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Przypomnijmy, że do zda-
rzenia doszło 5 kwietnia w go-
dzinach popołudniowych. Wtedy 
zaalarmowane zostało kilka jed-
nostek straży pożarnej. Palił się 
dom jednorodzinny. Na szczę-
ście w pożarze nikt nie ucierpiał. 
Po wstępnych oględzinach miej-
sca zdarzenia ustalono możliwą 
przyczynę. Do podpalenia doszło 
prawdopodobnie przez wrzuce-
nie niewielkiej ilości substancji 
łatwopalnej przez okno. Dzień 
później policjanci z Dobrzynia 
nad Wisłą zatrzymali podejrza-
nego 45-latka. Mężczyzna tego 
samego dnia trafił do aresztu.

– 7 kwietnia 2018 roku 

w Prokuraturze Rejonowej 
w Lipnie zostało wszczęte śledz-
two przeciwko Andrzejowi S., 
podejrzanemu o to, że w dniu 
5 kwietnia 2018 roku na terenie 
gminy Wielgie dokonał zniszcze-
nia budynku mieszkalnego nale-
żącego do Karena A. o wartości 
300 tysięcy złotych poprzez jego 
podpalenie, tj. o czyn z art 288 
§ 1 kk – podaje rzecznik praso-
wy Prokuratury Okręgowej we 
Włocławku, prokurator Wojciech 
Fabisiak.

Postanowieniem z 7 kwietnia 
Sąd Rejonowy w Lipnie zastoso-
wał tymczasowe aresztowanie 
wobec Andrzeja S. na okres 3 

miesięcy, tj. do 5 lipca br.
W toku postępowania usta-

lono, iż podejrzany dopuścił się 
zarzucanego mu czynu, przeby-
wając na przerwie w odbywa-
niu kary pozbawienia wolności. 
Wcześniej był wielokrotnie ka-
rany za przestępstwa przeciwko 
mieniu, a w czasie popełnienia 
zarzucanego mu czynu był pija-
ny. Obecnie wykonywane są dal-
sze czynności procesowe w spra-
wie zmierzające do wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności zdarzeń.

Andrzejowi S. grozi kara od 
3 miesięcy nawet do 5 lat więzie-
nia.

(ak), fot. KPP Lipno

Wszystko zaczęło się w nie-
dzielę (13.05), gdy mieszkaniec 
Lipna wracał ze spaceru ze swoją 
znajomą. 18-latkowi coś wyraź-
nie się nie spodobało, bo zaczął 
wyzywać sąsiada, a w wyniku 
wymiany zdań podbiegł i rzucił 
w niego kamieniem. Trafił. Męż-
czyzna zgłosił interwencję.

– Następnego dnia 18-latek 
zaatakował mężczyznę przed 
jego domem na schodach. Krzy-
czał i groził, a na domiar złego 
tym razem użył siekiery! Przed 
uderzeniem niebezpiecznym 
narzędziem mieszkaniec Lipna 
zasłonił się i dzięki temu doznał 
tylko rozcięcia dłoni. Mimo to 

wymagał interwencji medycznej 
– mówi mł. asp. Małgorzata Mał-
kińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Lipnie.

W środę (16.05) policjanci 
pionu kryminalnego zatrzyma-
li podejrzanego 18-latka. Dwa 
dni później sąd przychylił się do 
wniosku prokuratury o aresz-
towanie napastnika. Usłyszał 
on zarzut usiłowania spowodo-
wania ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu.

Grozi mu za to nawet 10 lat 
więzienia. Na razie najbliższe 
3 miesiące podejrzany spędzi 
w areszcie.

(ak), fot. KPP Lipno

Są zarzuty 
dla podpalacza

GMINA WIELGIE  Nawet pięć lat więzienia grozi Andrzejowi S. 
za podpalenie budynku w Tupadłach. Mężczyzna obecnie prze-
bywa w areszcie i czeka na dalszy rozwój sprawy

Lipno

18-latek chciał
zarąbać sąsiada!
Krewki 18-latek z Lipna rzucił się na sąsiada z siekie-
rą! Młody mężczyzna już siedzi w areszcie, a za ten 
czyn grozi mu nawet do 10 lat więzienia.
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Nie będzie wyborów 
uzupełniających
– Mandat radnego z okrę-

gu wyborczego nr 15 pozostanie 
nieobsadzony do końca kaden-
cji rady –informuje komisarz 
wyborczy Piotr Kozubowicz. 
– Zgodnie z ustawą o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwięk-
szenia udziału obywateli w pro-
cesie wybierania, funkcjonowa-
nia i kontrolowania niektórych 
organów publicznych do zakoń-
czenia kadencji rad, która upły-
wa 16 listopada 2018 roku, wy-
borów nie przeprowadza się.

Komisarz wyborczy swoim 
postanowieniem stwierdził wy-
gaśnięcie mandatu radnego rady 
miejskiej w Skępem Mirosława 
Redeckiego. Przyczyną było pi-
semne zrzeczenie się mandatu 
przez Redeckiego. A przypo-
mnijmy, że Mirosław Redecki to 
radny doświadczony, obecna ka-
dencja była jego trzecią w skęp-
skim samorządzie. Kandydował 
i był wybrany z listy Andrzeja 
Gatyńskiego, a więc byłego bur-
mistrza Skępego.

Nie miałem siły przebicia
– Na moją decyzję o zrzek-

nięciu się mandatu radnego zło-
żyło się wiele powodów, w tym 
sprawy osobiste, rodzinne, ale 
nie tylko – mówi Mirosław Re-
decki. – Nie podobało mi się 
między innymi  wydatkowanie 
środków publicznych. Moim zda-
niem bardziej przeszkadzałem 
jako radny dla swojego okręgu, 
z wieloma rzeczami zwyczajnie 
się nie zgadzałem. Dla okręgu 
nie mogłem w tej kadencji nic 
zrobić. Ja sam nawet nie mo-
głem wiosną z domu wyjechać, 

normalnie prowadzić firmy, bo 
w naszej gminie nie ma dróg. To 
było proszenie o gruz, by zasy-
pać jakiś kawałek drogi.

Mirosław Redecki reprezen-
tował w Radzie Hutę, Boguchwa-
łę, Obóz, Ławiczek. Radnym 
ze swojego okręgu był już trzy 
kadencje. Najlepiej wspomina 
swoją pierwszą kadencję spra-
wowania mandatu radnego.

– Mimo różnic politycznych 
wtedy szło się dogadać – wspo-
mina Redecki. – Nie było zawi-
ści, zazdrości, chęci zniszcze-
nia kogoś, dążenia do tego, by 
komuś się nic nie udało. Teraz 
nie było ważne, czy ktoś miał 
dobry pomysł czy zły, ważne 
było, że to nie ta osoba i jej nie 
może się powieść. Współpraca 
w obecnej kadencji, z obecnym 
burmistrzem też była dobra do 
pewnego momentu. Do wtedy, 
gdy ja zacząłem wytykać pew-
ne błędy, gdy zacząłem widzieć 
wydawanie środków trochę ina-
czej. Wtedy, gdy zacząłem wni-
kać bardziej, choćby w przypad-
ku hali sportowej, to usunięto 
mnie z funkcji przewodniczące-
go komisji finansów. Stwierdzi-
łem, że nie ma sensu dalej w to 
brnąć i tyle. Do tego doszedł 
brak czasu, sprawy rodzinne. 
Wiele razu prosiłem przewodni-
czącego rady, żeby nie robić sesji 
w piątek, czy w końcu miesiąca. 
Dla kogoś, kto prowadzi firmę, 
koniec miesiąca to jest zawsze 
dużo pracy. Nie szło się dogadać. 
Zawsze koniec miesiąca, czyli 27, 
28, 29 były sesje.

Może znajdzie 
się ktoś lepszy
Mirosław Redecki radnym 

już nie jest. Mało prawdopodob-
ne jest, by kandydował w naj-
bliższych wyborach. Niemniej 
o swoim okręgu i o gminie myśli 
pozytywnie i chciałby, by znalazł 
godnego następcę w kolejnej ka-
dencji. Nie wyklucza też, że kie-
dyś jeszcze do rady wróci.

– Chciałbym, żeby znalazł 
się ktoś lepszy ode mnie i zrobił 
więcej niż ja – mówi Redecki. – 
Z biegiem czasu każdy zauwa-
ży, że więcej środków idzie na 
miasto niż na wieś. Chciałbym 
też, by nasi radni tworzyli jed-
ność i mieli siłę przebicia przed 
radnymi z miasta, żeby zrobić 
coś wreszcie dla wsi, przede 
wszystkim drogi. Obecnie je-
stem zniechęcony, poświęcałem 
swój czas, wiele razy służyłem 
burmistrzowi podpowiedziami, 
co można zrobić lepiej, ale nie 
chciał z tego skorzystać. Stwier-
dziłem, że nie ma już sensu. 
Ja przecież przypominam, że 
podnosiłem na sesji choćby to, 
by nie podnosić podatków dla 
przedsiębiorców, którym tak 
naprawdę gmina najwięcej za-
wdzięcza, bo to oni głównie pła-
cą podatki. Nie miałem jednak 
siły przebicia.

Władze przeciw szarganiu 
dobrego imienia

Redecki o powodach zło-
żenia mandatu mówi otwarcie, 
także publicznie, a w związku 
z tym burmistrz Piotr Wojcie-
chowski i przewodniczący rady 
miejskiej Ryszard Szewczyk 
wydali oficjalne oświadczenie 
w sprawie swojej oceny sytuacji 
i podawanych przez Mirosława 
Redeckiego powodów zrzecze-
nia się mandatu radnego i też 

podali je do publicznej wiado-
mości.

– Mirosław Redecki miał 
prawo do złożenia mandatu rad-
nego, jednakże podawanie jako 
przyczyny nieprzemyślanego 
sposobu wydatkowania środków 
publicznych jest wyłącznie rzu-
caniem w przestrzeń publiczną 
nośnego hasła, które ma w złym 
świetle przedstawić burmistrza 
i radę – czytamy w oświadcze-
niu. – Jako przykład pan Redec-
ki podaje brak naliczenia kar 
umownych za nieterminowe od-
danie do użytkowania obiektu 
hali sportowej. Jest to oczywista 
nieprawda. Kara umowna zosta-
ła naliczona proporcjonalnie do 
ilości dni pomiędzy umownym 
terminem zakończenia realiza-
cji a dniem zgłoszenia przez wy-
konawcę gotowości do odbioru. 
Wykonawca, na podstawie noty 
księgowej, został obciążony 
karą, a wynikające z niej należ-
ności wpłacił na rachunek Urzę-
du Miasta i Gminy Skępe. Pan 
Redecki albo mija się z prawdą, 
albo wykazuje brak podstawo-
wej wiedzy o działaniach po-
dejmowanych w ramach tak 
dużej i ważnej z punktu widze-
nia społecznego i ekonomicz-
nego inwestycji. jest to o tyle 
zdumiewające, że pan Redecki 
był przewodniczącym Komisji 
Rozwoju Społeczno-Gospodar-
czego, Przestrzennego i Gospo-
darki Finansowej, której jednym 
z zadań jest sprawowanie pieczy 
i kontroli nad finansami gminy, 
a zatem powinien on ze wszyst-
kich radnych wyrażać najwięk-
sze zainteresowanie kwestiami 
finansowymi. Musimy jednakże 
ze smutkiem stwierdzić, że pan 
Redecki nie wykazywał należy-
tego zaangażowania, sprawując 
mandat radnego. Uwagę na ten 
fakt zwróciła komisja, która 24 
stycznia 2018 roku trzema gło-
sami za, przy jednym wstrzy-
mującym się, odwołała pana 
Redeckiego ze stanowiska prze-
wodniczącego. Być może te dzia-
łania zostały odczytane przez 
pana Redeckiego jako afront 
i były bezpośrednią przyczyną 

złożenia mandatu. Takiej wie-
dzy nie posiadamy, jednak nic 
nie usprawiedliwia przedstawia-
nia opinii publicznej informacji 
nieprawdziwych, które swoim 
wydźwiękiem godzą w dobre 
imię miasta i gminy Skępe, osób 
ją reprezentujących, a także 
wszystkich mieszkańców. Mó-
wienie teraz przez byłego rad-
nego o przykładach wydatko-
wania w sposób nieprzemyślany 
publicznych pieniędzy jest nie 
na miejscu. Działając na rzecz 
samorządu, zawsze byliśmy i je-
steśmy za transparentnością 
tych działań. Ustawa o dostępie 
do informacji publicznej daje 
wgląd w wiele aspektów funk-
cjonowania gminy, jednakże pan 
Redecki z tego prawa nigdy nie 
skorzystał.

Władze Skępego zastrzegają 
jednocześnie, że podanie do pu-
blicznej wiadomości, na stronie 
internetowej ratusza, oświad-
czenia co do podawanych przez 
byłego radnego przyczyn jego 
ustąpienia z funkcji, nie ma na 
celu w żaden sposób zdyskredy-
towania Mirosława Redeckiego, 
a jedynie przedstawienie miesz-
kańcom rzetelnych informacji.

To żenada
– Szkoda, że burmistrz tak 

szybko komentuje moje słowa, 
a nie działa tak szybko w spra-
wach gminy – odnosi się do 
informacji zamieszczonej na 
stronie internetowej ratusza 
Mirosław Redecki. – Prawda 
boli. Zamieszczanie na stronach 
urzędu gminy takich informacji 
to żenada.

Pracę samorządowców oce-
nią najtrafniej ich wyborcy. Bo 
to mieszkańcy wiedzą dobrze, 
kto rzetelnie pracuje na ich 
rzecz i stara się, by żyło się le-
piej, a gmina standardami do-
równywała najlepszym. Mamy 
to szczęście, że najbliższa ocena 
już za pasem. Niemniej przez 
około pół roku skępska rada 
miejska będzie musiała praco-
wać w okrojonym, czternasto-
osobowym składzie.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska
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Skępska rada miejska będzie teraz pracować w okrojonym składzie
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Radny rezygnuje i oskarża samorząd
SkĘPe  Rada miejska do końca bieżącej kadencji będzie pracowała w okrojonym, czyli czternastoosobo-
wym składzie. To skutek zrzeczenia się mandatu radnego przez Mirosława Redeckiego
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

W Toruniu powstaje niepubliczna szkoła podstawowa – Cambridge Academy. O tym zupełnie nowym 
przedsięwzięciu edukacyjnym rozmawiamy z jego inicjatorką dr Joanną Górską – Szymczak, Rektor 
Kolegium Jagiellońskiego – TSW oraz absolwentką Uniwersytetu w Cambridge w Anglii.

CamBrIDGe aCaDemY – szkoła jakiej nie było 

Rodziców zainteresowanych kształceniem swo-
ich dzieci w Szkole Podstawowej „Cambridge Acade-
my” serdecznie zapraszamy na spotkanie „Five o’c-
lock w Cambridge Academy” w dniu 25 maja 2018r. 
o godzinie 17:00. W planie spotkania także zwiedza-
nie pomieszczeń szkolnych!

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosi-
my o zgłoszenie udziału w spotkaniu pod numer 
telefonu: 605 203 333 lub na adres e-mail: sekreta-
riat@cambridgeacademy.edu.pl.

Pani Rektor, skąd inicjaty-
wa powołania szkoły podsta-
wowej, która w swojej nazwie 
nawiązuje do jednej z najsłyn-
niejszych uczelni na świecie ?

Z inicjatywy Kolegium Ja-
giellońskiego powołane zosta-
ło Liceum Jagiellońskie, które 
wkracza już w piąty rok istnienia. 
Uruchomienie szkoły podstawo-
wej uzupełnia cykl kształcenia, 
jaki chcemy docelowo realizo-
wać. Nasza Uczelnia prowa-
dzi m.in. studia pedagogiczne, 
kształcimy nauczycieli, zatem 
istnienie placówek edukacyj-
nych jest z tego punktu widze-
nia logicznym dopełnieniem 

naszej pracy. Chcemy również 
zaproponować coś zupełnie no-
wego – proces wychowawczo 
– edukacyjny skoncentrowany 
na rozwijaniu indywidualnych 
zdolności i umiejętności dzieci 
od najmłodszych klas. Znakomici 
nauczyciele, do tego bardzo duża 
ilość zajęć z języka angielskiego, 
dodatkowo język chiński. Ponad-
to wiele innych zajęć dodatko-
wych, kształtujących  indywidu-
alne predyspozycje.

Czy dzieci zniosą tak wiele 
obciążeń ?

Dzieci i młodzież będą mo-
gły  przebywać u nas – w bez-
piecznym środowisku codziennie 

do 17tej. Chcemy by rodzice po-
wierzający nam dzieci po pierw-
sze mieli komfort świadomości 
tego, że ich dzieci będą pod do-
brą opieką, aż oni skończą swoje 
obowiązki zawodowe. Po drugie, 
w tym czasie dzieci wykona-
ją niezbędne zadania związane 
z edukacją, odbędą też więk-
szość zajęć, na które normalnie 
trzeba wozić dzieci z jednego 
końca miasta na drugi. Pomo-
żemy w realizacji różnych zajęć 
– muzyka, plastyka, taniec, za-
jęcia sportowe. Wszystko w zna-
komicie zlokalizowanym punkcie 
w centrum miasta, dokąd łatwo 
przywieźć i odebrać dzieci.

Jednak z tej propozycji 
będą mogli skorzystać właści-
wie tylko mieszkańcy Torunia.

Niekoniecznie. Przecież bar-
dzo wielu rodziców przyjeżdża 
do pracy do Torunia. Mogą przy-
jeżdżać z dziećmi, a następnie, po 
odbyciu wszystkich zajęć, wrócić 
razem do domu. Rozwiązanie ta-
kie zapewnia rodzicom poczucie 
spokoju, że dziecko przebywa 
pod dobrą opieką. Zatem osoby 
spoza Torunia jak najbardziej 
mogą skorzystać z naszej ofer-
ty. Do tego jeśli weźmie się pod 

uwagę koszty zajęć dodatkowych 
i nauki języków, to okaże się, że 
propozycja nauki w Cambridge 
Academy jest naprawdę intere-
sująca.

Skąd nawiązanie do nazwy 
słynnego uniwersytetu angiel-
skiego ?

Naszym celem jest dążenie 
do odkrywania talentów dzieci 
i młodzieży i pomoc w ich szli-
fowaniu w prawdziwe diamenty. 
Dążymy do doskonałości w edu-
kacji. Tak, jak robią to od prawie 
800 lat w Cambridge.
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Wielka impreza przed nami
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  3 czerwca w Dobrzyniu nad Wisłą wszystko będzie kręcić się wokół rowerów. 
Miłośnicy jednośladów zacierają ręce, ponieważ odbędzie się kolarska uczta w prawdziwie mistrzowskim 
stylu. Pod sztandarem Cezarego Zamany i jego ekipy po raz pierwszy w historii wystartuje Cisowianka Ma-
zovia MTB Marathon. Patronem medialnym wydarzenia jest tygodnik CLI

R E K L A M A

KATEGORIE
Rowerki biegowe (chłopcy i dziewczynki) 
• rok urodzenia 2015 i młodsi – jedno okrążenie
Rowerki tradycyjne (chłopcy i dziewczynki)
• 3 lata – rok urodzenia 2015 – jedno okrążenie
• 4 lata – rok urodzenia 2014 – dwa okrążenia
• 5 lat – rok urodzenia 2013 – trzy okrążenia 
• 6 lat – roku urodzenia 2012 – trzy okrążenia 
* ilość okrążenia podana orientacyjnie, długość trasy na poszczególnych 
edycjach uzależniona będzie od wytyczonej pętli 
* w przypadku udziału ponad 10 osób dodatkowy podział na grupy

PROGRAM ZAWODÓW MINI MINI+ MAZOVIA:
• godz. 9.00 – 11.50 – zapisy
• godz. 12.00 – odprawa techniczna 
• godz.12.00 – start zawodów rowerki biegowe 
• godz. 12.30 – start zawodów rowerki tradycyjne
• godz. 13.30 – wręczanie upominków dzieciom
• godz. 14.00 – odbiór dyplomów pamiątkowych

PROGRAM ZAWODÓW
Sobota
15.00 – 17.00 zapisy w Biurze Zawodów
Niedziela
8.00 – 11.30 – zapisy w Biurze Zawodów (dla dystansu Hobby zapisy do godz: 
10.00)
10.15 – ustawianie zawodników w sektorach startowych na dystansie Hobby 
i ich opiekunów
10.30 – start dystansu Hobby
11.15 – ustawianie zawodników w sektorach startowych z dystansu Fit
11.40 – start dystansu Fit
11.50 – ustawianie zawodników w sektorach startowych z dystansów ½Pro 
i Pro
12.00 – start dystansów ½Pro i Pro
12.30 – dekoracja dystansu Hobby i klasyfikacji mieszkańców
13.30 – dekoracja dystansu Fit i klasyfikacji mieszkańców
14.30 – dekoracja dystansu ½ Pro i klasyfikacji mieszkańców
15.30 – dekoracja dystansu Pro i klasyfikacji mieszkańców
16.00 – zakończenie
Doraźna pomoc serwisu rowerowego w godz. 8.00-11:30.

