
Końca walki nie widać
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Mimo upływu ponad 3 lat kadencji w dobrzyńskim samorządzie nic się nie zmienia. 
Opozycyjna większość w radzie miasta robi wszystko, by storpedować działania burmistrza. Komentują to już 
sołtysi, a niektóre kwestie wygłaszane na sesjach wywołują salwy śmiechu...
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Misją każdego samorządowca 
powinno być służenie społeczeń-
stwu. Zarówno burmistrz, wójt 
czy radny powinni robić wszystko, 
by przeprowadzać potrzebne in-
westycje i wdrażać korzystne dla 
mieszkańców projekty. To banały, 
który zna nie tylko każdy samo-
rządowiec, ale nawet postronny, 
niekoniecznie nawet bardzo uważ-
ny obserwator. To taka „oczywista 
oczywistość”. Ale nie w Dobrzyniu 
nad Wisłą. W tamtejszym samorzą-
dzie nic nie jest oczywiste, a wiele 
działań przeczy wszelkiej logice.

Poranna sesja
We wtorek (24.04) z samego 

rana dobrzyńscy samorządow-
cy spotkali się na jubileuszowej 
– pięćdziesiątej sesji, by decydo-
wać o ważnych dla miasta i gminy 
sprawach. W programie były m. in. 
zmiany budżetowe. I po raz kolej-
ny propozycje przesunięcia części 

Sołtys Jadwiga Ziółkowska (na pierwszym planie z lewej) wyraziła swoje 
zniesmaczenie działaniami większości radnych. Obok na pierwszym planie 
sołtys Kamienicy Stanisław Wnukowski

pieniędzy z jednych inwestycji na 
inne nie spodobały się opozycyj-
nej większości radnych. – Już na 
poprzedniej sesji mówiłem, że 
dobrzyńska oczyszczalnia jest w 
fatalnym stanie. Dlatego trzeba 
zostawić pieniądze, które były za-
pisane na to zadanie. Nie zgadzam 
się też na przesuwanie środków z 
boiska w Krojczynie – rozpoczął 
radny Henryk Domeradzki.

– Znów mówimy o kredy-
tach. Każde pieniądze, które teraz 
przesuniemy i tak trzeba będzie 
oddać. A na tamte zadania trzeba  
zaciągać kolejne pożyczki. To może 
skutkować tym, że w kolejnych la-
tach nie dostaniemy żadnych kre-
dytów – dodał przewodniczący RM 
Jerzy Żurawski.

– Po co wciąż robimy zmiany? 
Dlaczego zmieniane są nazwy za-
dań? – dopytywał radny Mirosław 
Mierzejewski.

To nie nasze pieniądze
– Tych pieniędzy nie mamy 

w kasie, nie leżą na stole, to nie 
nasze pieniądze – przekonywała 
wiceprzewodnicząca rady Jadwiga 
Grudzińska.

Wiceburmistrz Krzysztof Gło-
wacki wyjaśnił, że nazwy zadań 
są zmieniane, by dostosować je 
do kolejnych konkursów, w któ-
rych urząd walczy o dotacje. Jeśli 
chodzi o oczyszczalnię ścieków w 
Dobrzyniu nad Wisłą, burmistrz 
po raz kolejny zaproponował rad-
nym, by przesunęli część środków 
na remonty dróg, o czym szero-
ko pisaliśmy po poprzedniej sesji. 
Jak wyjaśniał Jacek Waśko, z po-
wodu opóźnienia konkursu przez 
urząd marszałkowski i tak nie uda 
się zrealizować inwestycji w tym 
roku, stąd możliwość przesuwania 
pieniędzy zapisanych w budżecie. 
Druga sprawa dotyczyła boiska 
przy szkole w Krojczynie. Miał być 
wybudowany nowy obiekt, ale 
problem w tym, że działka pod bu-
dowę należy do skarbu państwa, a 
zarządza nią starostwo powiatowe 
w Lipnie.

– Korespondowaliśmy w tej 
sprawie ze starostą. W piśmie z 
maja 2017 r. starosta Krzysztof Ba-
ranowski wyjaśnił, że zlecił osza-
cowanie wartości działki i zachęcił 
nas do jej kupna. Mimo wcześniej-
szych obietnic nie przekazał jej 
nam. Dlatego nie możemy zreali-
zować tego zadania – mówi Jacek 
Waśko, burmistrz Dobrzynia nad 
Wisłą.