Spróbować swoich sił będą 
mogli zarówno maratończycy jak 
i wszyscy ci, którzy są na początku 
sportowej drogi. W ślad za miłośni-
kami jednośladów mogą też ruszyć 
całe rodziny, ponieważ dla każdego 
przewidziane są atrakcyjne zajęcia. 
Miasteczko rowerowe i zaplecze 
imprezy będzie usytuowane na 
terenach rekreacyjnych przy ul. 
Robotniczej. Nad wszystkim czuwa 
sztab profesjonalistów oraz bur-
mistrz Dobrzynia nad Wisłą Jacek 
Waśko, który objął imprezę hono-
rowym patronatem.

Do walki zagrzewać będzie 
gwiazda polskiego kolarstwa Ce-
zary Zamana. Sportowiec ma na 
koncie liczne sukcesy, w tym m. 
in. tytuł mistrza Polski z 1999 roku 
oraz zwycięstwo w Tour de Polo-
gne w 2003 roku. Podczas 17-letniej 
kariery wziął udział w ponad 2000 
wyścigach. Sportowiec nie spoczął 
na laurach i do dziś jest aktywnym 
kolarzem. Obecnie zajmuje się or-
ganizacją wyścigów Cisowianka 
Mazovia MTB Maraton.

Wkręcić do zabawy może się 
każdy. Wystarczy usiąść na dwa 
kółka, a następnie stanąć w szran-
ki lub przyjść i pokibicować. Ma-
raton nie sprawi nikomu zawodu, 
ponieważ na zawodach Mazovii 
na starcie może pojawić się na-

wet 1000 uczestników, z czego 
organizator jest niezwykle dumny. 
Do wyboru dla uczestników będą 
różne dystanse. I tak ½ PRO i PRO 
skierowane do zaawansowanych 
kolarzy, ponieważ do pokonania 
jest kolejno 40 oraz 62 kilometry. 
Dla tych, którzy zamierzają zdobyć 
trochę mniejszy szczyt, pozostają 
do wyboru dystanse: Hobby (6 km 
– dla dzieci do lat 13, podzielony na 
4 kategorie wiekowe) oraz Fit (20 
km – dla młodzieży, osób począt-
kujących oraz seniorów). Wszystkie 
trasy dostarczą mocnych wrażeń, 
w tym okazały finisz przy akompa-
niamencie setek kibiców! Wisienką 
na torcie będzie apetyczny bufet, 
który nakarmi głodnych wrażeń 
i spragnionych adrenaliny spor-
towców. 

Dodatkową klasyfikację będą 
mieli mieszkańcy Miasta i Gminy 
Dobrzyń nad Wisłą. Będą mogli 
rywalizować w kategorii Open na 
dystansach Hobby, Fit, ½ Pro i Pro 
z podziałem na płeć.

Dla najmłodszych również 
znajdzie się małe co nieco. Nie-
spodzianką jest specjalny wyścig 
MiniMini+ Mazovia. Narybek bę-
dzie mógł odpłynąć z wrażenia, 
ponieważ na starcie pojawi się 
znana z ekranów telewizyjnych 
rybka MiniMini. Dzieci do szóstego 

roku życia będą mogły dać czadu w  
300-400 metrowym wyścigu, któ-
ry zostanie rozegrany na terenie 
miasteczka sportowego. Na dzielne 
zuchy spłynie lawina pochwał, a do 
rąk trafią dyplomy oraz upominki.

Tym co wyróżnia imprezy 
organizowane przez kolarskiego 
mistrza Polski, jest pozytywna at-
mosfera. Podkreślają to tysiące za-
wodników uczestniczących w ma-
ratonach Cisowianka Mazovia MTB 
Marathon. Także podczas tego-
rocznej edycji atrakcji poza rowe-
rowych nie braknie. Z okazji Dnia 
Dziecka miasto przygotowało spe-
cjalne atrakcje dla najmłodszych. 
Będą trampoliny, zjeżdżalnie i spe-
cjalny basen z łódeczkami. Pojawią 
się także wystawcy z regionalnymi 
produktami. Podczas zawodów 
przez cały dzień przygrywać będzie 
zamówiony na tę okazję zespół 
muzyczny. Dlatego warto zabrać ze 
sobą najbliższych: rodzinę, przyja-
ciół i znajomych. Nie tylko po to, by 
zapewnić sobie doping. Ale również 
po to, aby i oni mogli odpocząć na 
łonie przyrody.

Dobrzyń nad Wisłą to VI 
etap tego ogólnopolskiego cyklu 
maratonów rowerowych. Cała 
seria składa się z 14 maratonów. 
Finał imprezy zaplanowano na 
29. września w Toruniu.

Imprezę wspiera wielu spon-
sorów. Dlatego uczestnicy mogą li-
czyć na hojne upominki. Odbędzie 
się konkurs dla zawodników dy-
stansów Fit, 1/2 Pro i Pro, w którym 
będzie można wygrać najlepszą na 
świecie wyciskarkę do soków reno-
mowanej firmy Hurom. Firma Go 
Sport przygotowała nagrody spe-
cjalne dla najmłodszych zawodni-
ków, a kosmetyczna marka Lirene 
ufundowała nagrody dla pań. War-
to także zajrzeć po zawodach na 
facebookową stronę organizatora, 
bowiem tam odbywają się cyklicz-

ne konkursy z marką Buff, która 
rozdaje swoje kolarskie chusty po 
każdej edycji zawodów Mazovii.

O odpowiednie nawodnienie 
zawodników podczas sportowej 
rywalizacji zadba sponsor tytular-
ny zawodów – naturalna woda mi-
neralna Cisowianka. Na najmłod-
szych sportowców czekać będzie 
MOJA PIERWSZA CISOWIANKA na-
tomiast na dorosłych zawodników 
Cisowianka w sportowej butelce 0,7 
litra.

Do zobaczenia na trasie!
(ak), fot. nadesłane
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Były warsztaty dot. życia codziennego niewidomych

3 czerwca punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczną się miejskie obchody dnia 
dziecka w PUK Arenie. Na dzieci czekają tradycyjne zabawy w ramach pikniku 
rodzinnego przygotowanego przez ratusz, dom kultury, ratowników wodnych 
i  mundurowych, ale również patrol historyczny przygotowany pod hasłem „Po-
granicze chrześcijaństwa” przez Lokalną Grupę Działania.

Lipno

Podwójny dzień dziecka

Organizatorami tegoroczne-
go świętowania z najmłodszymi 
mieszkańcami Lipna są: Urząd 
Miejski, Miejskie Centrum Kul-
turalne, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych, komendy powia-
towe straży pożarnej i policji 
oraz lipnowskie Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe. Po 
raz pierwszy świętowanie będzie 
wzbogacone o niespodzianki 

w formie patrolu historycznego 
przygotowanego przez Lokal-
ną Grupę Działania. Będą więc 
pokazy konne, malowanie figu-
rek, lepienie z gliny, przejażdżki 
kucykiem i bryczką, warsztaty 
kowalstwa, zawody łucznicze, 
czerpanie papieru, pokazy alche-
miczne i rycerskie.

Tradycyjnie lipnowskie 
jednostki sportowe i kultural-
ne zapewnią dzieciom zabawy 
i konkursy z nagrodami, gło-

śne czytanie, malowanie twa-
rzy i zmagania plastyczne oraz 
sportowe. Na milusińskich cze-
kać będą mundurowi, ratowni-
cy wodni i zawodnicy Centrum 
Sztuk Walki. Wśród wielu atrakcji 
przewidziano pokaz ratownictwa 
wodnego, sportów pożarniczych, 
sprzętu i pojazdów policyjnych, 
gry i zabawy tematyczne, zma-
gania sportowe.

– Dla wszystkich małych 
uczestników imprezy przez cały 

Były warsztaty z alfabetem 
Braille’a, poruszania się z białą la-
ską, gry w szachy dla niewidomych, 
korzystania z czytaka, komputera 
dla niewidomych, rozpoznawania 
dokumentów czy pieniędzy.

– Spotkanie zorganizowali-
śmy w ramach obchodów Tygo-
dnia Bibliotek – mówią bibliote-
karki i organizatorki akcji Dorota 
Trojanowska i Iwona Kowalska. – 
Jest to już drugie spotkanie z cy-
klu „Człowiek-książka”. Bohaterem 
Żywej Biblioteki jest Krzysztof Su-
chocki, prezes lipnowskiego koła 
Polskiego Związku Niewidomych. 
Rolę czytelników pełnią uczniowie 
klasy piątej ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Lipnie wraz z opiekunem 
Małgorzatą Kowalską-Tuszyńską. 
Podczas rozmowy z „Żywą Książ-
ką” uczniowie dowiadują się, jak 
wygląda alfabet Braille’a oraz inne 
przedmioty ułatwiające osobom 

niewidomym codzienne życie. 
Dzieci w odpowiedzi na pytania 
słyszą, że pomocna dla niepełno-
sprawnych jest sygnalizacja świetl-
na, czytaki i ograniczenie barier 
architektonicznych.

Przydatne porady
Uczniowie doskonale radzili 

sobie z nowymi wiadomościami 
i chłonęli umiejętności. Spróbowali 
pisać alfabetem Braille’a, „odczyty-
wać” dokumenty czy rozpoznawać 
nominały banknotów i monet, 
a nawet grały w szachy dla nie-
widomych i obsługiwały czytaka, 
czyli urządzenie pozwalające nie-
widomym czytać książki. Młodzi 
mieli mnóstwo szczegółowych 
oraz ważnych dla niewidomych 
i istotnych w kontaktach z ludźmi 
niedowidzącymi czy niewidomymi  
pytań. Były też warsztaty i filmo-
we wskazówki.

– Najpierw do niewidome-

najlepiej informować go zgodnie 
ze wskazówkami zegara i mówić 
np. „ciastko leży na trzeciej godzi-
nie”. Nigdy nie należy mówić do 
niewidomego, że coś leży tutaj. 
Gdy odchodzimy od stołu czy wy-
chodzimy z pomieszczenia, infor-
mujmy o tym fakcie. Jeśli tego nie 
zrobimy, niewidomy może mówić 
do nas już nieobecnych. Przy roz-
liczaniu się należy przekazywać 
banknoty czy bilon jeden po dru-
gim, licząc je.

– Podstawą dla niewidome-
go jest biała laska i pies – mówi 
Krzysztof Suchocki. – Noszenie 
białej laski jest tak naprawdę obo-
wiązkowe przez osoby niewidome 
czy niedowidzące. Brak białej laski 
podczas jakiejś kolizji czy wypad-
ku decyduje o odpowiedzialności. 
Teraz ogromnym udogodnieniem 
są komputery głosowe, sygnali-
zacja świetlna również głosowa, 
czytaki. Jest coraz mniej barier 
architektonicznych. Coraz rzadziej 
piszemy rysikiem, używamy ta-
bliczek, a częściej na komputerze, 
ale alfabet Braille’a to wciąż dla 
nas podstawa. Dzieci niedowidzą-
ce piszą w specjalnych zeszytach 
z pogrubioną kratką lub linią, uczą 
się w specjalnych szkołach. Nasze 
dzieci trafiają do szkoły w Byd-
goszczy, którą ja również ukoń-
czyłem. Długo jednak uczyłem się 
w normalnej szkole, w swojej ro-
dzinnej miejscowości po to choć-
by, by zostać w swoim środowisku. 
Niewidomi starają się funkcjono-
wać normalnie i coraz lepiej im to 
wychodzi dzięki nowinkom tech-
nicznym. Dysponujemy np. teste-

rami kolorów chroniącymi przed 
pomyleniem skarpetek.

Stała pomoc koła PZN
Wiemy już, że niewidomi nie 

mogą, podobnie jak osoby ze zdro-
wymi oczami, patrzeć na słońce. 
Nie widzą ciemności ani światła, 
jak wielu osobom wydaje się, ale 
mgłę. Mają swoje szachy, ukła-
danki, książki. Mieszkania i sprzę-
ty codziennego użytku są coraz 
lepiej przystosowane do potrzeb 
niewidomych, ale wciąż ważna jest 
dobra współpraca innych ludzi, 
zrozumienie i posiadanie przez 
społeczeństwo choćby podstawo-
wych umiejętności i wiedzy na te-
mat pomocy niewidomym.

Uczestnicy bibliotecznych za-
jęć już te umiejętności posiadają. 
Dzieci wykazały się ogromną od-
powiedzialnością i wnikliwością 
podczas spotkania zorganizowa-
nego przez bibliotekarki Iwonę 
Kowalską i Dorotę Trojanowską. 
Każdy niewidomy czy jego opie-
kun mogą po bezpłatną poradę 
zgłosić się do szefa lipnowskiego 
koła PZN, dołączyć do szeregów 
prężnie działającego naszego koła 
powiatowego, uczestniczyć w spo-
tkaniach, rehabilitacji, dowiady-
wać się o nowinkach w środowisku 
niewidomych i korzystać z nowo-
czesnych sprzętów ułatwiających 
życie osobom z chorobami oczu. 
Kontakt pod numerem telefonu: 
515 231 028.

Patronem medialnym wyjąt-
kowego spotkania był tygodnik 
CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

go trzeba się odezwać, bo wtedy 
słysząc nasz głos, niewidomy wie, 
gdzie się znajdujemy – wyjaśnia-
ją uczestnicy czwartkowego spo-
tkania. – By wskazać drogę, na-
leży wyjaśnić konkretnie, np. idź 
50 metrów prosto, a nie np. idź 
w tę stronę, bo to nie znaczy nic 
dla niewidomego. Towarzysząc 
niewidomemu, należy zapropo-
nować mu swoje ramię lub bark, 
by ten chwycił nas ręką, którą nie 
trzyma białej laski. Maszerować 
należy w jego rytmie, nie ciągnąć. 
Przy schodach trzeba powiedzieć 
„idziemy w górę”, to dużo pomaga. 
Aby pokazać, gdzie usiąść, trzeba 
spowodować, by niewidomy do-
tknął krzesła, bo to da dużą orien-
tację w usytuowaniu siedziska.

Normalne funkcjonowanie
Uczestnicy zajęć wiedzą już, że 

w celu zapoznania niewidomego 
z położeniem danego przedmiotu 

Teraz widzą więcej
LIPNO   W miniony czwartek uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 spotkali się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej z prezesem lipnowskiego koła Polskiego Związku Niewidomych Krzysztofem 
Suchockim i poznali świat ludzi niewidomych oraz dowiedzieli się, jak zachowywać się w ich towa-
rzystwie

czas jej trwania dostępne będą 
trampoliny, dmuchańce i zjeż-
dżalnie – zapewnia i zaprasza 
Krzysztof Kowalewski z lipnow-
skiego domu kultury. –  Organi-
zatorzy zapewniają miłą atmos-
ferę i bezpieczną zabawę. A to 
wszystko za darmo. Zaczynamy 
w niedzielę 3 czerwca o godzinie 
11.00. Piknik dla dzieci potrwa do 
godziny 17.00.

Od 17.00 do 21.00 lipnowia-

nie będą mogli bawić się przy 
muzyce mechanicznej i wysłu-
chać koncertu muzyki reggae 
i dancehall w wykonaniu Toma-
sza Słoty. Impreza odbędzie się 
w PUK Arenie. Wstęp wolny. My 
też tam będziemy, a relację z te-
gorocznego dnia dziecka opubli-
kujemy tradycyjnie w CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska
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Były sceny dramatycznePomagają z głębi serca

i pokazuje, że w każdym czło-
wieku można znaleźć dobro 
i wrażliwość. Widowisko dostar-
czyło odbiorcom miłych i nieza-
pomnianych wrażeń, a aktorzy 
zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami.

Czwartkowe przedstawienie 
było wyjątkowe, bo na deskach 
kina Nawojka stanęły przedszko-
laki w bajkowych rolach, ich ro-
dzice i nauczyciele. Szczytny był 
cel, a sala kinowa podczas oby-
dwu przedstawień wypełniła się 
po brzegi. Fundusze z przedsta-

wienia popłyną do fundacji Akogo 
Ewy Błaszczyk i kliniki Budzik. – 
Dziękuję wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w przedstawienie, bo 
zagrali dla chorych dzieci – mówi 
dyrektor przedszkola Jolanta 
Wenderlich.

Zabawa była wyjątkowa, akto-
rzy doskonale spełnili się w swo-
ich rolach, publiczność z burmi-
strzem Pawłem Banasikiem na 
czele bawiła się jak na wybornym 
przedstawieniu teatralnym.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Zespół Przedszkoli Miejskich 
nr 1 w Lipnie im. Czesława Jan-
czarskiego tradycyjnie jak co roku 
zorganizował akcję charytatyw-
ną na rzecz warszawskiej kliniki 
„Budzik” reprezentowanej przez 
synową patrona naszego przed-
szkola Ewę Błaszczyk-Janczarską. 
W miniony czwartek w kinie 
Nawojka licznie zgromadzona 
publiczność obejrzała  przedsta-
wienie „Piękna i bestia”.  Spekta-
kle odbyły się od godzinie  9.30 
i o 11.00, cegiełki o wartości 5 zło-
tych zamieniły się w realną pomoc 

dla Budzika. Reżyserką tegorocz-
nego przedstawienia była Mario-
la Kowalska, narratorem Maria 
Bednarczyk, dekoracje przygoto-
wała Hanna Andryszczyk, chóra-
mi Zespołu Szkół w Chrostkowie 
i Szkoły Podstawowej nr 3 w Lip-
nie dyrygował Jarosław Milewski, 
a na scenie wystąpili milusińskich 
z koła teatralnego „Kraina bajek” 
i „Małego aktora” oraz rodzice 
przedszkolaków z koła „Bajeczny 
uśmiech”. Oprawę muzyczną za-
pewni Roman Kowalski.

– To opowieść o wierności, 

miłości, zaczarowanej róży i ma-
gicznym zamku – mówią aktorzy 
„Pięknej i bestii”. – Ta klasyczna 
baśń przedstawia historię pięknej 
dziewczyny, która chcąc ratować 
ojca, wpada w ręce zaczarowanej 
bestii. Dziewczyna pod szpetną 
maską potwora dostrzega wraż-
liwą istotę, a miłość jaką obda-
rza zaklętego w potwora księcia 
sprawia, że czar pryska, a książę 
odzyskuje pierwotną postać.

Spektakl w mądry sposób 
opowiedział dzieciom o istocie 
miłości, która zwycięża strach 

zagrali, by obudzić
LIPNO  W miniony czwartek o godzinie 9.30 i 11.00 w kinie Nawojka społeczność Zespołu Przedszkoli 
Miejskich im. Czesława Janczarskiego wystawiła przedstawienie charytatywne na rzecz warszawskiej 
kliniki „Budzik” i fundacji Ewy Błaszczyk-Janczarskiej „Akogo”

R E K L A M A
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Udowodnili, że jeżdżą bezpiecznie
W sobotę 19 maja w tłuchowskim zespole szkół odbyły się powiatowe elimina-
cje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestnikami 
zawodów byli uczniowie podstawówek i gimnazjów. Szkoła w Tłuchowie już po 
raz kolejny była gospodarzem rozgrywek

Tłuchowo

W turnieju udział wzięły czte-
ry szkoły podstawowe oraz sześć 
gimnazjów. Na zawodników cze-
kały cztery konkurencje. Zmagania 
rozpoczęły się od rozwiązania te-
stu składającego się z dwudziestu 
pytań. Zagadnienia dotyczyły za-
sad i przepisów o ruchu pieszych 
i rowerzystów, znaków drogowych 
oraz sytuacji w ruchu drogowym. 
Po sprawdzeniu teoretycznej wie-
dzy przyszedł czas, by udowodnić 
praktyczne umiejętności jazdy na 
rowerze. Każdy zawodnik miał do 
pokonania przygotowany tor prze-
szkód.

Uczestnicy turnieju musieli 
przejechać między innymi po rów-
noważni, przez korytarz desek, 
zrobić slalom kółkowy oraz pora-
dzić sobie z pochylnią. Jednak to nie 
wszystko. Młodzi kierujący rowera-
mi udowodnili również, że umieją 
poruszać się w miasteczku ruchu 
drogowego. Na koniec poszcze-
gólne drużyny udzielały pomocy 
przedmedycznej.

Celem prowadzonych od lat 
turniejów ruchu drogowego jest 
zwiększenie bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży szkolnej poprzez popu-
laryzowanie znajomości przepisów 

i zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach. Rywalizacja w tur-
nieju szkół podstawowych przy-
niosła następujące wyniki: miejsce 
pierwsze zajęła drużyna z Grabko-
wa, tuż za nimi byli zawodnicy ze 
szkoły w Radzikach Dużych, srebro 
wywalczyli startujący z Radomic.

Spośród gimnazjów pierwsze 
miejsce zajęli gimnazjaliści z Grab-
kowa, srebro przypadło w udziale 
uczniom z Rypina, a trzeci w kolej-
ności byli zawodnicy z Piotrkowa 
Kujawskiego. Najlepszym indywi-
dualnym uczestnikiem ruchu dro-
gowego w kategorii szkół podsta-
wowych został Patryk Szpadziński 
reprezentujący Grabkowo. Spośród 
gimnazjalistów na podium stanęła 
Dominika Olak również ze szkoły 
w Grabkowie.

Tekst i fot. 
(mb-g)

14 maja o godzinie 12.00 dla 
upamiętnienia 100-lecia niepod-
ległości Rzeczypospolitej Polskiej 
przy Dobrzyńskim Domu Kultury 
„ŻAK” odbyło się uroczyste sadze-
nie drzewek. Było odczytanie listu 
od wojewody kujawsko-pomor-
skiego Mikołaja Bogdanowicza do 
władz Dobrzynia nad Wisłą oraz 
okolicznościowy odczyt na temat 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości Teresy Grzybowskiej, na-
uczycielki ze Szkoły Podstawowej 
w Krojczynie. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć występu artystycz-
nego dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Dyblinie. W uroczystość 
wpisał się także konkurs „Dumni 

z Polski”, którego rozstrzygnięcie 
nastąpiło podczas poniedziałko-
wej uroczystości.

Konkurs polegał na wykona-
niu albumu historycznego pod 
tym samym tytułem. Prace wy-
konało aż trzydzieścioro dzie-
ci, spośród których wyłoniono 
trzech laureatów. I miejsce zaję-
ła Wiktoria Pawłowska, II miej-
sce zdobył Piotr Jakubowki, a III 
Weronika Pączek. Celem zabawy 
było wzbudzenie u dzieci i mło-
dzieży postaw patriotycznych, 
przybliżanie im walorów ziemi 
ojczystej, jej bogatej historii, tra-
dycji i kultury.

Punktem kulminacyjnym 

imprezy było uroczyste sadze-
nie drzewek, które upamiętniło 
obchody 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Sym-
bolicznego posadzenia drzewek 
dokonali: Robert Hermanowski 
z kujawsko-pomorskiego urzędu 
wojewódzkiego, Zygmunt Klima-
nowski – zastępca nadleśniczego 
Nadleśnictwa Skrwilno, burmistrz 
Jacek Waśko oraz sekretarz Ry-
szard Machnowski. W miejscu 
gdzie posadzono drzewka (obok 
DDK „ŻAK”), wkopano także tabli-
cę upamiętniającą to wydarzenie. 
Po części oficjalnej goście zostali 
zaproszeni na poczęstunek.

(ak), fot. nadesłane

Uczcili setną rocznicę 
odzyskania niepodległości

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W całym kraju organizowane są różne imprezy mające na celu uczczenie tego ważnego wydarzenia. Bur-
mistrz Jacek Waśko włączył się w narodowe świętowanie

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

oprac. (ToB)

5 tys. zł grzywny za niedopilnowanie groźnych zwierząt

Rząd przyjął propozycje zmian w kodeksie wykroczeń. Właści-
ciel psa, który zaatakuje człowieka lub inne zwierzę, będzie mu-
siał zapłacił nawet 5 tys. zł kary. W przypadku, gdy właściciela 
psa-bestii nie będzie stać na zapłatę, sąd będzie mógł orzec 
wobec niego karę ograniczenia wolności. Zmiany mają zwięk-
szyć poczucie odpowiedzialności wśród właścicieli czworono-
gów. Obecnie obowiązuje kara grzywny do 250 zł lub nagana.

Komunikat ministerstwa ws. uczniów 

z niepełnosprawnościami

Resort edukacji narodowej przypomina, że „ każdy 

uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzecze-

nie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie 

są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych za-

jęć organizowanych w szkole.” Aby zorganizować 

indywidualne zajęcia w szkole dla osoby z niepeł-

nosprawnością nie jest potrzebna zmiana orzecze-

nia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani orze-

czenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Pieniądze na rozwój małych gospodarstw

Od 18 czerwca do 17 lipca w oddziałach regional-
nych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa będzie można składać wnioski o przyznanie 
pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. 
Wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii o wyso-
kości 60 tys. zł, wypłacanej w dwóch transzach. Po 
wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, rolnik otrzy-
muje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu 
pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwesty-
cje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. 
kwoty pomocy. Szczegóły na stronie: www.arimr.gov.
pl. 

Będzie wyższa renta socjalna

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę podnoszącą rentę socjalną. Od czerwca wy-niesie ona 878 zł netto, czyli o 132,94 zł więcej niż do tej pory. Pierwsze podwyżki będą wypłacone we wrześniu, z wyrówna-niem od czerwca. Dotychczas tego rodzaju świadczenie wynosiło 84 proc. kwoty naj-niższej renty z tytułu całkowitej niezdol-ności do pracy. Po zmianie ma być to 100 proc. Tym samym wysokość renty socjalnej wzrośnie z 865,03 zł brutto do 1029,80 zł brutto.

Nowy zawód – pomocnik rolnika

W czwartek 17 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. 
Obejmuje ona powstanie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej 
– o pomocy przy zbiorach. Od wynagrodzenia pomocnika rolnika 
trzeba będzie zapłacić tylko niewielką część składek do ZUS (wy-
padkową i chorobową) oraz podatek do urzędu skarbowego. Łącz-
nie rolnik zapłaci za pracownika około 230 zł składek. Do umowy 
o pomocy przy zbiorach nie będą zaliczały się przepisy dotyczące 
minimalnej stawki godzinowej.

Kradzież od 400 zł przestępstwem?

Rada ministrów zaakceptowała projekt re-
sortu sprawiedliwości, obniżający do 400 zł 
próg, od którego kradzież jest przestępstwem. 
Ponadto ministerstwo proponuje utworzenie 
elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń. 
Tzw. zawodowi złodzieje znajdą się wtedy pod 
obserwacją policji, a ich wykroczenia będą su-
mowane. Proponowane zmiany mają być odpo-
wiedzią na plagę drobnych kradzieży. 

Wsparcie na budowę boisk

Trwa nabór wniosków do marszałkowskiego programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowej. Samorządy otrzymają pieniądze 
na budowę boisk, siłowni zewnętrznych i torów rowerowych. 
Do programu zgłaszać można nowe zadania o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym, a jedno przedsięwzięcie może składać się 
z kilku elementów (np. budowa boiska do piłki siatkowej plażo-
wej połączona z budową siłowni zewnętrznej typu parkour). Na 
wsparcie mogą liczyć zwłaszcza te samorządy, które do wniosku 
załączą listę poparcia mieszkańców dla przedsięwzięcia. W tego-
rocznej, pilotażowej edycji programu do rozdysponowania jest 400 
tys. zł. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 45 tys. zł, 
nie więcej niż 50 procent wartości przedsięwzięcia. Program obejmie 
zadania, których wartość nie przekracza 150 tys. zł. Nabór wnio-
sków trwa do 30 maja.
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Dziki odpowiadają za najwięcej strat na polach

Drożdże nie tylko 
do pączków

Więcej czasu na 
dokumenty

Hodowcy bydła zachwalają zalety drożdży. Sprawdza-
ją się one w diecie zwierząt.

Przedłużono czas na składanie wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. Będzie je można wysyłać do 15 czerw-
ca.

Zbiory

Zaproszenie

Ręce do pracy i stos papierów 

Co w polu piszczy?

Nie jest żadną tajemnicą, że siłą roboczą na polskich plantacjach truskawek są 
przybysze zza wschodniej granicy. Niestety, przy ich zatrudnieniu piętrzą się biu-
rokratyczne wymogi. Właśnie dlatego niedaleko nas, bo w Płońsku, protestowali 
plantatorzy truskawek.

6 czerwca w Chrząstowie koło Nakła rolnicy dyskuto-
wać będą na temat najnowszych zagrożeń ze strony 
szkodników roślin uprawnych. Szkolenie nosi tytuł 
„Co w polu piszczy”.

Żywienie

DopłatySołtys może polegać 
na wiedzy innych

SZACOWANIE SZKÓD  Dość ciekawe stanowisko w sprawie 
szacowania szkód łowieckich przez sołtysów ma Ministerstwo 
Środowiska. Wprawdzie wiadomo, że sołtysi czasem nie mają 
pojęcia o tym temacie, ale wówczas mogą, zdaniem urzędni-
ków, zdać się na doświadczenie myśliwych i właścicieli pól...

Drożdże dla bydła są tylko 
dodatkiem do pasz. Ich zaletą 
jest pomoc w odpowiednim roz-
kładzie składników paszy w żwa-
czu krowy. Od lat drożdże stosu-
je się również w hodowli owiec. 
Badania wykazały, że podawane 
jagniętom bądź maciorkom po-
prawiają odporność młodego 
pokolenia. 

Producenci pasz dodają droż-

dże w dwóch postaciach. Jedna 
z nich, nazywana „martwą”, uzu-
pełnienia dietę w białko i wita-
miny. Drożdże „żywe” pomagają 
w trawieniu w żwaczu. Dzieje się 
tak, ponieważ podczas swojego 
rozwoju pochłaniają tlen, uwal-
niając przy tym substancje czyn-
ne. Dzięki temu w żwaczu przy-
bywa pożytecznych bakterii.

(pw), fot. ilustracyjne

Upoważnienie do wydłużenia 
terminu składania wniosków dała 
Komisja Europejska. Prolongata 
była już stosowana w przeszło-
ści i dotyczyła sytuacji, gdy wy-
pełnianie dokumentów sprawiało 
rolnikom problemy. 

W tym roku po raz pierwszy 
wnioski składa się wyłącznie po-
przez internet. Póki co, do poło-
wy maja uporało się z tym 650 
tys. rolników. Dalsze 300 tys. wy-

brało prostszy sposób - napisanie 
oświadczenia potwierdzającego 
brak zmian we wniosku. Dzięki 
temu nie musieli wypełniać do-
kumentów elektronicznych. 

Wciąż do złożenia pozostaje 
około 400 tys. wniosków. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa apeluje, by mimo prze-
dłużonego terminu nie odkładać 
formalności na ostatnią chwilę. 

(pw)

Zagranicznych pracowników 
zgłasza się w urzędach pracy, ale 
te na Mazowszu nie spodziewały 

się aż takiego zapotrzebowania. 
18 maja weszły w życie przepi-
sy, które ułatwiają zatrudnianie 
pracowników ze Wschodu. Będzie 
tego można dokonywać przez in-
ternet. Już następnego dnia po 
otrzymaniu potwierdzenia zło-
żenia wniosku pracownik będzie 
mógł rozpocząć pracę. Należy 
jeszcze tylko zarejestrować umo-
wę w KRUS-ie. 

Przepisy dotyczące zatrud-
nienia obcokrajowców niestety 
zmieniły się na przełomie roku. W 
poprzednim sezonie wystarczyło 
złożyć do powiatowego urzędu 
pracy oświadczenie o zamiarze 
zatrudnienia cudzoziemca. Teraz 
należy wypełnić obszerny wnio-
sek o zezwolenie na pracę sezo-
nową. 

(pw)

Spotkanie ma charakter nie 
tylko teoretyczny, ale również 
praktyczny, ponieważ odbędzie 
się na terenie Stacji Doświad-
czalnej Oceny Odmian w Chrzą-
stowie. Uczestnicy przejdą na te-
ren poletek odmianowych zbóż 
i rzepaku, by zapoznać się ich 

rozwojem. Z wykładami wystą-
pią naukowcy z Instytutu Ochro-
ny Roślin z Poznania. 

Przy okazji przypominamy, 
że na stronie internetowej Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa można monitoro-
wać zagrożenie chorobami oraz 

szkodnikami. Obecnie zbożom 
szkodzą grzyby, a konkretnie 
mączniak pszenicy ozimej oraz 
rdza brunatna pszenicy. Objawy 
tej ostatniej występują głównie 
na blaszkach liściowych. Zaka-
żenie roślin następuje zarów-
no w świetle, jak i w ciemności, 
przy czym najłatwiej proces ten 
zachodzi w temperaturze 15-18 
st. C i przy 100 proc. wilgotności 
względnej powietrza. Plantato-
rów rzepaku interesują postępy 
słodyszka rzepakowego. Ten do-
kuczliwy owad został odnotowa-
ny na plantacjach na początku 
maja. 

(pw)

Ministerstwo Środowiska 
odpowiedziało na apel Krajowe-
go Związku Izb Rolniczych, który 
słusznie punktuje wady nowego 
prawa. W komisjach szacujących 
straty są sołtysi, którzy nie mają 
przeszkolenia w tym zakresie. Re-
sort pisze, że do czasu ukończe-

nia kursów mogą oni „opierać się 
na wiedzy i doświadczeniu dzier-
żawców lub zarządców obwodów 
łowieckich”. Urzędnicy dodają 
także, że sołtys - zgodnie z pra-
wem - nie musi mieć przeszkole-
nia w temacie szacowania szkód. 
Marne to pocieszenie, ponieważ 

to na nim spoczywa wielka od-
powiedzialność i niemalże rola 
sędziego. Wiadomo, że myśliwi 
dążą do minimalizowania odszko-
dowań, a właściciele pól do zawy-
żania strat. 

Ciekawa jest opcja udzielenia 
przez sołtysa pełnomocnictwa 
innej osobie w celu szacowania 
szkód. Może to być np. rzeczo-
znawca lub inny specjalista. 

Jeśli rolnik nie będzie zado-
wolony z wysokości odszkodo-
wania, wówczas może się odwo-
ływać do nadleśnictwa. Zdaniem 
ministerstwa, ten fakt zdejmuje 
nieco ciężaru z barków sołtysów. 
Jednocześnie wprowadzona pro-
cedura powoduje brak możliwości 
jakiegokolwiek obciążania gmin 
błędami w szacowaniu szkód.

(pw)

O G Ł O S Z E N I E
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KujawsKo-PomorsKi szlaK ChoPina
Łącząc poszczególne miejscowości powstało 5 tras, które można przebyć w zależności 
od upodobań i długości trasy, samochodem, rowerem lub pieszo. Przykładowo trasę 
nr IV o dł. 18 km można pokonać pieszo w jeden dzień. Wykorzystamy żółty szlak pie-
szy im. Franciszka Łęgowskiego, będący jednocześnie fragmentem międzynarodowego 
szlaku E-11 i towarzyszący mu Europejski Szlak Kulturowy św. Jakuba, oznakowany 
w terenie żółtą muszlą na niebieskim tle. Wszystkie te szlaki zaprojektowali, wykonali 
i stale się nimi opiekują turyści z Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu. Trasy opracował 
oraz opisał Andrzej Hermann.

I trasa: Golub-Dobrzyń - Białkowo - Szafarnia - Bocheniec - Radomin - Ugoszcz - Obo-
ry - Kikół - Zbójno - Ruże - Dulsk - Sokołowo - Golub-Dobrzyń (85 km)
II trasa: Toruń - Turzno - Golub-Dobrzyń - Działyń - Mazowsze - Obrowo (96 km)
III trasa: Toruń - Służewo - Ciechocinek - Nieszawa - Osięciny - Zgłowiączka - Sar-
nowo - Skaszyn - Izbica Kujawska - Świętosławice - Brdów - Modzerowo - Długie - 
Błenna - Kłóbka (165 km)
IV trasa: Ciechocin - Dulnik - Golub-Dobrzyń - Białkowo - Płonko - Szafarnia (18 km)
V trasa: Radomin - Szczutowo - Gulbiny - Wąpielsk - Radziki Duże - Noskowizna - Tom-
kowo - Rodzone - Płonne - Rętwiny - Bocheniec - Szafarnia (40 km)
Źródło: kujawsko-pomorskie.travel

Głównym miejscem pobytu kompozytora była Szafarnia koło Golubia-Dobrzynia

Fryderyk Chopin kilkakrotnie odwiedził 
nasz region

W klasztorze w Oborach Frycek grał na 
organach

Osoba Fryderyka Chopina 
kojarzona jest głównie z kom-
ponowaniem muzyki. W latach 
2008-2011 Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego postanowił to zmienić. 
Wspólnie z instytucjami kultury 
opracował Kujawsko-Pomorski 
Szlak Chopina. Pokazuje on prze-
piękne miejsca, słynące z walo-
rów historycznych i krajobrazo-
wych. Przebiega ścieżkami ziemi 
dobrzyńskiej i kujawskiej, a ich 
wspólnym mianownikiem są miej-
sca, które odwiedził Chopin. Wy-
tyczenie szlaku miało też służyć 
skierowaniu ruchu turystycznego 
do miast mniej znanych, które 
warto odwiedzić.

Przedstawiamy ten bogaty 
kulturowo szlak, pokazujący ponad 
21 średnich i małych miejscowości, 
w których przebywał Chopin lub 
z którymi był związany duchowo. 

Szczególnie ważna jest Szafar-
nia - mała miejscowość położona 
w gminie Radomin, w odległości 
około 12 kilometrów od Golubia-
Dobrzynia. Fryderyk Chopin od-
wiedził ją dwukrotnie, latem 1824 
i 1825 roku, na zaproszenie szkol-
nego kolegi Dominika Dziewanow-
skiego. Podczas pobytu w Szafarni 
kompozytor zetknął się z kulturą 
ziemi dobrzyńskiej, która wywar-
ła na nim duże wrażenie i znala-
zła odzwierciedlenie w późniejszej 
działalności. To właśnie w Szafarni 
powstawały „Kuriery Szafarskie” – 
listy pisane do rodziców młodego 
Fryderyka, wzorowane na „Kurie-
rze Warszawskim”. 

Dla upamiętnienia pobytu 
wielkiego kompozytora w Szafarni, 
w miejscowym dworku już w 1949 
roku utworzono Izbę Pamięci Fry-
deryka Chopina. Dziś mieści się tu 
Ośrodek Chopinowski. Ta insty-
tucja kultury ma bardzo bogaty 

program artystyczny związany 
z twórczością Chopina. Corocz-
nie jest organizowany Między-
narodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina dla Dzieci 
i Młodzieży. Odbywają się też re-
gularnie koncerty muzyki klasycz-
nej, recitale. Po uczcie dla ducha, 
można tu odpocząć podczas spa-
ceru po przepięknym parku czy 
też zakosztować smacznego ciasta 
w stylowej kawiarni.

Kolejną miejscowością, w któ-
rej przebywał Fryderyk Chopin, 
było Płonne. To jedna z najstar-
szych miejscowości ziemi do-
brzyńskiej. Tu warto zobaczyć 
średniowieczny kościół pod we-
zwaniem św. Jakuba oraz Izbę 
Pamięci Marii Dąbrowskiej. Znana 
pisarka przebywała w tej miejsco-
wości w okresie międzywojennym 
i zbierała materiały do swojej po-
wieści „Noce i dnie”. Izba pamięci 
znajduje się w budynku szkoły 
podstawowej. W Płonnem jest 
również pomnik bohatera spod 
Somosierry Jana Nepomucena 
Dziewanowskiego.

Chopin zawitał do Radomina 
w 1824 r. Tu spotkał się z rodziną 
Cisowskich. W Radominie zwie-
dzamy kościół św. Mikołaja z XVI 
wieku. W okolicach tej wsi w 1769 
roku, w ramach konfederacji bar-
skiej, doszło do potyczki między 
wojskami rosyjskimi a wojskami 
konfederatów. Niedaleko Radomi-
na znajdują się Obory i klasztor, 
który zamieszkują ojcowie Kar-
melici Trzewiczkowi. Na organach 
klasztornych przygrywał sam Fry-
deryk. Obiekt słynie z cudownej 
figury Matki Boskiej Bolesnej. 

Frycek był też na pewno 
w Golubiu-Dobrzyniu. To średnie 
miasteczko, które obecnie jest sie-
dzibą powiatu, słynie z zabytków. 
XIV-wieczny zamek krzyżacki tętni 

życiem. Nie ma tygodnia bez im-
prez, co gwarantuje, że turysta nie 
będzie się nudził. Będąc w Golu-
biu-Dobrzyniu warto również zo-
baczyć gotycki kościół pod wezwa-
niem św. Katarzyny wraz z wieżą 
i zegarem, który trzeba codziennie 
nakręcać. Wokół rynku golubskie-
go stoją stare, stylowe kamienice.

W 1825 roku Chopin zawitał 
do Torunia. Młodego kompozyto-
ra zachwyciły miejscowe pierniki 
i dom Mikołaja Kopernika. Miasto 
ma tyle zabytków, że warto za-
trzymać się w nim przynajmniej 
na weekend.

Kolejną miejscowością na na-
szym szlaku jest Obrowo. Fryderyk 
z kolegą Dominikiem Dziewanow-
skim gościł tu u rodziny Romoc-
kich, gdzie zetknął się z muzyką 
ludową, przyśpiewkami dziew-
częcymi oraz zabawą ludową tzw. 
okrężną.