Za małe dotacje?
Jeszcze większe kontrowersje 

wzbudził temat remontu dróg w 
Płomianach i Kisielewie. – Jak to 
możliwe, że remont drogi Płomia-
ny-Zbyszewo ma kosztować 980 
tys. zł, a my mamy na to zaledwie 
120 tys. zł dofinansowania? Przecież 
ustalaliśmy, że robimy inwestycje z 
minimum 50-procentowym dofi-
nansowaniem. To kompromitacja 
– grzmiał przewodniczący Żuraw-
ski.

Chodzi o dotację z Fundu-
szu Odrolnień Gruntów Rolnych, 
którą urząd mógł pozyskać na 
ww. drogę. Radnym opozycji nie 
podoba się, że jest tak niska. Nie 
przekonywały ich tłumaczenia, że 
remont drogi został podzielony na 
dwa etapy. Pierwszy zakończy się 
w lipcu br. Żeby zrobić drugi, po-
trzebna jest dotacja. Gdyby rada 

przesunęła pieniądze w budżecie 
i możliwe byłoby wzięcie dotacji z 
FOGR, udałoby się wyremontować 
prawie 2 km drogi.

– Robiliśmy z pomocą pienię-
dzy z FOGR drogę Dyblin-Stróżewo, 
jakoś to państwu radnym nie prze-
szkadzało. Z drogą Wierznica-Ko-
choń było podobnie. Dlaczego te-
raz przeszkadza? – pytał radnych 
Jacek Waśko. – Poza tym gdy byli-
śmy z komisją oglądać drogę Szpie-
gowo-Kisielewo-Bętlewo, radnym 
nawet nie chciało się wysiąść z sa-
mochodu. To jest najgorsza droga 
w gminie. Chcemy ją koniecznie 
wyremontować, złożyliśmy do wo-
jewody wniosek o dofinansowanie. 
Jeśli odrzucicie państwo pieniądze 
z FOGR, będzie to oznaczać, że 
działacie na szkodę gminy.

Dokończenie na str. 4

KIKÓŁ  Gimnazjaliści po egzaminach

Testy rozpoczęły się w środę (18.04) i trwały trzy dni. Uczniowie klas trze-
cich zmagali się kolejno z historią i wiedzą o społeczeństwie oraz językiem 
polskim, przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. W piątek był egza-
min z języków obcych. Wyniki szkoły otrzymają 16 czerwca, a zaświadcze-
nia wydane zostaną uczniom 22 czerwca br. Na zdj. na pierwszym planie 
Sylwester Rogalski z klasy III a kikolskiego gimnazjum

Fot. Józef Myszkowski 



Podobnie jak w minionych 
latach, także i teraz pierwsze dni 
maja zapowiadają się w Lipnie 
atrakcyjnie. Będzie patriotyczne, 
sportowo i rozrywkowo. Nie za-
braknie konkursów i dobrej za-
bawy dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych.

Na rozgrzewkę, już w niedzie-
lę 29 kwietnia i we wtorek 1 maja, 
o godzinie 9.00 organizatorzy 
majowych zmagań sportowych 
zapraszają tenisistów i kibiców 
na kort tenisowy w Zespole Szkół 
Technicznych na Otwarty Turniej 
Tenisa Ziemnego o puchar burmi-
strza Lipna.

– Urząd Miejski w Lipnie, 
Miejskie Centrum Kulturalne, 
Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zapraszają wszystkich chęt-
nych do udziału w cyklu imprez 
przygotowanych z okazji majo-
wych świąt – mówi Krzysztof Ko-
walewski z Miejskiego Centrum 
Kulturalnego. – Mamy głęboką 

nadzieję, że każdy znajdzie coś 
dla siebie i z dobrym humorem 
uczestniczyć będzie w realizowa-
nych wydarzeniach państwowych, 
kulturalnych i sportowych.

1 maja od godziny 16.00 do 
21.00 taneczne rytmy rozbrzmie-
wać będą w parku miejskim. Bawić 
się będzie można przy muzyce na 
żywo w wykonaniu zespołu „Be-
ata i Tomek”, ale to nie wszystko. 
Nie zabraknie konkursów, zabaw, 
atrakcji dla dzieci i pyszności.

Dzień Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej rozpoczniemy w Lip-
nie w środę 2 maja o godz. 11.00 
przed ratuszem, na placu De-
kerta. Będzie, jak w minionych 
latach, część oficjalna z władza-
mi naszego miasta i flagą w roli 
głównej. Następnie stery przejmą 
pracownicy Miejskiego Centrum 
Kulturalnego, Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Lipnie oraz Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Lipnie, którzy zaproszą do 
udziału w licznych grach spor-

towych, zabawach i konkursach 
tematycznych. Będzie biało-czer-
wone karaoke, pokaz sztuk walki 
i mnóstwo quizów oraz zmagań 
sportowych.