Okolice Włocławka były szcze-
gólnie miłe Chopinowi. W miej-
scowości Długie urodziła się jego 
matka, a w niedalekiej Kłóbce jest 
pochowana jego pierwsza miłość 
- Maria Wodzińska. Współcze-
sna Kłóbka to park etnograficz-
ny, który jest filią Muzeum Zie-
mi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku. Zgromadzono w nim 
kilkanaście obiektów zabudowy 
kujawskiej i dobrzyńskiej wsi z XIX 
wieku. Można zobaczyć chłopskie 
zagrody oraz wiejskie instytucje, 
takie jak kuźnia, olejarnia czy re-
miza. W parku kilka razy w roku 
odbywają się warsztaty rzemieśl-
nicze w ramach programu „Z życia 
dawnej wsi”.

Przedstawiliśmy tylko kilka 
miejscowości ze szlaku Chopina. 
Warto je odwiedzić i poznać bliżej.

(Maw)
fot. nadesłane

Podróż śladami Frycka
TurYsTYKa  Fryderyk Chopin, wielki polski kompozytor, znany i podziwiany na całym świecie, prze-
bywał również w naszych okolicach. Jego pobyt na ziemi dobrzyńskiej znalazł odzwierciedlenie w nie-
których jego utworach

R E K L A M A



Czwartek 24 maja 201812 KULTURA 

„Politkę” odbierze m.in. Marcin Dorociński

Muzyka

Święto rocka
W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek 
w Rypinie, w ramach szóstej edycji festiwalu „Ri�  Ma-
ster”, zagrają rockowe kapele. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie Leniwiec.

 Lipno
 3 czerwca przy PUK Arenie planowany jest piknik rodzinny z okazji Dnia 

Dziecka. Impreza ruszy o 11.00. W programie m.in. pokazy konne, lepienie 
z gliny, quizy, konkursy, pokazy policji, straży i WOPR-u oraz zabawy sportowe. 
O 17.00 rozpocznie się piknik dla dorosłych mieszkańców. Gwiazdą wieczoru 
będzie Tomasz Słota, znany jako TaLLib. Wstęp wolny.

 21 czerwca w tym samym miejscu mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 
lato, biorąc udział w imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. Impreza rozpocznie 
się o 18.00. W programie m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek, warsztaty piec-
zenia 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”.

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

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

 W związku z małym zainteresowaniem koncert „ELVIS NA BIS”, zaplanowany 
na 25 maja w Wąbrzeskim Domu Kultury, został odwołany.

 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”. Można będzie usłyszeć ciekawe historie związane z prezentowanymi ek-
sponatami. 

 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, tel. 56 
688 17 27 wew. 24. 

 8 czerwca o 17.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa warszawskiego 
malarza Andrzej Sobczyka. Ekspozycja nosi tytuł „Wąbrzeźno w malarstwie”. 
Wstęp wolny.

 10 czerwca od 10.00 na pl. Jana Pawła II rozpocznie się Miejska Wystawa 
Zabytkowych Motocykli. Impreza odbywa się w ramach Dni Wąbrzeźna. Atrakcją 
będą konkursy, m.in. najwolniejsza jazda, najgłośniejszy i najcichszy motocykl. 
Podczas wystawy wybrany zostanie najstarszy i najoryginalniejszy motocykl. 
Karta zgłoszenia oraz bliższe informacje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 
688 17 27, wew. 24 lub 535 436 071. Zgłoszenia przyjmowane są pocztą oraz 
drogą mailową pod adresem: animacja@wdkwabrzezno.pl do 4 czerwca. Wp-
isowe wynosi 5 zł.

 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 zor-

ganizuje 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 MPBP przy ul. War-
szawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Filozoficznego działającego 
przy książnicy. Wstęp wolny. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Weekend z gwiazdami
KINO  W najbliższy weekend Lipno stanie się filmową stoli-
cą regionu, a może nawet całego kraju. W mieście Poli Negri 
będą gościć m.in. Marcin Dorociński, Antoni Pawlicki, Magda-
lena Lamparska i Joanna Kulig. Co jeszcze czeka na gości?

Inauguracyjny festiwal został 
zorganizowany w sierpniu 2013 
roku. Od początku impreza mia-
ła charakter konkursowy i odby-
wała się na stadionie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Jedną z nagród była możliwość 
nagrywania materiału w studiu 
przy Rypińskim Domu Kultury. 

Pierwszy festiwal wygrał zespół 
Acetylen z Radziejowa. Rok póź-
niej Riff Master stał się imprezą 
regionalną. Rypin gościł zespo-
ły m.in. z Mławy i Warszawy. 
Gwiazdą wieczoru była formacja 
Farben Lehre. Trzy lata temu za-
grała toruńska Kobranocka, dwa 
lata temu Proletaryat, a w ubie-

głym roku Oddział Zamknięty. 
Tegoroczna edycja odbę-

dzie się 25 sierpnia na placu 
przy ul. Nowy Rynek. Szczegó-
ły programu poznamy wkrótce. 
Na razie wiadomo, że gwiazdą 
będzie formacja Leniwiec. Ze-
spół pochodzi z Jeleniej Góry. 
Wykonuje muzykę z pogranicza 
punk-rocka, reggae i ska. Grupa 
wylansowała takie przeboje jak: 
„Piosenka dla zapowietrzonego” 
czy „Droga”. W 2013 roku ukazał 
się album „Rozpaczliwie wolny”, 
w którym muzycy wykorzystali 
teksty Edwarda Stachury. Doro-
bek Leniwca zamyka krążek „Raj” 
z 2016 roku. 

(ToB)

Tegoroczny Przegląd Twór-
czości Filmowej „Pola i inni” 
rozpocznie się w piątek 25 maja. 
O 16.00 na bulwarze zostanie 
odsłonięta tablica pamiątkowa 
Marcina Dorocińskiego. Pół go-
dziny później w kinie Nawojka 
aktor odbierze statuetkę. Tuż 
po tej uroczystości, około 17.15, 
planowane jest uroczyste wrę-
czenie kluczy do miasta prof. 
Bernadette Hamilton- Brady 
z Uniwersytetu St. Mary’s w San 

Antonio. Następnie organizato-
rzy zapraszają na projekcję fil-
mu „Bestia” z Polą Negri w roli 
głównej. O 18.45 zostanie prze-
prowadzony konkurs na sobo-
wtóra sławnej aktorki o nagrodę 
starosty i burmistrza. Godzinę 
później będzie można obejrzeć 
„Jacka Stronga” z Marcinem Do-
rocińskim w roli głównej. 

W sobotę o 10.00 w sali ka-
meralnej Miejskiego Centrum 
Kulturalnego rozpoczną się 

warsztaty teatralne dla mło-
dzieży, które poprowadzi Kamila 
Kamińska. O 11.00 w auli Zespo-
łu Szkół im. Romualda Traugut-
ta będzie można wysłuchać wy-
kładu prof. Hamilton-Brady pt. 
„Portret Poli Negri na podsta-
wie późnej twórczości artystki 
(1957-1987)”, a następnie wziąć 
udział w panelu dyskusyjnym 
„Sukcesy Polaków w światowej 
kinematografii”. Na 12.30, także 
w auli, zaplanowano projekcję 
filmu dokumentalnego „Pola-
cy w oczach świata” w reżyserii 
Hanny Luizy Ceglińskiej-Leśno-
dorskiej. O 17.00 przegląd wróci 
do kina Nawojka, gdzie zostanie 
wystawiony spektakl „Pierwszy 
do raju” z udziałem m.in. Anto-
niego Pawlickiego. 

Niedziela rozpocznie się 
od projekcji „Cudu nad Wi-
słą” (9.00) w Nawojce. Stałym 
punktem przeglądu jest wy-
stęp Kamila Mroza. Tym razem, 
o 10.00, artysta przedstawi pro-
gram pt. „Alfabet muzyczny – 
Aleksander Żabczyński”. Tuż po 
tym wydarzeniu „Politkę” od-
bierze Magdalena Lamparska, 
a o 11.15 zostanie wyświetlony 
film „Azyl”, w którym zagrała 
tegoroczna laureatka. O 15.00 
Magdalena Lamparska i Joanna 
Kulig na bulwarze odsłonią ta-
blice pamiątkowe. Godzinę póź-
niej Kulig odbierze swoją sta-
tuetkę. W programie nie może 
zabraknąć występu lokalnych 
artystów. O 16.45 spektakl „Pola 
z Lipna” wystawią aktorzy Te-
atru Bene Nati. Na zakończenie 
przeglądu, o 18.00, będzie moż-
na obejrzeć film „Disco Polo” 
w reżyserii Macieja Bochniaka. 
Wstęp na wszystkie wydarzenia 
jest bezpłatny. 

(ToB), fot. internet
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 249 - serial  
07:20 Komisariat odc. 8 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
10:10 Klan odc. 3314  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 6 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Dziki park Yellowstone 
 odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 250 - serial 
14:45 Korona królów odc. 84 - serial  
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 7 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3315 
18:30 Korona królów - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 250 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 12
23:50 Ocaleni odc. 8  
00:50 Wojskopolskie.pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 235 - serial

06:25 Szpital odc. 321 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 40 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 16 

 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 596 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 41 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 495 - serial

14:55 Szpital odc. 322 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 17 

 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 5 - serial 

18:00 Belle Epoque odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 597 - serial

20:00 Córka prezydenta odc. 1999 

 - komedia 

22:20 Lucyfer odc. 13 s. 2 - serial 

23:20 American Horror Story: Asylum 

 odc. 13 s. 2 - serial 

00:25 Lot - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 107 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 7 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 8 - serial
08:00 Drużyna A odc. 1 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 1 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 2 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 2 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 173 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 179
15:00 Detektywi w akcji odc. 174 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 144 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 145 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 422 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 423 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 204 - serial 
21:05 Detoks - thriller 
23:05 Wysokie loty - komedia 
00:55 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 8

06:00 To moje życie! odc. 296 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 63 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 366 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 367 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
20:00 Boski żigolo w Europie - komedia 
21:25 Seksualni, niebezpieczni 
 - komedia 
23:40 Piła VII - horror 
01:20 Najśmieszniejsi odc. 12 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dezerterzy odc. 81

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Cwał Komedia  

11:00 Kopernik odc. 1 - serial 

12:05 Kopernik odc. 2 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Jańcio Wodnik - dramat 

15:15 Kasztelanka - fi lm 

16:25 Chuligan literacki odc. 81

16:50 Doradcy króla Hydropsa - fi lm 

17:20 Niespotykanie spokojny człowiek 

 - komedia 

18:30 Niepamięć - fi lm 

19:20 Debiut - fi lm 

19:30 Nieprawdopodobnie 

 elastyczny człowiek - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 94

20:05 W upalną noc - dramat 

22:05 Scena klasyczna odc. 21

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 143

23:05 Perłowy guzik - fi lm 

00:35 Komornik - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 572
06:55 Odkryć prawdę - fi lm  
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 3
08:30 Ukryte skarby odc. 17
09:05 Korona królów odc. 25 - serial  
09:35 Korona królów odc. 26 - serial  
10:10 Jak było? odc. 11
10:45 Flesz historii 
11:05 Archiwum zimnej wojny odc. 4  
11:35 Co mogą martwi jeńcy - fi lm 
12:45 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 21
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
13:40 Sensacje XX wieku odc. 68  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 69  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 70 - serial 
15:15 Niezwykła broń odc. 4 - serial  
16:20 Zwłoki nieznane - fi lm 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 51 
17:45 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 7 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 78 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 79 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:30 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - fi lm 
21:35 Korona królów odc. 27 - serial 
22:05 Korona królów odc. 28 - serial 
22:35 Spór o historię odc. 40 
23:20 Egzorcyzmy Anneliese Michel 
 - fi lm 
00:30 Miasto skarbów odc. 11 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty Franciszek i brat Leon 
 - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 12 - fi lm 
13:40 Procesja dziejów 
14:00 Odwagi, ja jestem 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
17:05 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 11 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Fundusze Europejskie - dostępne 
 dla wszystkich odc. 3  
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Santkuarium Maryi Matki Słowa 
 w Kibeho w Rwandzie - fi lm  
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 

05:45 Na dobre i na złe odc. 708 
 - serial 
06:45 Podróże z historią odc. 12 s. 1 
07:20 Na sygnale odc. 63 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 62
11:25 Rodzinka.pl odc. 90 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 140 - serial 
14:00 Msza św. Koscioła 
Polskokatolickiego w Lublinie 
14:55 Na dobre i na złe odc. 708 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 14 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 91 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 64 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:45 Szpieg D’83 odc. 5 - serial 
21:45 Zawód: Amerykanin odc. 11 
 - serial
22:40 Za marzenia odc. 11 - serial 
23:35 11 minut - thriller 
01:05 Całe szczęście - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 4 

07:50 Doradca smaku 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2256

10:55 Ukryta prawda odc. 920 - serial 

12:00 Szkoła odc. 572 - serial 

13:00 19+ odc. 273 - serial 

13:30 Szpital odc. 809 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 573 - serial

16:30 19+ odc. 274 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 921 - serial

18:00 Szpital odc. 810 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5320

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2685 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 171

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 17 

22:30 Jeszcze raz - komedia 

00:35 Ultimatum Bourne’a - fi lm  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 687 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 478 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 479 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 42 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 815 - serial
12:00 Gliniarze odc. 166 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 732 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2698 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 778 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3639
16:30 Na ratunek 112 odc. 240 - serial
17:00 Gliniarze odc. 230 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2699 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 85 - serial 
20:10 Kobiety bez wstydu - komedia 
22:30 Wyjdź za mnie odc. 10 
23:40 Miłość w Seattle - melodramat
02:00 Tajemnice losu odc. 3004

22:20 Lucyfer 19:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:25 Chuligan literacki 13:40 Sensacje XX wieku

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

Agent Malloy trafi a na kurację odwykową do ośrodka 
leczącego wielu funkcjonariuszy policji. Wkrótce 
zaczynają ginąć ludzie. Jake odkrywa, że zabójcą jest 
człowiek, który pozbawił życia jego ukochaną.

Opowieść o kelnerze, który otwiera poradnię 
psychoanalityczną. Piotr nie ma kwalifi kacji. 
Ma za to urok osobisty. To okazja do poznania 
atrakcyjnych kobiet. Piotr radzi sobie z oblężeniem 
gabinetu i sypialni. Niestety, wkrótce jego dobra 
passa może się skończyć.

„Kobiety bez wstydu”
(2016r.) Polsat 20:10

„Detoks”
(2002r.) TV4 21:05



Piątek, 25 maja 2018

17:55 Leśniczówka

05:45 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 250 - serial  
07:15 Komisariat odc. 9 - serial
07:45 Alarm! 
8:00 Wiadomości  
8:10 Pogoda poranna  
8:15 Kwadrans polityczny  
8:40 Jaka to melodia? 
9:15 Ojciec Mateusz odc. 250 - serial  
10:10 Klan odc. 3315  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 7 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 1
12:50 24 godziny na bezkresnej pustyni 
 - fi lm 
13:50 Elif odc. 251 - serial 
14:45 Korona królów - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Wiktoria odc. 8 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 25 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 26 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 34
21:30 Big Music Quiz odc. 12
22:45 Izuagbe Ugonoh 
 - Fred Kassi Boks  
23:35 Ewa Piątkowska - Maria Lindberg 
 Boks  
00:15 Artur Szpilka - Dominik Guinn 
 Boks 

05:20 Ukryta prawda odc. 236 - serial

06:25 Szpital odc. 322 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 41 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 3 s. 5 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 597 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 42 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 496 - serial

14:55 Szpital odc. 323 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 4 s. 5 

 - serial 

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

19:00 Ukryta prawda odc. 598 - serial

20:00 Willow - fi lm 

22:40 Kongo - fi lm 

00:55 Strzelec odc. 8 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 108 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 8 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 9 - serial
08:00 Drużyna A odc. 2 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 3 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 4 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 3 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 
13:00 Galileo odc. 686
14:00 Galileo odc. 687
15:00 Detektywi w akcji odc. 175 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 146 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 147 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 423 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 424 
 - serial 
20:00 Zagłada - horror 
21:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 201 - serial 
22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 202 - serial 
23:55 Detoks - thriller 
02:00 Tak czy nie 

06:00 To moje życie! odc. 297 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 64 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 367 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 368 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
20:00 13. dzielnica - ultimatum - fi lm 
22:00 Więzienie w ogniu - fi lm 
23:45 Miami Vice - fi lm 
02:20 Dyżur 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Polskie fi lmy amerykańskie 
08:25 Zabawa - fi lm 
08:35 Holden - fi lm 
08:45 Polskie fi lmy amerykańskie 
08:50 Kirk Douglas - fi lm 
08:55 Gorączka mleka - fi lm 
09:10 Polskie fi lmy amerykańskie 
09:15 Morderczy pościg - fi lm 
09:30 Informacje kulturalne 
09:50 Niespotykanie spokojny człowiek 
 - komedia  
11:00 Kopernik odc. 3 - serial 
12:15 Przedwiośnie odc. 1 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy 
13:30 Waldbühne 2017 
 - Legendy reńskie 
15:20 Pegaz odc. 74
16:25 Prowokator - fi lm 
18:10 Mury - fi lm 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 92
20:05 Tom - thriller
21:55 Tygodnik kulturalny 
22:45 Dziennik fi lozofa odc. 144
23:05 Młodzi polscy instrumentaliści 
 odc. 7
23:55 W upalną noc - dramat  
01:55 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 573
07:00 Zwłoki nieznane - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 4
08:30 Ukryte skarby odc. 18
09:05 Korona królów odc. 27 - serial  
09:35 Korona królów odc. 28 - serial  
10:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial  
10:35 Podróże z historią odc. 39 s. 4 
11:10 Taśmy bezpieki odc. 51  
11:40 Pocztówka z nieba - fi lm 
12:45 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 106
13:15 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:45 Sensacje XX wieku odc. 78  
14:15 Sensacje XX wieku odc. 79  
14:55 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 71 - serial 
15:35 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm  
16:40 Jeden z czarnej listy 93 - fi lm 
17:25 Daniel Gabriel Fahrenheit 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 8 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 141 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 142 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 39
20:30 Kulisy II wojny światowej odc. 2 
 - serial
21:35 Korona królów odc. 29 - serial 
22:05 Korona królów odc. 30 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 140
23:15 List biskupów - fi lm 
00:20 Miasto skarbów odc. 12 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 11 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 8 - serial 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Lato marzeń - fi lm 
13:40 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Jasnogórskie Te Deum 
 Laudamus 966-2016 - fi lm 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
z Koronką do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Serce Afryki - fi lm 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych  
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Głos serca odc. 15 - serial 
22:40 Brylant Matki Bożej 
23:30 Macierzyństwo moja kariera 
23:50 Lusaka City of Hope - fi lm 

06:00 Za marzenia odc. 11 - serial 
06:50 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 10 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 64 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 63
11:25 Rodzinka.pl odc. 91 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 141 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 151
14:25 Zakupy pod kontrolą odc. 9
14:55 Za marzenia odc. 11 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 15 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 92 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 65 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 
22:25 La La Poland odc. 5
23:20 Iskander odc. 2 - serial 
00:15 Zawód: Amerykanin odc. 11 
 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 4 

07:50 Doradca smaku odc. 5

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2257

10:55 Ukryta prawda odc. 921 - serial 

12:00 Szkoła odc. 573 - serial 

13:00 19+ odc. 274 - serial 

13:30 Szpital odc. 810 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 14 

15:30 Szkoła odc. 574 - serial

16:30 19+ odc. 275 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 922 - serial

18:00 Szpital odc. 811 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5321

20:00 Transformers III - fi lm 

23:15 Mama - horror 

01:25 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 12  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 688 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 480 

 - serial

09:30 SuperPies odc. 12

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 43 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 816 - serial

12:00 Gliniarze odc. 167 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 733 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2699 

 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 779 - serial

15:50 Polska - Korea Południowa 

 Siatkówka  

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich odc. 202 

 - serial 

20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

22:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

00:05 Ciemność rusza do boju - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 21:55 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

20:10 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Gangi podzieliły teren na rewiry.  Muzułmanami 
rządzi Ali-K, czarnymi kieruje Molko, Azjatami 
dowodzi Tao, a przywódcą Latynosów jest Little 
Montana. Szef tajnej policji namawia władze, by 
wyburzyć cały sektor. Bojownik o prawa jego 
mieszkańców i kapitan policji postanawiają 
uchronić dzielnicę przed zagładą.

Nieopodal wioski karłów Willow znajduje w rzece 
porzucone niemowlę. Jest to dziewczynka, która 
według przepowiedni ma położyć kres panowaniu 
czarownicy Bavmordy. Do wioski zbliża się 
niebezpieczeństwo, Willow, aby chronić przybraną 
córkę wyrusza z Madmartiganem w podróż.

„13. dzielnica – ultimatum”
(2009r.) TV Puls 20:00

„Willow”
(1988r.) TVN 7 20:00



Sobota, 26 maja 2018

17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera 
06:55 Weterynarze z sercem odc. 41 
 - serial  
07:25 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia? 
09:10 Studio Raban odc. 31 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 34
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 70
10:30 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8
10:40 Trzecia połowa odc. 10 - serial  
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 34
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 10 - serial  
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 184
14:05 Ojciec Mateusz odc. 250 s. 19 
 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 23 
 - serial  
15:55 Korona królów odc. 82 - serial  
16:25 Korona królów odc. 83 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Od Opola do Opola odc. 7
18:55 Orły Nawałki odc. 7 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa - serial 
20:35 Real Madryt - Liverpool FC 
 Piłka nożna  
20:40 Real Madryt - Liverpool FC 
 Piłka nożna  
23:10 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8  
23:20 Sunset Park: Gra o wszystko 
 - fi lm 
01:00 Tragiczna pomyłka - thriller 

05:45 Ukryta prawda odc. 237 - serial

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele odc. 42 - serial 

09:25 Przepis na życie odc. 13 s. 4 

 - serial 

10:20 Przepis na życie odc. 1 s. 5 

 - serial 

11:20 Przepis na życie odc. 2 s. 5 

 - serial 

12:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 2 - serial 

13:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 2 - serial 

14:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 2 - serial 

15:20 Książę i ja IV: W krainie słoni

 - komedia 

17:10 Lemur zwany Rollo - komedia 

19:00 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

21:25 Kobieta na topie - komedia 

23:15 Od kołyski aż po grób - fi lm 

01:30 Moc magii odc. 140

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 47 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 48 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 49 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 50 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial
09:00 Gryf z krainy ciemności - fi lm 
10:55 Policjantki i policjanci odc. 420 
 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci odc. 421 
 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci odc. 422 
 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 180
14:55 Mali agenci II: Wyspa marzeń 
 - fi lm 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 423 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 424 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 688
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 18 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 203 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 204 - serial 
23:10 Ostatni rycerze - fi lm 
01:35 STOP Drogówka odc. 180

06:00 Skorpion odc. 16 s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 60 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 22 

 - serial

08:50 Tajemnice medyczne odc. 23 

 - serial

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 47 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 49 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 50 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 51 s. 2 - serial 

14:40 Syn prezydenta - komedia 

16:40 Taxi III - komedia

18:25 Guardians: Misja superbohaterów 

 - fi lm 

20:00 Ghost Rider - fi lm 

22:05 Wpół do śmierci II - fi lm 

00:00 Uciec, ale dokąd? - fi lm 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 25 - serial

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 5

09:55 Odyseja fi lmowa odc. 13 - serial 

11:15 Geograf przepił globus - dramat 

13:20 Którędy po sztukę odc. 65

13:35 Zazdrość i medycyna 

 - melodramat

15:25 Blok. Generacje odc. 6 - fi lm 

16:20 Wydarzenie aktualne 

16:50 Wstęp do fi lmu odc. 76

17:00 Kieszonkowiec - fi lm 

18:20 Dranie w kinie odc. 30

19:00 Legendy rocka odc. 63 - serial 

19:25 Legendy rocka odc. 62 - serial 

20:00 The Social Network - dramat 

22:10 Miuosh i NOSPR 

23:15 Fotograf - thriller 

01:15 The Social Network - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 574
07:00 Wyspiański - Kraków 
 - Melancholia - fi lm 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 1
08:20 Podwodna Polska odc. 32
09:05 Sposób na Alcybiadesa odc. 2 
 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 160
10:40 Wielki Test: Polacy Stulecia 
12:20 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 6
12:50 Złoto Jukonu odc. 3 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 95
14:35 Wielka gra odc. 133
15:35 Spór o historię odc. 177 
16:20 Po co ci te chłopy? Rzecz 
 o Karolu Lewakowskim - fi lm 
17:15 Marzyciele odc. 4 - serial 
17:50 U Pana Boga w ogródku odc. 12 
 - serial 
18:45 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - fi lm  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 3 
20:30 Ekstradycja odc. 6 s. 3 - serial
21:40 Ostatni z wachlarza - fi lm 
22:55 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 4 - fi lm 
00:00 Mundial. Gra o wszystko - fi lm 

08:00 Informacje dnia 

08:15 Westerplatte młodych  

08:55 Słowo życia 

 - rozważanie Ewangelii dnia 

09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 

10:00 Informacje dnia 

10:15 Myśląc ojczyzna 

10:30 Święty na każdy dzień 

10:35 Polski punkt widzenia  

11:00 Kropelka radości

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Warto zauważyć… 

 w mijającym tygodniu  

12:50 Porady medyczne Bonifratrów 

13:20 Siódmy sakrament  

13:45 Ocalić od zapomnienia 

13:55 Święty na każdy dzień  

14:00 Mama Lima - fi lm 

14:15 Spotkanie Benedykta XVI 

 z rodzinami w Mediolanie 

15:30 Wierzę w Boga 

15:45 Spotkania z ekologią odc. 19

16:00 Informacje dnia 

16:10 Próba wiary - serial

17:00 XIX Pielgrzymka Młodych 

 z Radiem Maryja na Jasną Górę. 

22:00 Znak wiary - fi lm 

23:40 Kartka z kalendarza  

23:45 180 lat na zdrowie - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:20 Na sygnale odc. 191 - serial 
06:50 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:55 M jak miłość odc. 1374 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1375 - serial 
12:50 Przeprowadzki zwierząt odc. 2 
 - fi lm 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 IX Płocka Noc Kabaretowa 2015 
 odc. 2 
16:20 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion Teleturniej 
19:35 Lajk! odc. 20, Magazyn 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 126
21:35 Czas śmierci odc. 1 - serial 
22:35 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 
23:05 Szpieg D’83 odc. 5 - serial 
00:05 Ścigani - fi lm 

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1078

11:00 Na Wspólnej odc. 2682 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2683 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2684 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2685 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 8 s. 12  

13:50 Druga twarz odc. 1 s. 2 

14:50 Iron Majdan odc. 1

15:50 Domowe rewolucje odc. 1 s. 2 

16:55 Projekt Lady odc. 1 s. 3  

17:55 Tu się gotuje! odc. 11 s. 2

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 17  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5322

20:00 Poznaj moich rodziców - komedia 

22:25 Pitch Perfect - komedia

00:50 Ring - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:20 Matki w mackach Marsa - fi lm 

09:05 My3 

09:30 My3 

10:05 Ewa gotuje odc. 335

10:35 Nasz nowy dom odc. 80 

11:35 Wyjdź za mnie odc. 10  

12:30 Jaś Fasola odc. 14 - serial 

13:10 Dzień Matki - komediodramat 

15:50 Polska - Rosja Siatkówka  

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 70 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich odc. 81 

 - serial 

20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

22:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

00:05 Dziecko Rosemary - miniserial

10:20 Przepis na życie 13:55 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Wszystkie 
stworzenia duże i małe

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

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

Gregowi udało się wkupić w łaski ojca swojej 
narzeczonej. Wspólnie z ukochaną planują wesele. 
Zanim to jednak nastąpi, przyszli teściowie chcą 
poznać rodziców Grega. Narzeczeni zabierają ich 
do domu państwa Fockerów. Okazuje się, że rodzice 
narzeczonego córki prowadzą swobodny styl życia. 

Chłopi z upadłego pegeeru ratują życie 
biznesmenowi, jednocześnie biorąc go do niewoli 
w zamian za duży okup. Gdy jego żona i wspólnik 
nie chcą zapłacić, mężczyzna postanawia zarobić 
żądaną sumę.

„Pieniądze to nie wszystko”
(2001r.) TVN 7 19:00

„Poznaj moich rodziców”
(2004r.) TVN 20:00



Niedziela, 27 maja 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3315  
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojskopolskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ziarno odc. 663 
09:45 Gen innowacyjności odc. 7
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 42 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 25 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 26 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 7
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański Transmisja 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:40 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8
12:50 Błękitna Planeta II 
 odc. 4 s. 1 - serial 
14:00 Sonda II odc. 86
14:25 Droga do Rosji odc. 12
14:50 Korona królów odc. 84 - serial  
15:20 Korona królów - serial
15:55 Nie ma jak u mamy - koncert 
 z okazji Dnia Matki 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music Quiz odc. 12
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 24 - serial 
21:05 Uziemieni - komedia 
22:50 Od Opola do Opola odc. 7
23:40 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 8
23:50 Między słowami - fi lm 
01:40 Sunset Park: Gra o wszystko 
 - fi lm  

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 49 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 50 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 51 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 52 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial

09:00 Psidol: Razem raźniej - komedia 

10:55 Galileo odc. 687

11:55 Galileo odc. 688

13:00 Mali Agenci 3D: 

 Trójwymiarowy odjazd - fi lm 

14:45 119 dni na Pacyfi ku - dramat 

16:40 Samotny wilk McQuade - fi lm 

19:00 Galileo odc. 689

20:00 Ostatni rycerze - fi lm 

22:25 Mecenas Lena Barska 

 odc. 18 - serial 

23:35 Mgła - horror 

01:35 Zagadkowe zgony odc. 4 - serial 

06:00 Skorpion odc. 17 s. 2 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 3 s. 3 - serial 

08:00 Najśmieszniejsi odc. 12 

09:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 5 - serial 

09:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 5 - serial 

10:10 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 8

10:55 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 9

11:35 7 krasnoludków: Las to za mało! 

 Historia jeszcze prawdziwsza 

 - komedia 

13:35 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

14:45 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

16:00 Syn prezydenta - komedia 

18:00 Matylda Film dla dzieci 

20:00 Transporter: Nowa moc - fi lm 

22:00 Gunman: Odkupienie - fi lm 

00:10 Uwikłana odc. 12 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 26 - serial

09:05 Skrzypce - osobliwości 

 tworu doskonałego - fi lm 

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 238

10:40 Kwartet Komedia 

12:30 Trędowata - melodramat

14:10 Chuligan literacki odc. 81

14:40 Nienasyceni odc. 26

15:15 Pajace Opera 

16:55 Rzecz Polska odc. 3

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 529

18:15 Majewska - Korcz okrągłe 31 lat 

19:05 „Dopóki śpiewam”. 

 Alicja Majewska 

19:45 Udomowienie - fi lm 

20:00 Karbala Film wojenny 

22:05 Scena alternatywna odc. 61, 

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 238, 

23:15 Penderecki. Droga przez labirynt 

 - fi lm 

00:20 Iggy Pop plays Baloise Session 

06:50 Był taki dzień odc. 575

06:55 Nowe piosenki 

07:55 Non possumus. Prymas 

 Stefan Wyszyński odc. 2 - fi lm 

08:55 Chłop i baba odc. 1 - serial 

09:25 Chłop i baba odc. 2 - serial 

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 166

10:35 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 4 - fi lm 

11:40 Dzikie Chiny odc. 4 - serial 

12:40 Podróże z historią odc. 39 s. 4  

13:10 Transsyberyjska wyprawa 

 Joanny Lumley odc. 1 - fi lm 

14:20 Szerokie tory odc. 41

14:50 Czy Lucyna to dziewczyna? 

 - komedia 

16:20 Wielka gra odc. 110

17:15 Ex libris 

17:45 Noce i dnie odc. 1 - serial 

18:50 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 2 - serial

19:55 Jutro idziemy do kina - dramat 

21:50 Wielki test z historii. 

 Polskie powstania odc. 16

23:30 Śmieciarz odc. 2 - serial 

01:10 Historia świata według 

 Andrew Marra odc. 4 - fi lm  

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Święty na każdy dzień 
08:10 Spotkanie z Magdą Buczek
08:15 Próba wiary - serial 
09:10 Procesja dziejów Reportaż 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
10:40 Królestwo rekinów - fi lm 
11:35 Święty na każdy dzień 
11:40 Petra - tajemnicze miasto 
12:00 Anioł Pański 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:00 Jestem Gabriel - fi lm 
15:35 Kartka z kalendarza  
15:40 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa - serial 
22:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:30 Adoracja w Kalkucie - fi lm 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Ojcostwo - polecam 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
06:50 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:30 Zadziwiający świat chrząszczy 
 - fi lm 
11:35 Droga do Rosji odc. 11
12:15 Vera Cruz Western 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 127
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 1
17:10 Na dobre i na złe odc. 708 
 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 PKO Bydgoski Festiwal Biegowy 
 Magazyn lekkoatletyczny 
18:35 Za marzenia odc. 11 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą odc. 10
20:05 Ścigani - fi lm 
21:50 Krew i chwała - dramat 
23:50 Trzy minuty 21:37 - dramat 
02:10 Obce ciało - melodramat

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1079

11:00 Iron Majdan odc. 2

12:00 Co za tydzień odc. 851

12:40 36,6 °C odc. 1 s. 3

13:45 Kopciuszek. W rytmie miłości 

 - komedia 

15:40 Na ratunek wielorybom 

 - melodramat

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 7

18:00 Ugotowani odc. 9 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5323

20:00 Armageddon - fi lm 

23:10 Transformers III - fi lm 

02:20 Sekrety lekarzy odc. 1 s. 4  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 7 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 8 - serial 

08:45 Muppety - komedia 

10:55 Bella i Sebastian - fi lm 

13:05 Uniwersytet Potworny - fi lm 

15:25 Studio Sport 

15:50 Polska - Kanada Siatkówka  

18:05 Studio Sport 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Państwo w państwie odc. 274

20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018 

00:05 Ocalony - dramat 

05:40 Ukryta prawda odc. 238 - serial

06:45 Mango - Telezakupy  

08:50 Biuro odc. 5 - serial 

09:20 Biuro odc. 6 - serial  

09:50 Przyjaciele odc. 43 - serial 

10:20 Przepis na życie odc. 3 s. 5 - serial 

11:20 Przepis na życie odc. 4 s. 5 - serial 

12:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 2 - serial 

13:15 Dr House odc. 1 s. 1 - serial  

14:15 Agent Cody Banks - komedia

16:25 Willow - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 13 s. 2 - serial 

20:00 Infi ltracja - thriller 

23:15 Strzelec odc. 9 - serial

00:10 Ninja zabójca - fi lm 

10:20 Przepis na życie 10:55 Galileo

09:00 Co ludzie powiedzą? 14:10 Chuligan literacki 09:55 Okrassa łamie 
przepisy

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

Francja, rok 1943. Sebastian mieszka z dziadkiem 
w alpejskiej wiosce. Podczas włóczęgi po górach 
chłopiec spotyka bezpańskiego owczarka. Oswaja 
psa i nadaje mu imię Bella.

Alain i Valérie są rozwiedzeni i się nie znoszą. 
Czeka ich spotkanie na ślubie córki w małej greckiej 
wiosce, dokąd wybierają się samolotem. Niestety, 
dochodzi do potężnej erupcji i wulkanu, która 
paraliżuje ruch lotniczy. Jeśli byli małżonkowie 
mają zdążyć na ceremonię, muszą powstrzymać 
nienawiść i kontynuować podróż.

„Uziemieni”
(2013r.) TVP1 21:05

„Bella i Sebastian”
(2013r.) Polsat 10:55



Poniedziałek, 28 maja 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 251 - serial  
07:20 Komisariat odc. 10 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 10 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 63 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:35 Błękitna Planeta II odc. 4 - serial  
13:50 Elif odc. 252 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 184
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 25 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 26 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3316 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Moja córeczka - spektakl
22:00 Warto rozmawiać  
22:55 Program sportowy 
23:25 Panamskie kwity: 
 przekręt stulecia - fi lm 
00:35 Uziemieni - komedia 

06:25 Szpital odc. 323 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 42 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 598 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 43 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 497 - serial

14:55 Szpital odc. 324 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 2 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 599 - serial

20:00 Dziewczyna Hitchcocka - dramat 

21:55 Uprowadzona odc. 1 s. 1 - serial

22:55 Przygoda na Antarktydzie - fi lm 

01:30 Moc magii odc. 142

06:00 Detektywi w akcji odc. 109 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 9 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 10 - serial
08:00 Drużyna A odc. 3 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 5 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 6 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 4 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 176 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 104
15:00 Detektywi w akcji odc. 177 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 148 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 149 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 424 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 425 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 205 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial 
22:00 Galileo odc. 688
23:00 Galileo odc. 689
00:05 Firefi ght - horror 

06:00 To moje życie! odc. 298 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 65 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 368 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 369 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
20:00 S.W.A.T. Jednostka Specjalna 
 - fi lm 
22:15 13. dzielnica - ultimatum - fi lm 
00:15 Seksualni, niebezpieczni 
 - komedia 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Rzecz Polska odc. 3

8:35 Prawdziwie magiczny sklep - fi lm 

9:15 Prowokator - fi lm 

11:00 Przedwiośnie odc. 2 - serial 

12:05 Przedwiośnie odc. 3 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Odwiedziny o zmierzchu - nowela 

13:50 Drżące trąby - fi lm 

14:00 Weiser - dramat 

15:50 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 529

16:45 Grający z talerza - fi lm 

18:40 United Kingdom of Pop - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Safari - fi lm 

21:40 Karbala - fi lm

23:45 Życie rodzinne 

23:50 Irytujące buczenie lodówki - fi lm 

00:00 Nalepioki - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 576
07:00 Jeden z czarnej listy 93 - fi lm  
07:45 Krótki fi lm o fl adze - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 5
08:35 Ukryte skarby odc. 19
09:05 Korona królów odc. 29 - serial  
09:35 Korona królów odc. 30 - serial  
10:15 Złoto Jukonu odc. 3 - serial  
11:10 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 39
11:45 Operacja Himmler - dramat 
13:10 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 53 - serial 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 141 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 142 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 34 - serial 
14:55 Spór o historię odc. 11 
15:40 Transsyberyjska wyprawa 
 Joanny Lumley odc. 1 - fi lm  
16:40 Koło historii odc. 59 
17:10 Ex libris Magazyn 
17:35 Flesz historii Magazyn 
17:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 9 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 71 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 4 - serial 
21:20 Korona królów odc. 31 - serial 
21:50 Korona królów odc. 32 - serial 
22:30 Famadihana. Spotkanie 
 życia i śmierci odc. 1
23:30 Riese - tajemnice wykute w skale 
00:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 5

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Młodzi światu 
11:45 Kartka z kalendarza 
11:50 Retrospekcja  
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Jestem gotowy na wszystko... 
 - fi lm  
13:05 Adoracja w Kalkucie - fi lm  
13:15 Kartka z kalendarza  
13:20 Koncert życzeń  
14:10 Błogosławiony czas - Komańcza 
 - fi lm 
14:40 Papież rodem z Bawarii - fi lm 
15:35 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
 - fi lm 
15:45 Święty na każdy dzień  
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień  
17:25 Kartka z kalendarza  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. NMP Matki Kościoła 
 w Białymstoku. 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań odc. 75 
 - serial 
23:05 Tajemnica tajemnic - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 141
07:20 Na sygnale odc. 65 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 64
11:25 Rodzinka.pl odc. 92 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 142 - serial 
14:00 Zadziwiający świat chrząszczy 
 - fi lm 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 16 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 93 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 66 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1872
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 37
20:50 M jak miłość odc. 1376 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 12 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 4 - serial 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 291 s. 14 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5323

06:15 Mango - Telezakupy  

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 13 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2258

10:55 Tu się gotuje! odc. 11 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 922 - serial 

12:00 Szkoła odc. 574 - serial 

13:00 19+ odc. 275 - serial 

13:30 Szpital odc. 811 - serial 

14:30 Efekt domina odc. 3 s. 5

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 289 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 547 - serial

18:00 Szpital odc. 433 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5324

20:10 Doradca smaku odc. 11

20:15 Na Wspólnej odc. 2686 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 60

21:30 Projekt Lady odc. 2 s. 3 

22:30 Sekrety lekarzy odc. 2 s. 4 

23:30 Armageddon - fi lm  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 689 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 481 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 483 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 44 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 817 - serial
12:00 Gliniarze odc. 168 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 734 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2699 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 780 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3640
16:30 Na ratunek 112 odc. 61 - serial
17:00 Gliniarze odc. 111 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2700 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 59 - serial 
20:10 Ocalony - dramat  
22:45 Najwyższy wyrok - fi lm 
00:50 Ewolucja planety małp - fi lm 

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Przedwiośnie 13:30 Sensacje XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Hitchcock powierza Tippi główną rolę w swoim 
fi lmie „Ptaki”. Niedoświadczona bohaterka staje 
się marionetką w rękach mistrza. Zakochany w niej 
reżyser naprzykrza się aktorce. Jej ciągłe odmowy 
frustrują, postanawia się zemścić. 

Czerwiec 2005 r., Afganistan. Operacja Navy SEALs 
ma na celu identyfi kację talibskiego przywódcy. 
Wszystko układa się dobrze do momentu, gdy trzej 
pasterze znajdują kryjówkę komandosów.