Święto konstytucji tradycyjnie 
rozpoczniemy 3 maja, w czwar-
tek mszą świętą o godzinie 10.00 
w kościele WNMP w Lipnie. Na-
stępnie odbędzie się uroczysty 
przemarsz władz Lipna, gminy 
Lipno i powiatu lipnowskiego, 
przedstawicieli zakładów pracy, 
partii politycznych, szkół i przed-
szkoli oraz mieszkańców pod 
Pomnik Niepodległości w Parku 
Miejskim im. Gabriela Narutowi-
cza w Lipnie, pod którym złożone 
zostaną kwiaty i wieńce.

O godzinie 17.00 natomiast 
zapraszamy do auli Miejskiego 
Centrum Kulturalnego na kon-
cert wiolonczelowy „Offenbach”. 
Wstęp jest bezpłatny. Tradycyjnie 
już relacje z lipnowskiej majówki 
opublikujemy w tygodniku CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Trwa pierwsza edycja pro-
jektu ECOpiec realizowanego 
z gminami naszego wojewódz-
twa przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu. Nabór 
wniosków w Skępem trwał do 
połowy kwietnia, potem odbyło 
się losowanie, po którym ratusz 
ogłosił wyniki, czyli nazwiska 
dziesięciorga szczęśliwców, któ-
rzy w tym roku wymienią ogrze-
wanie swojego domu na ekolo-
giczne.

województwie w zależności od 
liczby mieszkańców. I tak gminy 
do 10 tysięcy mieszkańców otrzy-
mać mogą do 20 tysięcy złotych 
dotacji, gminy zamieszkane przez 
10 do 20 tysięcy mieszkańców do 
30 tysięcy złotych, itd.

17 kwietnia poznaliśmy dzie-
siątkę beneficjentów projektu 
ECOpiec. W skępskim magistracie 
odbyło się losowanie publiczne 
właścicieli nieruchomości, którzy 
skorzystają z dotacji w wysokości 
4 tysięcy złotych (2 tysiące zło-
tych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Toruniu 
i 2 tysiące złotych z kasy Urzę-
du Miasta i Gminy Skępe) do 
wymiany ogrzewania swojego 
domu na ekologiczne. Wnioski 
złożyło 30 mieszkańców miasta 
i gminy, wyłoniono 10. Dotacje 
w projekcie ECOpiec otrzymają 
w tym roku: Anna Bujałkowska, 
Beata Podlaska, Wiesława Kowal-
ska, Jacek i Wiesława Kłutkowscy, 
Andrzej Meller, Krystyna Kar-
pińska, Zdzisław Ciechanowski, 
Krzysztof i Wanda Tężyccy, Woj-
ciech Frymarkiewicz, Małgorza-
ta Grzywińska. Losowanie prze-
prowadziła komisja w składzie: 

Jacek Frymarkiewicz, Krzysztof 
Małkiewicz i Rafał Gołębiewski. 
Przewodniczącym komisji był Ry-
szard Szewczyk.

Kolejne szanse na dotację 
na wymianę kotła centralnego 
ogrzewania w ramach walki ze 
smogiem będzie prawdopodob-
nie za rok. Celem programu prio-
rytetowego ECOpiec 2018 Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu jest walka ze smogiem 
poprzez wymianę źródeł ciepła 
zasilanych paliwami stałymi. To-
ruński fundusz przeznaczył na 
ten cel w 2018 roku 4,29 mln zło-
tych, co przełoży się na 2145 pie-
ców. Dofinansowanie udzielane 
będzie w formie dotacji, w wyso-
kości 2 tys. złotych do wymiany 
jednego źródła ciepła w jednym 
lokalu mieszkalnym lub budyn-
ku mieszkalnym. Warunkiem 
koniecznym uzyskania dotacji 
z wojewódzkiego funduszu jest 
udzielenie równocześnie dotacji 
przez gminę w wysokości mini-
mum 2 tys. złotych do wymiany 
jednego pieca. Wnioskodawca na 
wkład własny może uzyskać po-
życzkę. Oprocentowanie pożycz-

ki jest stałe i wynosi 3 procent 
w stosunku rocznym, a okres 
spłaty od 2 do 5 lat. Beneficjenta-
mi programu są gminy i to wła-
śnie władze samorządowe miały 
zebrać wnioski od swoich miesz-
kańców, a potem wnioskować 
o dotację do funduszu. Wnioski 
w Funduszu będą przyjmowane 
do 31 maja.