„Ocalony”
(2013r.) Polsat 20:10

„Dziewczyna Hitchcocka”
(2012r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 29 maja 2018

09:15 The Wall. 
Wygraj marzenia

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 252 - serial  
07:15 Komisariat odc. 11 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
008:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 34
10:05 Klan odc. 3316  
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 64 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:50 Zimowa wyprawa 
 puchacza śnieżnego - fi lm 
13:45 Elif odc. 253 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Miłość nad fi ordem: 
 W świecie kobiet - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3317 
18:30 Trzecia połowa odc. 2 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 7 - serial 
21:50 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 11 - serial 
22:50 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 10 - serial 
23:45 Program sportowy 
00:20 Labirynt odc. 5 s. 1 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1137 - serial

06:25 Szpital odc. 324 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 43 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 599 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 44 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 498 - serial

14:55 Szpital odc. 325 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 3 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 600 - serial

20:00 Aeon Flux - fi lm 

21:55 I stanie się koniec - fi lm 

00:25 American Horror Story: Asylum 

 odc. 13 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 110 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 10 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 11 - serial

08:00 Drużyna A odc. 4 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 7 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 8 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 178 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 105

15:00 Detektywi w akcji odc. 179 

 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 150 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 151 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 425 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 426 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

odc. 206 - serial 

21:00 Konspiracja Echelon - thriller 

23:15 Bez odwrotu - fi lm 

01:20 STOP Drogówka odc. 180

06:00 To moje życie! odc. 299 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 66 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 369 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 370 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
20:00 Wpół do śmierci II - fi lm 
21:50 Więzienie w ogniu - fi lm 
23:40 Piła VII - horror 
01:20 Wikingowie odc. 19 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:05 Grający z talerza - fi lm  

11:00 Przedwiośnie odc. 4 - serial 

12:05 Przedwiośnie odc. 5 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Wino truskawkowe 

 - komediodramat 

15:30 Tygodnik kulturalny 

16:25 Alicja - komedia 

18:20 Bracia - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Na dnie - spektakl 

22:35 Dezerterzy odc. 82

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 146

23:20 Wesele w Sorrento - komedia 

01:25 Tato - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 577
07:00 Barbara Bittnerówna 
 - legenda baletu - fi lm 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 6
08:40 Ukryte skarby odc. 20
09:10 Korona królów odc. 31 - serial  
09:40 Korona królów odc. 32 - serial  
10:15 Daniel Gabriel Fahrenheit  
10:40 Czy Lucyna to dziewczyna? 
 - komedia  
12:05 Marzyciele odc. 4 - serial 
12:40 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
13:15 Sensacje XX wieku odc. 71  
14:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 86 - serial 
14:35 Akcja „Pensjonat” 
15:20 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 4 - serial  
16:20 Kapłan z Suchedniowa - fi lm 
17:15 Archiwum zimnej wojny odc. 5 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 10 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 124 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 125 
19:55 Jak było? odc. 12
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
21:05 Klub profesora Tutki odc. 11 
 - serial 
21:15 Krótka historia odc. 24 
21:25 Korona królów odc. 33 - serial 
22:00 Korona królów odc. 34 - serial 
22:35 Bałtycki poker. W co gra Putin? 
 - fi lm 
23:40 Szczęśliwego Nowego Jorku 
 - komediodramat 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 6

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Grunt to droga odc. 2
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kreacja czy ewolucja? - fi lm 
13:20 W służbie odkupienia 
 - redemptoryści polscy 
 w okowach dwóch totalitaryzmów 
13:20 W służbie odkupienia 
 - redemptoryści polscy 
 w okowach dwóch totalitaryzmów 
14:05 Dziesięć przykazań odc. 75 
 - serial  
15:00 Blisko nieba - papieże 
 a Górna Adyga - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 Głos z Brukseli odc. 2
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Ukamienowanie Sorai M. 
 - dramat 

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1376 - serial 
07:00 Droga zbawienia 
07:20 Na sygnale odc. 66 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 65
11:25 Rodzinka.pl odc. 93 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1872 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 143 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 3
14:55 M jak miłość odc. 1376 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 17 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 94 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 67 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1872 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1873 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 12 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1377 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Biegacze - fi lm 
00:20 La La Poland odc. 5

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 11

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2259

10:55 Ukryta prawda odc. 547 - serial 

12:00 Szkoła odc. 289 - serial 

13:00 Szpital odc. 433 - serial 

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 1 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 290 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 548 - serial

18:00 Szpital odc. 434 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5325

20:10 Doradca smaku odc. 15

20:15 Na Wspólnej odc. 2687 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 61

21:30 Efekt motyla Thriller 

23:50 Superwizjer odc. 1132

00:25 Tu się gotuje! odc. 11 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 690 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 484 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 485 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 45 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 818 - serial
12:00 Gliniarze odc. 169 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 735 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2700 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 781 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3641
16:30 Na ratunek 112 odc. 62 - serial
17:00 Gliniarze odc. 112 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2701 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 170 - serial 
20:10 Ewolucja planety małp - fi lm  
23:00 8 mm - thriller 
01:40 Ciacho - komedia 

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 15:30 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Burke i Twitch odsiadują wyroki w więzieniu. Zakład 
opanowany jest przez gangi. W więzieniu wybucha 
bunt, gdy w budynku znajdują się odwiedzające 
więźniów rodziny. Wśród zakładników znajdują się 
narzeczona Twitcha i córka Burke’a. Dwaj więźniowie 
muszą zjednoczyć siły i ocalić życie swoje bliskich.

20-letni Evan Treborn, od dziecka mający problemy 
z pamięcią, przez lata prowadził szczegółowe 
dzienniki. Pewnego dnia odkrywa, że notatki są czymś 
więcej niż wspomnieniami.

„Efekt motyla”
(2004r.) TVN 21:30

„Wpół do śmierci II”
(2007r.) TV Puls 20:00



Środa, 30 maja 2018

08:40 Jaka to melodia?

05:45 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 253 - serial  
07:20 Komisariat odc. 12 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 24 
 - serial  
10:10 Klan odc. 3317  
11:05 Doktor Quinn odc. 8 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Dzika Sri Lanka odc. 1 - serial 
13:50 Elif odc. 254 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Miłość nad fi ordem: 
 W świecie kobiet - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3318 
18:30 Trzecia połowa odc. 3 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:25 Trzecia połowa odc. 11 - serial 
20:55 Wielki test o wakacjach 
22:35 Ocaleni odc. 10 
23:40 Orły Nawałki odc. 7 - serial  
0:10 Program sportowy 

05:20 Ukryta prawda odc. 240 - serial

06:25 Szpital odc. 325 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 44 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 6 s. 5 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 600 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 45 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 499 - serial

14:55 Szpital odc. 326 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 7 s. 5 

 - serial 

17:55 Dr House odc. 4 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 601 - serial

20:00 Lot - thriller 

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 9

23:30 Człowiek na linie - fi lm 

01:35 Moc magii odc. 144

06:00 Detektywi w akcji odc. 111 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 11 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 12 - serial

08:00 Drużyna A odc. 5 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 9 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 10 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 6 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 180

15:00 Detektywi w akcji odc. 181 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 152 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 153 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 426 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 427 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 207 - serial 

21:00 Radiowóz - fi lm 

22:55 Anakonda III: Potomstwo - thriller 

00:50 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 10

06:00 To moje życie! odc. 300 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 67 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 370 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 373 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
 20:00 Aleksander - dramat 
23:35 Zakon - fi lm 
01:10 Wikingowie odc. 20 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 19, 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Alicja - komedia 

11:00 Przedwiośnie odc. 6 - serial 

12:00 Quo vadis? odc. 1 - serial 

12:55 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Pajęczarki -  komedia 

15:20 Zawodowcy - fi lm 

16:10 Dranie w kinie odc. 30

16:50 Braciszek - fi lm 

18:40 Mój ojciec Staś - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wiatr buszujący w jęczmieniu 

 - dramat 

22:15 Pegaz odc. 75

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 147

23:25 Jedna scena 

23:40 Wesele - komediodramat 

01:35 Performance odc. 80

06:50 Był taki dzień odc. 578
07:00 Kapłan z Suchedniowa - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 7
08:30 Ukryte skarby odc. 21
09:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 37 - serial 
09:10 Korona królów odc. 33 - serial  
09:40 Korona królów odc. 34 - serial  
10:20 Dzikie Chiny odc. 4 - serial  
11:15 Spór o historię odc. 35 
11:55 Opowieść o Indiach odc. 5 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 124  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 125  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
15:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 28 - serial 
15:25 Bałtycki poker. W co gra Putin? 
 - fi lm  
16:30 Czy warto było tak żyć - fi lm 
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 11 - serial 
17:50 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 11 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 194 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 114 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5 - fi lm 
21:25 Korona królów odc. 35 - serial 
21:55 Korona królów odc. 36 - serial 
22:30 Dziewczęta z Auschwitz - fi lm 
23:35 Oda do radości - dramat 
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 7

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 56 - serial 
11:15 Hwange 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuarium Matki Bożej 
 Pocieszenia w Leżajsku - fi lm 
14:45 Joanna d’Arc. 
 Pod sztandarami wiary - fi lm 
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Sobowtór - fi lm 
23:45 Nad Jeziorem Malawi - fi lm 

5:25 Koło fortuny 
6:05 M jak miłość odc. 1377 - serial 
6:55 Pożyteczni.pl 
7:20 Na sygnale odc. 67 - serial 
7:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 66
11:25 Rodzinka.pl odc. 94 s. 4 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1873 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 144 - serial 
14:00 Las Bawarski - rozległy, mroczny, 
 czarodziejski - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1377 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 18 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 95 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 68 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1873 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1874 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 709 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 192 - serial 
22:20 Na sygnale odc. 193 - serial 
22:50 Każdy chce być Włochem 
 - komedia 
00:45 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 
 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 15

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2260

10:55 Ukryta prawda odc. 548 - serial 

12:00 Szkoła odc. 290 - serial 

13:00 Szpital odc. 434 - serial 

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 291 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 549 - serial

18:00 Szpital odc. 435 - serial

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5326

20:10 Doradca smaku odc. 16

20:15 Na Wspólnej odc. 2688 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 62, Teleturniej 

21:30 Jack, pogromca olbrzymów - fi lm 

23:55 Książę w Nowym Jorku 

 - komedia 

02:15 Ugotowani odc. 9 s. 12  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 691 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 486 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 487 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 46 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 819 - serial
12:00 Gliniarze odc. 170 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 736 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2701 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 782 - serial
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3642
16:30 Na ratunek 112 odc. 63 - serial
17:00 Gliniarze odc. 113 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2702 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich odc. 239 
 - serial 
20:10 Ciacho - komedia  
22:45 30 minut lub mniej - komedia
00:20 Ruby Sparks - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:30 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 12:00 Szkoła 14:00 Pierwsza Miłość

Aleksander Wielki spełnił oczekiwania chorobliwie 
ambitnej matki i stał się niekwestionowanym władcą 
starożytnego świata. Obszar pod jego panowaniem 
rozciągał się od Grecji po Indie.

Uzależniony od alkoholu pilot mimo awarii maszyny 
bezpiecznie ląduje, ratując życie 96 osobom. Grozi 
mu więzienie, bo okazuje się, że znajdował się pod 
wpływem substancji odurzających.

„Aleksander”
(2004r.) TV Puls 20:00

„Lot”
(2012r.) TVN 7 20:00
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 temperatura: 23 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1016 1017 hPa
 wiatr: 8 13 km/h 

 temperatura: 24 13 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1018 1022 hPa
 wiatr: 16 21 km/h 

 temperatura: 22 14 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1024 1025 hPa
 wiatr: 25 19 km/h 

 temperatura: 22 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1027 1028 hPa
 wiatr: 14 13 km/h 

 temperatura: 23 12 °C
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 ciśnienie: 1028 1026 hPa
 wiatr: 13 11 km/h 

 temperatura: 24 13 °C
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 wiatr: 13 12 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Ciecierzyca z kurczakiem w pomidorach
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
250 g ciecierzycy
250 g piersi z kurczaka
220g pomidorów krojonych
cebula
ząbek czosnku
pół łyżeczki bazylii
1 łyżeczka słodkiej papryki 
mielonej
cukier, sól, pieprz
olej

Sposób wykonania:

Ciecierzycę moczyć w wodzie 
przez 12 godzin. Po namocze-
niu ugotować w lekko osolonej 
wodzie z moczenia (ok. 45 min.) 
z dodatkiem łyżeczki masła. Ce-
bulę pokroić w kostkę i zeszklić 
na oleju, następnie dodać pokro-
jonego kurczaka doprawionego 
pieprzem i solą, usmażyć. Dodać 
pomidory, sprasowany czosnek, 
bazylię, słodką paprykę, łyżeczkę 
cukru. Całość dusić przez 10 min. 
Ugotowaną cieciorkę dodać do 
przygotowanego sosu, dokładnie 
wymieszać i zagotować. 

Smacznego!
Justyna Wilk
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organizację kajakowych imprez 
integracyjnych oraz jedyny w re-
gionie program dla najmłodszych 
kajakarzy.

Po pierwsze sprzęt
Na Malinowej Stanicy znaj-

dziemy liczną flotę nowych (rok 
produkcji 2018) kajaków poli-
etylenowych. Jest ponad 50 szt. 
zupełnie nowych rodzinnych 
dwójek, z trzecim siedzeniem 
dla dziecka, przeznaczonych 
do rekreacyjnego pływania po 
rzekach, jeziorach i morskich 
wodach przybrzeżnych. Szero-
kie dno z wewnętrznymi kilami 
oraz wygodne siedzenia z wy-
sokimi oparciami pozwalają na 
bezpieczne i wygodne podróżo-

wanie nawet początkującym ka-
jakarzom. Kajaki wyposażone są 
w dwa komfortowe siedzenia ze 
składanymi oparciami, środkowe 
siedzenie dla dziecka, siatkę na 
dziobie, olinowanie na rufie i ko-
rek spustowy.

- Do celów szkoleniowych na 
stawie wykorzystujemy też kaja-
ki polietylenowe Sprinter – mówi 
Rafał Malinowski. - To wygodne 
dwójki o składanych siedzeniach 
i wysokich burtach, które chro-
nią przed dostaniem się do nich 
wody. Sprinter został również 
precyzyjnie wyprofilowany, by 
można było nim łatwo sterować 
i utrzymywać właściwy kieru-
nek płynięcia. Naszymi kajaka-

mi prawdopodobnie nikomu nie 
uda pobić się rekordu prędkości. 
Chociaż tym, którzy będą pró-
bowali, szczerze tego życzymy. 
Sprzęt dobieraliśmy pod kątem 
bezpieczeństwa, przydatności do 
rodzinnych spływów w tempie 
niezakłócającym relaksu i ciesze-
nia się pięknem natury. 

Dla chętnych chcących po-
pływać niekoniecznie kajakiem 
stanica ma też rower wodny. 
Jest to Rainbow Pelikan, którego 
możliwości można wykorzystać 
na zbiorniku wodnym. Do dyspo-
zycji są też bardzo dobre, lekkie 
wiosła kajakowe oraz certyfiko-
wane kamizelki ratunkowe i ase-
kuracyjne w różnych rozmiarach.

Malinowa Stanica w Kupnie 
(gmina Wąpielsk) powstała w tym 
roku i już cieszy się popularno-
ścią. Od czego się zaczęło? - Kilka 
lat temu wraz z grupą przyjaciół 
zorganizowaliśmy spływ kaja-
kowy z Brodnicy na nasze łąki 
w Kupnie – mówi Marta Mali-
nowska. - Za pieniądze ze składki 
wypożyczyliśmy kajaki, busy. Po 
spływie urządziliśmy „Pokaja-
kówkę”. Było ognisko, kiełbaski 
z rusztu, pieczone ziemniaki, 
chleb ze smalcem, kawa z droż-
dżówką, gra w siatkówkę „łąkową”, 
łowienie ryb w stawach, karaoke 
i …tańce. Nocowaliśmy w namio-
tach i po wspólnym śniadaniu 
rozjechaliśmy się. Tak wtedy nam 

to fajnie i, nie ukrywam, tanio 
wyszło, że do udziału w spływach 
w następnych latach zgłaszali się 
kolejni chętni. W zeszłym roku 
płynęło nas ponad 100 osób. Do-
datkowych 50 dojechało na „Po-
kajakówkę”. No i kolejny raz było 
super. Wtedy zrodził się pomysł, 
żeby zrobić coś stałego.

W tym roku, zachęcani przez 
przyjaciół i znajomych właściciele 
postanowili umożliwić korzystnie 
z tej relaksującej formy aktyw-
ności fizycznej większej grupie 
osób. No i stało się, powstała Ma-
linowa Stanica. Prócz pakietów 
„wszystko wliczone w cenę”, ofe-
ruje ona również wypożyczenie 
sprzętu bez dodatkowych usług, 

Czas na kajaki
REKREACJA  Aktywny wypoczynek po sąsiedzku? Świetnie sprawdzą się kajaki. Prezentujemy nowo wy-
posażoną stanicę nad Drwęcą, z położonym obok zbiornikiem wodnym, gdzie pierwsze kroki w kajakar-
stwie mogą stawiać najmłodsi

9.00-10.45 przyjmowanie uczestników w Malinowej Stanicy (możliwość usta-•	
wienia namiotu, rozejrzenia się po okolicy, wędkowania itp.)
10.15 poranna kawa w Malinowej Stanicy•	
11.00 wyjazd autokaru z Kupna (Malinowa Stanica)•	
11.30 odprawa i wypożyczanie sprzętu (Brodnica, Przystań Zakole Drwę-•	
cy).
11.45-12.15 wypuszczanie kajaków na rzekę•	
17.00-19.00 obiór sprzętu w Kupnie (Malinowa Stanica)•	
17.00-19.30 posiłek „po robocie”•	
17.00 – do bólu siatkówka, badminton, łowienie ryb itp.•	
19.00 konkurs kajakarski•	
20.00-24.00 ognisko•	
20.00-24.00 „Pokajakówka” karaoke, potańcówka. Poranek dnia następnego •	
– kawa, herbata i ciastko na dobry dzień. Tym, którzy nie mają dość i chcą dnia 
następnego kontynuować swoją przygodę, gospodarze proponują wypoży-
czenie kajaka, przyłączenie się do kajakarzy korzystających z oferty „Poranek 
na Drwęcy” i popłynięcie do Golubia-Dobrzynia.

Poranek na Drwęcy
Start i meta: Golubska Starówka dla grup min. 15 osób. Spływ w niedzielę.

9.15 wyjazd autokaru z Golubia-Dobrzynia (z Rynku Golubskiego)•	
9.45 poranna kawa w Malinowej Stanicy•	
10.15 odprawa i wypożyczanie sprzętu•	
10.30-11.00 wypuszczanie kajaków na rzekę•	
16.00-18.00 obiór sprzętu w Golubiu-Dobrzyniu (okolice Rynku Golubskiego)•	

W samo południe z Brodnicy
Start i meta: Kupno 17, 87-337 Wąpielsk, dla grup min. 15 osób. Spływ w niedzielę.

10.15 poranna kawa w Malinowej Stanicy•	
11.00 wyjazd autokaru z Kupna (Malinowa Stanica)•	
11.30 odprawa i wypożyczanie sprzętu (Brodnica, Przystań Zakole Drwęcy)•	
11.45-13.00 wypuszczanie kajaków na rzekę•	
17.00-19.00 obiór sprzętu w Kupnie (Malinowa Stanica)•	

Dla firm
Malinowa Stanica organizuje spływy firmowe połączone z imprezą integracyjną 
przygotowaną indywidualnie dla każdego klienta. Zapewnia:

 nowoczesny sprzęt kajakowy i profesjonalną kadrę,•	
 transport,•	
 biesiadę,•	
 karaoke,•	
 imprezę taneczną,•	
 niebanalne konkursy i gry terenowe,•	
 miejsce biwakowe lub rezerwację w hotelu (np. możliwość spania na zamku •	
w Golubiu-Dobrzyniu)
 obsługę fotograficzną,•	
 na życzenie klienta asekurację ratownika i opiekę przewodnika.•	

PRogRAm All InClusIvE:
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All Inclusive, czyli 
kajaki na bogato 
Wypożyczanie kajaków połą-

czone z biesiadą to superoferta 
Malinowej Stanicy dla osób, które 
chcą spędzić czas na łonie natury 
i ograniczyć do minimum przy-
gotowania. 

- Naszą przygodę zaczynamy 
w sobotę rano – mówi Rafał Ma-
linowski. - Spotykamy się w Kup-
nie, gdzie zostawiamy pojazdy 
i mamy czas na poranną kawę, 
po której wyjeżdżamy z Malino-
wej Stanicy do Brodnicy. Tam wy-
pożyczany jest sprzęt i płyniemy 
do Kupna. Po wysiłku fizycznym 
kajakarzom należy się relaks … 
i biesiada. My się wszystkim zaj-

miemy.
Gospodarze rozpalają ogni-

sko i rozpoczyna się zabawa, 
podczas której przy dźwiękach 
muzyki uczestnicy najedzą się do 
syta, pośpiewają karaoke i mogą 
potańczyć. 

- Można u nas również łowić 
ryby, pograć w siatkówkę czy bad-
mintona – dodaje Malinowski. - 
Możemy przygotować na stawie 
superkonkurs kajakowy z nagro-
dami. W trakcie trwania biesia-
dy jest możliwość popływania 
rowerem wodnym i kajakami po 
stawie. Po spędzonej nocy, rano 
budzimy gości herbatą i pachną-
cą kawą.

Dzieci też mogą pływać

Oprócz oferty All Inclusive, 
Malinowa Stanica proponuje nie-
dzielne spływy o poranku z Golu-
bia-Dobrzynia, spływy z Brodni-
cy, spływy indywidualne, ofertę 
dla firm, ale także coś dla milu-
sińskich. Nasze pociechy również 
mogą aktywnie spędzić czas, za-
poznać się z kajakiem i stawiać 
pierwsze kroki w pływaniu.

- Jest możliwość popływa-
nia kajakami z dziećmi po sta-
wie (długość 130 m, maksymalna 
głębokość stawu to 1,5 m – mówi 
Rafał Malinowski. - Zaczynamy 
od integracji. Przygotujemy ani-
macje i zabawy przy muzyce. 
Potem ruszamy ku przygodzie, 
czyli szukamy skarbów ukry-

tych w Malinowej Stanicy. Każdy 
uczestnik dostaje indywidualną 
mapę, która pomoże mu odna-
leźć kajakarski prowiant.

Po rywalizacji przychodzi 
czas, by wypłynąć na głębokie 
wody. Pobierany jest sprzęt. Po 
odprawie uczestnicy ruszają na 
staw, na którym ustawiony jest 
„szalony slalom”. Dzieci mogą też 
łowić ryby. Po tak aktywnym cza-
sie organizatorzy oferują kiełba-
skę upieczoną na ognisku. 

- Mamy także ofertę dla szkół 
– dodaje Malinowski. - Dostoso-
wujemy ją do wieku i indywidu-
alnych potrzeb grupy.

W tym przypadku organiza-
torzy zapewniają dobór odpo-

wiedniego dla młodzieży odcin-
ka rzeki, możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności pływania 
kajakiem na stawach, nowocze-
sny sprzęt kajakowy i profesjo-
nalną kadrę, transport, ognisko, 
miejsce biwakowe, możliwość 
wypożyczenia namiotów harcer-
skich, gry i zabawy integracyjne 
i terenowe oraz na życzenie gru-
py asekurację ratownika i opiekę 
przewodnika.

Szczegóły oferty Malinowej 
Stanicy oraz cennik można zna-
leźć na fanpage`u Malinowa Sta-
nica oraz na stronie internetowej 
malinowastanica.pl.

(nał)
fot. nadesłane

Oznaczenie na mapie Miejscowość Opis K i lometraż 
rzeki Drwęcy

Lustro wody
(m.n.p.m)

Współrzędne 
(SD)

B1 Brodnica Przystań kajakowa 
„Zakole Drwęcy”

(Ul. Paderewskiego 
19, 87-300 Brodnica)

93+700 67,8

K Kupno Malinowa Stanica
300 m od mostu na 

południe (Kupno 17, 
87 -337 Wąpielsk)

72+100 63

B2 Bobrowiska Przy drewnianym 
moście

58+700 58,5

G Golub-Dobrzyń Parking  miejski, (ul. 
Zamurna 1,  87-400 

Golub-Dobrzyń)

48+200 53,8

P Pomorzany Ruziec 43+500 51,7

E Elgiszewo Przystań „Na Po-
graniczu” Elgiszewo 
Bezpośrednio przy 
moście, 87-408 Cie-

chocin

29+000 46,6

53.249501, 
19.391266

53.188877, 
19.241851

53.140818, 
19.145466

53.112502, 
19.052863

53.092498, 
19.025716

53.061419, 
18.925689
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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W miniony wtorek otoczenie 
szkoły w Maliszewie zamieniło się 
w plenerową pracownię malarską, 

a uczniowie z artystycznym zacię-
ciem przystąpili do dzieła. Zada-
niem dzieci było wykonanie mo-

deli samolotów oraz pomalowanie 
ich w oryginalny sposób, bowiem 
trwają przygotowania do setnych 

urodzin tej placówki oświatowej, 
a patronami szkoły są słynni lot-
nicy Franciszek Żwirko i Stanisław 
Wigura.

– Uczniowie podzieleni na kil-
kuosobowe grupy wykazali się nie-
zwykłą kreatywnością – opowiada 
nauczycielka szkoły w Maliszewie 
Joanna Słaboszewska. – Powstało 
wiele barwnych i interesujących 
prac. Skończone dzieła ucznio-
wie wraz z pracownikami galerii 
zawiesili na sznurkach tak, aby 
sprawiały wrażenie unoszących 
się w powietrzu. Młodzież szkol-
na doskonale bawiła się w czasie 
warsztatów plastycznych. I choć na 

ubraniach dzieci pozostały plamy 
z farb, można było zobaczyć dumę 
i szczęście na twarzach wszystkich 
uczestników pleneru malarskiego. 
Mamy ogromną nadzieję, że rodzi-
ce wykażą się wyrozumiałością...

Na pewno o wyrozumiałość 
rodziców nie było trudno, bo cel 
malowania był przecież wyjątko-
wy. Nie każdy ma możliwość ucze-
nia się w szkole imienia słynnych 
lotników, i nie każdy ma przy-
jemność dołączenia do kolejnego 
rocznika uczniów zacnej stulatki.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Malarze w plenerze
GMINA LIPNO  We wtorek 15 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Maliszewie uczestniczyli w ple-
nerze malarskim, który poprowadzili pracownicy Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Celem 
imprezy było przygotowanie licznych dekoracji związanych z obchodami stulecia istnienia szkoły

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

FILIP KuczKOwsKI
 urodził się 17 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,55 kg i mierzył 
54 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Radosława 
i Natalii z Żuchowa

Fot. Lidia Jagielska

wOjcIech PArczewsKI 
 urodził się 17 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,45 kg i mierzył 60 
cm. Jest synem Jakuba i 
Justyny z Włocławka, ma 
brata Kajetana

FILIP wIśNIewsKI
 urodził się 15 maja w lip-

nowskim szpitalu, ważył 
2,95 kg i mierzył 55 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem Jaku-
ba i Justyny z Włocławka

syN DANIeLA I PAuLINy sA-
DOwsKIch z OstrOwIteGO

 urodził się 19 maja w lip-
nowskim szpitalu, ważył 
4,3 kg i mierzył 60 cm. Ma 
brata Igora

ALIcjA MAjewsKA
 urodziła się 16 maja 

o godzinie 9.10 w lipnow-
skim szpitalu, ważyła 2,8 
kg i mierzyła 51 cm. Jest 
córką Cezarego i Anny 
z Lipna, siostrą bliźniaczką 
Hani i siostrą Aleksandry, 
Izabeli i Igi.

syN rADOsłAwA I eMI-
LII BIeLIcKIch z BętLe-
wA

 urodził się 16 maja 
w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,15 kg i mierzył 58 
cm. Jest bratem Brajana, 
Alana i Fabiana

BLANKA OstrOwsKA
 urodziła się 16 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,8 kg i mierzyła 
59 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Dawida i Natalii 
z Brzuzego

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

MArceLINA tOMczyK
 urodziła się 15 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,33 kg i mierzyła 
53 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Tomasza i Mi-
leny z Lipna

LAurA MurAwsKA
 urodziła się 19 maja 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 3,4 kg i mierzyła 54 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Piotra i Marty z Golubia 
Dobrzynia

KAcPer ryBczyńsKI
 urodził się 19 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,4 kg i mierzył 54 
cm. Jest synem Macieja 
i Renaty z Czernikowa, 
ma siostrę Amelkę 

hANNA MAjewsKA
 urodziła się 16 maja 

o godzinie 9.11 w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 2,35 kg 
i mierzyła 51 cm. Jest córką 
Cezarego i Anny z Lipna, 
siostrą bliźniaczką Ali i siostrą 
Aleksandry, Izabeli i Igi
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Latający Szkot
POSTAĆ  Jakimi ludźmi są dzisiejsi sportowcy? Niestety część 
z nich zachłysnęła się pieniędzmi i mówiąc młodzieżowym 
slangiem, „gwiazdorzy”. Bywali w historii jednak tacy spor-
towcy, którzy swoją postawą zasłużyli nie na złote medale, ale 
co najmniej złote pomniki. Jednym z nich był Eric Liddell

Liddlell był wprawdzie Sz-
kotem, ale urodził się w odległych 
Chinach. Był 1902 rok. Jego ojciec 
był misjonarzem. Początkowo 
uczęszczał do chińskiej szkoły, 
ale w wieku siedmiu lat wraz 
ze starszym bratem przeniósł 
się do elitarnej szkoły w okoli-
cach Londynu. W szkole Eric dał 
się poznać jako wybitny atleta. 
W wieku 15 lat został kapitanem 
drużyny krykieta i rugby. Na 
studia udał się do Szkocji. Szyb-
ko zyskał miano najszybszego 
człowieka w tym kraju.

W 1924 roku odbywały się ig-
rzyska olimpijskie w Paryżu. Lid-
dell został nominowany do bie-
gania na dystansie 100 metrów, 
ale bieg rozgrywano w niedzielę. 
Jako konserwatywny protestant 
Eric uznał, że niedziela to dzień 
święty i nie wolno mu biec. Za-

miast tego wystąpił w biegu na 
400 metrów. W czasie wyścigu 
pod stadionem na dudach grała 
szkocka orkiestra. Liddell nie dał 
szans faworytom z USA. Pobił 
rekord olimpijski i został mis-
trzem.

Liddell zdobył także brązowy 
medal na 200 metrów, ale 
nie wziął udziału w sztafecie, 
ponieważ zawody odbywały się 
w niedzielę. Ówcześni olimpijc-
zycy różnili się od współczesnych. 
Byli amatorami. Nie mogli 
zarabiać na zawodach spor-
towych. Liddelll po igrzyskach 
wrócił do Chin, gdzie został mis-
jonarzem w jednym z najbied-
niejszych regionów kraju. Na 
miejscu poznał swoją przyszłą 
żonę Florence Mackenzie. Była 
kanadyjską misjonarką. Mówiąc 
“misjonarz”, kojarzy nam się 

zazwyczaj osoba duchowna, ale 
w wyznaniach protestanckich 
misjonarzami są osoby świeckie. 
Para doczekała się trzech córek. 
Najmłodszej z nich Eric Liddell 
nie miał już okazji zobaczyć na 
własne oczy.

W 1941 roku na rejon Chin, 
w którym przebywał, spadło 
zagrożenie japońską agresją. 
Rząd w Londynie wezwał swoich 
obywateli do ewakuacji. Eric 
wysłał ciężarną wówczas żonę 
i dwie córki do Kanady. Po 
agresji Japońskiej Liddlell został 
internowany. Trafił do owiane-
go złą sławą obozu Wiehsien. 
Eric został wybrany przedsta-
wicielem więźniów. Zorganizował 
w obozie szkołę i dbał o to, by 
ludzie mogli jako tako przeżyć 
kolejne dni. Niestety warunki 
były bardzo trudne. Brakowało 
leków, a przede wszystkim jedze-
nia. Przez współwięźniów był 
uważany za dżentelmena i wzór 
chrześcijanina. To w obozie złamał 
swoją zasadę nr 1 – nie branie 
udziału w zawodach w niedzielę. 
Kiedy dzieci przebywające 
w obozie postanowiły urządzić 
mecz hokeja w niedzielę, Liddlell 
zaprotestował. Mimo wszystko 
do spotkania doszło. W trakcie 
wybuchła awantura i doszło do 
przepychanek. Liddell wkroczył 
do akcji. Wziął gwizdek i zaczął 
sędziować mecz ku uciesze za-
wodników.

Liddell zmarł 21 lutego 1945 
roku, zaledwie pięć miesięcy 
przed wyzwoleniem obozu. Miał 
guza mózgu, a ciężka praca tylko 
przyśpieszyła rozwój choroby. – 
„Cały obóz, zwłaszcza młodzi, był 
w szoku.  Przez wiele dni nikt 
nie miał siły odezwać się do sie-
bie. Takie wrażenie wywarła na 
nas śmierć Erica” – wspominali 
go współwięźniowie.

W 2008 roku igrzyska olimpi-
jskie odbywały się w Pekinie 
w Chinach. Krótko przed startem 
tej imprezy władze opublikowały 
niezwykłą informację. Okazało 
się, że Liddell miał szansę opuścić 
obóz. Japończycy pozwolili na 
to w uznaniu jego zasług spor-
towych. Olimpijczyk odmówił 
i zamiast tego wysłał na swoje 
miejsce ciężarną kobietę. Liddell 
spoczął w skromnym grobie obo-
zowym. miejsce zostało zapom-
niane aż do 1989 roku. Postać Er-
ica Liddella pojawia się w filmie 
„Rydwany Ognia”.

(pw)

Strażnicy bez litości
W 1926 roku dwóch mieszkańców powiatu lipnow-
skiego znalazło śmierć podczas połowu ryb w Wi-
śle. Jeszcze gorsze było to, że ich zabójcami okazali 
się strażnicy.

XX wiek

W nocy z 14 na 15 sierpnia 
Stanisław i Józef Walińscy z Osieka 
w powiecie lipnowskim poszli jak 
co dzień na ławę wiślaną. Miejsce 
było dzierżawione przez jedną 
z firm, która nie lubiła na swoim 
terenie kłusowników. Wynajęła 
strażników, którzy patrolowali 
okolice. Niestety dwóch z nich 
– Klein i Buszyński posunęli się 
zbyt daleko w wykonywaniu 
obowiązków służbowych. Odda-
li strzały z dubeltówki do braci 
Walińskich. Jeden z braci upadł. 
Klein dobił go strzałem z bliska. 

Drugi z kłusowników salwował 
się ucieczką, ale został zastrzelony 
z dłuższej odległości.

Strażnicy nie poinformow-
ali o swoim czynie. Zwłoki obu 
mężczyzn odnaleziono dopi-
ero po tym jak stan Wisły się 
obniżył. Sprawców dość szybko 
wykryła toruńska policja. Przed 
wojną leśniczy lub strażnik miał 
prawo strzelać do kłusownika, ale 
musiał o tym fakcie informować 
przełożonych. Jeśli czynił inaczej, 
dopuszczał się morderstwa.

(pw)

Pasażerowie na gapę
Na nietypowy sposób ucieczki z kraju wpadli dwaj 
mieszkańcy naszego regionu. Wylądowali aż w... 
Szkocji.

XX wiek

Stanisław Malanowski, 26-
latek z Lipna i jego rówieśnik 
Juda Brzeziński z Nieszawy post-
anowili wyjechać z Polski, ale nie 
posiadali na ten cel pieniędzy. Był 
rok 1931, wokół szalał kryzys gos-
podarczy. Piechotą poszli do Gdyni. 
Tam udało im się niepostrzeżenie 
z ładunkiem wejść na pokład 
statku. Nie za bardzo wiedzieli 
dokąd odpływa, ale to nie robiło 
im równicy.

Podróż zakończyła się w Sz-
kocji. Tamtejsza policja schwytała 
ich jeszcze w porcie. Obaj 
młodzieńcy nie potrafili powiedzieć 
słowa po angielsku. Jedyne co 
udało się ustalić to ich polskie po-
chodzenie. Policjanci wsadzili ich 
więc na najbliższy statek parowy 
“Premier” do Gdyni. Zostali osadze-
ni w toruńskim areszcie i skazani 
na krótkie wyroki więzienia.

(pw)

Koniec opozycji
W latach 30. polska scena polityczna nie była zbyt 
ciekawa. Dzieliła się na zwolenników i przeciw-
ników rządu, przy czym opozycja miała znacznie 
mniej do powiedzenia niż dziś.

XX wiek

W latach 30. można było 
należeć do BBWR - partii, która 
wspierała rząd lub do którejś 
z partii opozycyjnych – od lewicy 
do prawicy. W latach 30. rząd 
poprzez policję i zmianę prawa, 
tak by utrudniało życie opozycji, 
zepchnął na margines stare par-
tie jak np. Stronnictwo Ludowe. 
Partię chłopską opuszczało wiele 
osób, w tym jeden z jej promi-
nentnych działaczy z powiatu 
lipnowskiego – Stefan Przyb-
ylski z Huty Głodowo. Do dziś 
uchowało się oświadczenie, 
w którym podawał on powody 
swojego wystąpienia z partii:

– „Do obecnego czasu byłem 
prezesem miejscowego koła 

Stronnictwa Narodowego, lecz 
widząc, że celem SL jest walka 
z Rządem Polskim i podrywanie 
Jego autorytetu oraz osłabienie 
potęgi Polski, występuję z tej 
organizacji i wzywam wszyst-
kich swoich sąsiadów, aby 
z niej wystąpili i wspólnie 
pracowali z Rządem Polskim 
w myśl wskazań Wodza Narodu 
Marszałka Piłsudskiego.”

Należy dodać, że w latach 30. 
polska demokracja była raczej 
fasadowa. Wprawdzie wybory 
odbywały się, ale rząd skutec-
znie zniechęcał każdego, kto 
chciał mu się przeciwstawić.

(pw)



– To już kolejne wspólne za-
jęcia naszych przedszkolaków 
i uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej – mówi Anna Kawał-
kowska z Klubu Malucha. – Tym 
razem przygotowujemy zdobio-
ne ręcznie świeczniki, które już 
w piątek trafią do mam naszych 
milusińskich. Zajęcia pozwalają na 
integrację dzieci i podopiecznych 
warsztatów, ale też na rozwijanie 
umiejętności plastycznych. Wszy-
scy doskonale razem pracują, 
a efekty zajęć są piękne.

Prezenty czekają na mamy, 
które już 25 maja będą świętować 
u swoich pociech w Klubie Malu-
cha. A będzie się działo, bo mi-
lusińscy ćwiczą na potęgę. Kroki 
taneczne, teksty piosenek i wier-
szy, to tylko niektóre elementy do 
zapamiętania.

– Ja też będę tańczył dla swo-
jej mamy, tym razem zatańczę 
z ciocią Anią – zdradza nam Szy-
mon. – Już nie mogę się doczekać 
składania życzeń.

Za naszym pośrednictwem 

maluchy z klubu już składają swo-
im mamom życzenia, a więcej zo-
baczymy i usłyszymy w piątek, by 
przeczytać w CLI w kolejnym nu-
merze. Nasz tygodnik patronuje 
zarówno wielkim przygotowa-
niom do wyjątkowego, bo jubile-
uszowego Dnia Mamy jak i galo-
wym spotkaniom zaplanowanym 
w Skępem i w Lipnie. „Klub ma-
lucha” obchodzi bowiem w tym 
roku swoje 10. urodziny.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Milusińscy misternie zrobili swoje dzieła

Chłopcy nie szczędzili sił

Uczestnicy WTZ dbali o każdy detal

Każdy miał co robić

Zapraszamy do nas mamy w piątek na godzinę 15:00

Robimy wszystko dla mamy Mamusie odwiedzą nas tutaj

Starsi i młodsi starali się dla swoich mam
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Wszystkiego najlepszego dla mam
LIPNO  17 maja w przedszkolu „Klub Malucha” gościli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Mi-
lusińscy, goście oraz pracownicy obu placówek przygotowywali się do Dnia Matki



Auto-Moto

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

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

Sprzedam używane opony  Stomil 
11.2 - R24 .Tel.500 351 885

Kupię/Sprzedam

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - 
długość 2,2 m, średnica 75 mm, 
grubość 3 mm. Tel. 889 883 507 

Rolnictwo

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

Knury maciory kupię, odbiór 
z gospodarstwa płatne gotówką 
przelew waga 725 804 742

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

Sprzedam prosiaki. Tel. kontakto-
wy 889 121 732

Sprzedam jęczmień, pszenice, 
tel.721 317 389

Sprzedam maciorę z prosiakami. 
Zbójno /k Golubia-Dobrzynia Tel. 
600 588 548

Usługi

Oferuję usługowe koszenie trawy 
każdego rodzaju kosa spalinowa 
z dojazdem do klienta.Tel. kon-
taktowy 733 990 117

Autoholowanie, pomoc drogowa, 
przewóz aut lub maszyn do 5 t. 
Faktura, pomoc w uzyskaniu auta 
zastępczego. Tel. 889 883 507 

WYPOŻYCZALNIA ODKURZA-
CZY PIORACYCH, PAROWYCH, 
PRZEMYSŁOWYCH I ELEK-
TRYCZNA SZCZOTKA OBROTO-
WA.TEL. 694 665 294

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

Sprzedam działkę o pow. 0,55 ha 
w Działyniu k/Golubia-D. Cena 
39 000 zł do negocjacji. Blisko 
woda i prąd. Tel. 781 030 933
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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

Auto-Moto

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam
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Biało-czerwone dzieła sztuki
LIPNO  W miniony czwartek w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się gala wręczenia nagród zwycięz-
com konkursu plastycznego na najpiękniejszy plakat wykonany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości

– Rok 2018 to rok 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości – przypomniała biblio-
tekarka Magdalena Rykowska. 
– Z tej okazji nasza biblioteka 
zorganizowała konkurs plastycz-
ny na najpiękniejszy plakat. 
Wpłynęły do nas 64 prace, jeden 
plakat dostarczono po terminie. 
Techniki są różne. Jest kolaż, wy-
klejanie, plastelina, mozaika, cy-
taty. Uczniowie włożyli w te prace 
dużo serca i wysiłku.