Dofinansowaniem, zgodnie 
z regulaminem WFOŚiGW w To-
runiu, w kwocie co najmniej 4 ty-
sięcy (2 tysiące WFOŚiGW w Toru-
niu i co najmniej 2 tysiące ratusz) 
objęta jest wymiana pieca na pa-
liwo stałe na ekologiczne źródło 
ciepła, czyli kotły elektryczne, 
gazowe, olejowe czy ekologiczne 
kotły na paliwa stałe albo pod-
łączenie do sieci ciepłowniczej. 
Dotacja przekazywana będzie 
w formie zwrotów udokumen-
towanych wydatków, związanych 
z realizacją zadania po jego za-
kończeniu. Najpierw więc wnio-
skodawca sam poniesie wszelkie 
koszty wymiany źródła ciepła, 
a potem otrzyma dotację.

Do tematu walki ze smogiem 
wrócimy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

– W budżecie mamy na ten 
cel 40 tysięcy złotych – mówiła 
skarbnik miasta i gminy Skępe 
Barbara Leśniewska. – 20 tysięcy 
złotych pochodzi z naszych fun-
duszy i 20 tysięcy złotych z fun-
duszy WFOŚiGW w Toruniu.

Biorąc pod uwagę liczbę 
mieszkańców, gminie Skępe dofi-
nansowanie w programie ECOpiec 
należy się na wymianę dziesięciu 
pieców. Fundusz ochrony środo-
wiska ustalił wysokość dotacji dla 
poszczególnych gmin w naszym 
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Do dziesięciu domów w gminie Skępe popłyną dotacje i ekologiczne ciepło
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Dotacje do Ecopieca rozdzielone
SkĘPe  Do 15 kwietnia trzydzieścioro mieszkańców miasta i gminy złożyło w ratuszu wnioski o dofinanso-
wanie kwotą 4 tysięcy złotych wymiany starego kotła grzewczego na ogrzewanie ekologiczne. Wsparcie fi-
nansowe w tym roku otrzyma 10 osób wyłonionych w losowaniu publicznym, które odbyło się 17 kwietnia

Lipno

Majówka dla każdego
Święto Pracy, Dzień Flagi RP i 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja będą 
hucznie świętowane w Lipnie. W stanie gotowości będą Urząd Miejski, Miejskie 
Centrum Kulturalne, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji.
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Dumni z polski
A R T Y K U Ł   S P O N S O R O W A N Y

Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Dobrzyń nad Wisłą Ja-
cek Waśko zaprasza na 
uroczyste obchody świę-
ta  uchwalenia Konstytucji  
3 Maja, które rozpoczną się 
uroczystą Mszą Św. w ko-
ściele parafialnym w Do-
brzyniu nad Wisłą. Z racji 
tego święta oraz obcho-
dzonego w tym roku stu-
lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, gmina 
Dobrzyń nad Wisłą bierze 
aktywny udział w ogólno-
polskiej kampanii „Dumni 
z Polski”. Akcja ma na celu 
propagowanie wartości 
patriotycznych, promocji 
różnego rodzaju imprez 
i  uroczystości patriotycz-
nych, które będą odbywać 
się w naszej małej ojczyź-
nie aż do 11 listopada. W jej 
ramach powstało kilkana-
ście różnego materiałów 
promocyjnych i gadżetów, 
które mają promować pa-
triotyzm również ten lo-
kalny,a także przypominać 
o ważnych datach i wy-
darzeniach z historii Pol-
ski. Materiały służyć maja 
także włączeniu się naszej 
Gminy w wielkie narodowe 
świętowanie. Temu służyć 
mają materiały eduka-
cyjne m.in. ulotki o „Naj-
odważniejszych Polakach 
w historii”, „O wielkich 
Polkach”,czy „Polskich ar-
tystach, którzy zachwycili 
świat”, gry planszowe i gry 
pamięciowe, które bawiąc 
mają również za zadanie 
uczyć. Gry to wspaniałe 
połączenie rozrywki z cie-
kawym przekazem edu-
kacyjnym-informującym 
o najważniejszych datach 
i wydarzeniach w dziejach 
Polski Kampania „Dumni 

z Polski”ma za zadanie pro-
mować również różnego 
rodzaju konkursy patrio-
tyczne  i akcje promujące 
patriotyzm i przywiązanie 
do ojczyzny, w tym tej lo-
kalnej. Gmina Dobrzyń nad 
Wisłą również przyłączyła 
się do akcji