W plastycznych zmaganiach 
udział wzięli uczniowie klas IV-VII 
lipnowskich szkół podstawowych. 
Członkowie komisji jednogłośnie 
stwierdzili, że wszystkie prace 
były na bardzo wysokim pozio-
mie, zachwycały kolorystyką, 
różnorodnością technik i pomy-
słowością. Oceniając prace, jury 

wzięło pod uwagę: estetykę pra-
cy, zgodność z tematem i samo-
dzielność jej wykonania. Komisja 
konkursowa postanowiła nagro-
dzić 5 prac, a 13 wyróżnić.

– Podziwiam, że ucznio-
wie mają tak ogromną wiedzę, 
a w wykonanie prac włożyli dużo 
serca i pomysłowości – mówiła 
wiceburmistrz Lipna Jolanta Zie-
lińska. – Gratuluję wszystkim.

Zwycięzcą konkursu został 
Artur Jędrzejewski. Drugie miej-
sca jurorzy przyznali Wiktorii 
Noblińskiej i Oliwii Zaborowskiej, 
a trzecie: Zofii Stępce i Igorowi 
Kamińskiemu.

Wyróżnienia otrzymali: Mar-
tyna Rozen, Karolina Rzymska, 
Błażej Kwiatkowski, Julia Cyrano-
wicz, Michał Śmigielski, Iga Wi-
chrowska, Nikola Woźniak, Alicja 

Ostrowska, Natalia Chlebowska, 
Wiktoria Skonieczna, Bartosz 
Błażkiewicz, Laura Markiewicz 
i Anna Ostrowska.

– Uczniowie udowodnili, że 
kochają swoją ojczyznę – podsu-
mowała konkurs szefowa książni-
cy miejskiej Ewa Charyton.

Nagrody książkowe ufundo-
wała lipnowska biblioteka i Urząd 
Miejski w Lipnie. Konkurs przy-
gotowały i zorganizowały biblio-
tekarki: Anna Zalewska i Magda-
lena Rykowska. Czwartkowa gala 
obfitowała w konkursy i quizy 
o niepodległości. Laureaci nie 
tylko artystycznie wyrazili swo-
ją postawę, ale też wykazali się 
ogromną wiedzą.

Patronem zmagań bibliotecz-
nych był tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Hasła odgadywali w mig

Młodzi wykazali się ogromną wiedzą

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem

Artur zwyciężył i z dumą prezentował swoją pracę

Czytelnia wypełniła się gośćmi

Laureaci w komplecie
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– Nasza biblioteka jest bar-
dzo duża, ma już 70 lat, można 
tu wypożyczać książeczki dla 
dzieci i fajnie się bawić – mówi 
pierwszoklasistka Ala. – Uwiel-
biamy lekcje biblioteczne i zaję-
cia plastyczne w bibliotece – do-
daje Szymon.

Pierwszoklasiści z wycho-
wawczyniami Agnieszką Błasz-
czyk i Aliną Macias w czwartkowe 
przedpołudnie odwiedzili miej-
sko-gminną bibliotekę, by zo-
baczyć jak ona funkcjonuje, jak 
i gdzie pracują bibliotekarze, 
ile jest książek na półkach, ale 
przede wszystkim po to, by pod-

sumować całoroczne lekcje bi-
blioteczne i podziękować biblio-
tekarzom za miłe i pouczające 
spotkania.

– Ogromną przyjemność 
dzieci sprawiły mi swoimi po-
dziękowaniami – zdradza szef 
miejscowej książnicy publicznej 
Jerzy Kowalski. – Mam jedno-
cześnie nadzieję, że całoroczne 
lekcje biblioteczne zaowocują 
częstymi odwiedzinami biblio-
teki przez tych młodych czytel-
ników. Żegnamy się do września, 
ale zapraszam dzieci na zajęcia 
wakacyjne, a poza tym oczywi-
ście każdego dnia po książeczki.

Finałowa lekcja bibliotecz-
na przerodziła się w zwiedzanie 
książnicy. Nie zabrakło konkur-
sów, zajęć plastycznych, wspól-
nego czytania, a nawet wcie-
lania się w rolę bibliotekarza 
i poprawnego układania książek 
na półkach. Pierwszoklasiści 
wiedzą, jak wypożyczać książki 
i znają zasady funkcjonowania 
biblioteki. To był niewątpliwie 
bardzo udany rok z lekcjami bi-
bliotecznymi.

Patronem medialnym tej 
ważnej lekcji bibliotecznej był 
tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Nasza biblioteka ma 70lat

Cały rok mieliśmy lekcje biblioteczne

Dzieci poznawały wnętrze książnicy

Życzę wszystkiego dobrego biblioteceTu są tysiące książek

Dyrektor odpowiedzieć musiał na mnóstwo pytań

Ja pamiętam o święcie bibliotekiNajszybciej wykonałam pracę

Dziękujemy za wspólny rok z biblioteką

cały rok z biblioteką
SKĘPE  W miniony czwartek uczniowie klas I a i I b Szkoły Podstawowej w Skępem wybrali się na wy-
cieczkę do miejskiej książnicy publicznej i podsumowali tegoroczne lekcje biblioteczne



Czwartek 24 maja 2018 sport 31  LIPNO–CLI.PL

Wygrały z Fuksem
20 maja UKS Mustang Wielgie zmierzył się w spotka-
niu wyjazdowym z Fuksem Wielowicz. Był to trud-
ny mecz z uwagi, iż zespół z Wielowicza grał bardzo 
agresywnie.

Pływanie

Szczęśliwa trzynastka
NEMO Lipno
W minioną niedzielę pływacy z klubu Nemo Lipno 
zdobyli trzynaście medali podczas II Zawodów Pły-
wackich o Puchar Burmistrza Świecia. To kolejne pre-
stiżowe sukcesy naszych zawodników.

Piłka nożna

Pojedynek odbywał się w wy-
sokiej temperaturze i na bardzo 
twardym podłożu, co sprzyjało 
kontuzjom. Od początku spotka-
nia UKS starał się przedostać pod 
bramkę przeciwnika i w 11. minucie 
po akcji prawą stroną Magdaleny 
Żebrowskiej i Eweliny Czubakow-
skiej piłkę zagraną w pole karne na 
gola zamieniła Natalia Wiśniew-
ska. W 26. minucie zespół z Wie-
lowicza po akcji lewym skrzydłem 
doprowadził do remisu. Tuż przed 
przerwą UKS ponownie wyszedł 
na prowadzenie po precyzyjnym 
strzale Anity Maćkiewicz i było 2:1.

W drugiej połowie trwała za-
cięta walka i w 68. minucie Ewe-
lina Czubakowska nie dała szans 
bramkarce, dobijając swój strzał. 
Pięć minut później bardzo dobrze 

dysponowana Anita Maćkiewicz 
po zagraniu piłki przez Paulinę 
Szczepaniak ustaliła wynik na 4:1. 
Dziewczęta z Mustanga pewnie 
zdobyły 3 punkty. Kolejny mecz 
nasz zespół rozegra na wyjeździe 
27 maja (niedziela) ze Spójnią Białe 
Błota, która zajmuje trzecie miej-
sce w tabeli tuż za drużyną Mu-
stanga. Po 22 kolejkach nasz zespół 
z dorobkiem 54 punktów zajmuje 
drugie miejsce w tabeli.

Skład drużyny: Olkiewicz, Ja-
skuła (Leśniewska), Kwiatkowska, 
Fydryszewska (Rybczyńska), Det-
mer (Kamińska), Marchlewska, 
Szczepaniak, Czubakowska (Lejma-
nowicz), Wiśniewska, Maćkiewicz 
(Wilińska), M. Żebrowska. Ponadto: 
Andrzejewska, Przyborowska.

Tekst i fot. (ak)

Nie ma wątpliwości co do 
faktu, że to był niezwykły wy-
stęp lipnowskich pływaków na co 
dzień trenujących pod skrzydłami 
Nemo. – Kolejny udany start mają 
za sobą nasi zawodnicy – mówią 
trenerzy NEMO Lipno. – 13 maja 
wystartowali w II Zawodach Pły-
wackich o Puchar Burmistrza Świe-
cia. 29 zawodników lipnowskiego 
klubu wzięło udział w zawodach 
wraz z ponad 350 zawodnikami z 
różnych regionów naszego kraju. 

Zawodnicy NEMO po raz kolejny 
nie zawiedli oczekiwań swoich tre-
nerów i kibiców i aż 13 razy stawali 
na podium.

Na najwyższym stopniu po-
dium stanął Maciej Rakowski, 
który zdobył złoty medal w kon-
kurencji 25 m stylem grzbietowym 
oraz brązowy, płynąc 25 m stylem 
dowolnym. Wśród najmłodszych 
pływaków na podium zawodów 
stawali także: Zuzanna Lewandow-
ska, zdobywając brązowy medal za 

25 m stylem grzbietowym, Marty-
na Zakrzewska – brązowy medal 
za 25 m stylem grzbietowym i Filip 
Dąbek, który zadebiutował w kon-
kurencji 50 m stylem dowolnym  
i zdobył III miejsce. Oprócz tego 
brązowy medal zdobyła sztafeta 
ośmiolatków w składzie: Martyna 
Zakrzewska, Karolina Górzyńska, 
Filip Dąbek i Maciej Rakowski.

Osiem medali zdobyli tak-
że starsi adepci pływania. Srebro 
przywieźli do Lipna: Anna Ostrow-
ska – 100 m stylem klasycznym, 
Gabriela Kowalska – 50 m stylem 
grzbietowym, Natalia Ziemkie-
wicz – 100 m stylem klasycznym, 
Michał Grzywaczewski – 100 m 
stylem dowolnym i Jakub Wojcie-
chowski – 100 m stylem grzbie-
towym. Brązowe medale zdobyli: 
Alicja Ostrowska – 100 m stylem 
grzbietowym,  Szymon Kycia – 
100 m stylem klasycznym i Sta-
nisław Lewicki – 100 m stylem 
grzbietowym.

– Sukcesy zawodników NEMO 
Lipno są efektem ciężkiej i syste-
matycznej pracy w czasie trenin-
gów, ale także ich samodyscypli-
ny oraz zaangażowania zarówno 
młodych sportowców jak i sztabu  
trenerskiego – mówią trenerzy 
Nemo. – Patrząc na ich postawę, 
można być pewnym, że pływanie 
jest dla nich nie tylko zabawą i 
rekreacją, ale przede wszystkim 
pasją.

My gratulujemy młodym pły-
wakom i czekamy na kolejne suk-
cesy.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Turnieje koszykówki 3-o-
sobowej w DCSiT odbywają się co 
roku. Rywalizacja w tym roku była 
bardzo ciekawa, a walka o wejście 
do strefy medalowej nie mogła 
być dziełem przypadku. Drużyny 
zostały podzielone na 2 grupy po 5 
zespołów, gdzie grano każdy z każ-
dym. Następnie dwie najlepsze 
ekipy awansowały do półfinałów, 
a pozostałe drużyny z równole-
głych miejsc rozegrały ze sobą spo-
tkania o V, VII i IX miejsce.

W grupie A wystąpili: Szpiego-
wo, Skaczące Piłeczki, Black Team, 
The Jumpers i Wild Team. Rywa-
lizację w tej grupie zdominował 
Black Team, który wygrał wszyst-
kie 4 mecze. Tuż za nimi uplasowa-
ło się Szpiegowo i to te dwie ekipy 
awansowały do półfinałów. Równą 
walkę o III miejsce w grupie oglą-
daliśmy w „derbach Płocka”. Mecz 
The Jumpers – Skaczące Piłeczki 
rozstrzygnęły dopiero rzuty wolne, 
które wygrały Skaczące Piłeczki.

W grupie B zagrały: Wiewiórki, 
KDM, Team Amoniak, Basket Lipno 

i Basket Team. Tutaj prym wiodły 
zespoły z Włocławka i grupę zdecy-
dowanie wygrały Wiewiórki. Dru-
gie miejsce zajął Team Amoniak, 
uzupełniając grono półfinalistów. 
Trzecią lokatę wywalczył Basket 
Lipno.

Po meczach grupowych odbył 
się konkurs rzutów za 3 punkty. 
Zwycięzcą po raz drugi z rzędu 
okazał się S. Żbikowski (Wiewiórki), 
który trafił 7 z 15 rzutów.

Mecze półfinałowe podobnie 
jak to było w grupie B, należały do 
włocławian. Wiewiórki pokonały 
Szpiegowo, a Team Amoniak oka-
zał się lepszy od Black Team. Dzięki 
takim rozstrzygnięciom w walce 
o medale doszło do rewanżów za 
mecze grupowe. Pierwszy z nich 
okazał się skuteczny, bo Szpiego-
wo mimo grupowej porażki z Black 
Team 10:12, w spotkaniu o trze-
cie miejsce pokonało rywali 15:6. 
Niespodzianki nie było w finale. 
Wiewiórki, które bezapelacyjnie 
prezentowały najwyższy poziom 
sportowy, ponownie pokonały 

Team Amoniak, tym razem 12:7. 
MVP turnieju został P. Pawlata 
(Wiewiórki).

Za pomoc przy organizacji tur-
nieju organizatorzy dziękują wo-
lontariuszom: A. Kijek i A. Sadow-
skiej. Zawody prowadziło dwóch 
licencjonowanych sędziów: J. Bor-
kiewicz i K. Ciesielski, których pra-
ca została wysoko oceniona przez 
samych zawodników. Statuetki 
i medale dla wszystkich zawodni-
ków z trzech najlepszych drużyn 
oraz wyróżnienia indywidualne 
wręczył dyrektor DCSiT Stanisław 
Niekraś.

Klasyfikacja końcowa:
I – Wiewiórki
II – Team Amoniak
III – Szpiegowo
IV – Black Team
V – Basket Lipno
VI – Skaczące Piłeczki
VII – KDM
VIII – The Jumpers
IX – Basket Team
X – Wild Team

(ak), fot. DCSiT

Koszykarskie trio w DCsit
KOSZYKÓWKA  20 maja w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki odbył się Turniej Koszykówki Męż-
czyzn Trio Basket. W zawodach zagrało 10 drużyn. Zwyciężył zespół o wdzięcznej nazwie: Wiewiórki
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Piłka nożna

Pięć goli w Bobrownikach
Efektowny mecz i wiele emocji – tak można najkrócej scharakteryzować kolejne 
spotkanie derbowe w powiecie lipnowskim. W ramach 21. kolejki włocławskiej 
A-klasy Wiślanin Bobrowniki pokonał u siebie Orion Popowo 3:2.

Wielki mecz Wisły Dobrzyń!
PIŁKA NOŻNA  Pozycja lidera, piękny stadion i fanatyczni kibice nic nie dali Włocłavii Włocławek, która 
musiała uznać wyższość Wisły Dobrzyń. Nasz zespół wygrał 2:0 po golach braci Patryka i Łukasza Olewiń-
skich i tym samym zrobił poważny krok ku utrzymaniu się w V lidze

Obie ekipy już dawno straciły 
szanse na czołowe lokaty w gru-
pie II, więc grają o to, by zdobywać 
kolejne punkty i na koniec sezo-
nu uplasować się jak najwyżej 
w tabeli. Odrobinę wyżej jest Wi-
ślanin, dlatego to gospodarze byli 
faworytem meczu. Potwierdzili 
to już w 15. minucie, gdy zdoby-
li prowadzenie po golu Marcina 
Borkowskiego. W pierwszej poło-
wie miejscowi mogli podwyższyć 
wynik, ale zabrakło skuteczności. 
Podobnie Orion, który nieźle pre-
zentował się z gry, ale nie umiał 
skutecznie zakończyć swoich ata-
ków. Do przerwy było więc 1:0.

Worek z bramkami rozwiązał 

się w drugiej odsłonie i co ciekawe 
najpierw za sprawą przyjezdnych. 
Od początku Orion przeważał, 
co wreszcie zostało nagrodzone. 
Najpierw po akcji prawą stro-
ną w 55. minucie wyrównał Mi-
chał Kowalski. Po chwili piłkarze 
z Popowa sprytnie rozegrali rzut 
wolny sprzed pola karnego Wiśla-
nina, piłkę z lewej strony wrzu-
cił jeden z zawodników Oriona, 
a w polu karnym akcję zakończył 
Jakub Bętlewski. Było 1:2.

Wtedy ponownie mocniej 
do pracy wzięli się gospodarze. 
W 68. minucie wyrównał na 2:2 
Adrian Lerch i wszystko zaczęło 
się od nowa. Obie ekipy dążyły 

do zdobycia zwycięskiego gola, 
ale ostatnie słowo należało tego 
dnia do Wiślanina. Na pięć mi-
nut przed końcem swoją drugą 
bramkę zdobył Borkowski i dzięki 
temu Wiślanin wygrał 3:2.

Po tym meczu Wiślanin jest 
ósmy w tabeli (20 punktów), 
Orion dziewiąty (15). W ostatniej 
serii za tydzień Wiślanin zagra 
z GKS Fabianki, a Orion podejmie 
Wicher Wielgie.

Tekst i fot. (ak)

Na takie mecze piłkarze i ki-
bice szykują się przez cały sezon. 
Wiadomo, że fani obu ekip za sobą 
nie przepadają. Poza tym z racji 
na bliskie położenie Dobrzynia 
i Włocławka możemy mówić, że to 

derby regionu. Mobilizacja miała 
być po obu stronach ogromna, ale 
zdecydowanym faworytem byli 
gospodarze. Włocłavia przed tą 
kolejką prowadziła w tabeli okrę-
gówki. Oczywistym celem klubu 

z ponad 100-tysięcznego miasta 
jest awans do IV ligi. Wisła od po-
czątku rozgrywek walczy o utrzy-
manie. Niezła runda wiosenna 
i pieczołowicie zbierane punkty 
dają na to spore nadzieje.

Spotkanie rozegrano na pięk-
nym stadionie OSiR we Włocław-
ku, przy fanatycznym dopingu 
dużej grupy kibiców Włocłavii, 
która na trybunach pojawiła się 
kilkanaście minut po pierwszym 
gwizdku. Spotkanie było meczem 
podwyższonego ryzyka dla służb 
bezpieczeństwa, dlatego wokół 
stadionu roiło się od policji. Ale 
najważniejsze było to, co działo się 
na murawie. A działo się wiele.

Od początku śmiało zaatako-
wali gospodarze, ale brakowało 
im precyzji. Gdy włocławscy fani 
odliczali minuty do gola dla swojej 
drużyny, pierwszy cios wyprowa-
dziła Wisła. Krótko rozegrany rzut 
rożny zaskoczył rywala. Dośrod-

kowanie z lewej strony Łukasza 
Olewińskiego na gola strzałem 
głową zamienił w 10. minucie jego 
brat Patryk. Ku wielkiej uciesze 
gości było 0:1.

W kolejnych fragmentach co-
raz mocniej atakowała Włocłavia, 
ale Wisła próbowała odgryzać 
się po kontrach. Po jednej z nich 
padła nawet bramka dla piłkarzy 
z Dobrzynia, ale sędzia liniowy 
dopatrzył się spalonego i arbiter 
główny gola nie uznał. Miejscowi 
za wszelką cenę dążyli do wy-
równania, ale w kilku sytuacjach 
dobrze interweniował bramkarz 
Wisły Adrian Sujecki. Do przerwy 
było 0:1.

W drugiej połowie Włocłavia 
atakowała jeszcze mocniej, ale Wi-
sła mądrze się broniła. Na nic zdał 
się głośny doping miejscowych 
fanów i własna murawa, Wiślacy 
byli po prostu lepsi, a na pewno 
skuteczniejsi. Końcówka meczu to 

ciągłe ataki włocławian i kontry 
Wisły. W 90. minucie lewą stro-
ną popędził Patryk Jasiński, na-
stępnie wyłożył piłkę Łukaszowi 
Olewińskiemu, a ten ze stoickim 
spokojem przerzucił piłkę nad in-
terweniującym bramkarzem Wło-
cłavii.

Sensacja stała się faktem. Za-
łamani gospodarze nie zmienili 
już wyniku i przegrali z Wisłą 0:2. 
Nasza drużyna rozegrała bardzo 
dobre zawody, mądrze się broni-
ła i groźnie kontrowała. Zdobyte 
we Włocławku 3 punkty pozwoliły 
awansować Wiśle na 12. miejsce 
w tabeli (29 punktów) i odrobić 
straty także do ekip zajmujących 
wyższe lokaty.

Kolejny mecz Wisła rozegra 
z niżej notowanym od siebie Pia-
stem Złotniki Kujawskie. Relacja 
oczywiście w CLI oraz na lipno-cli.
pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL


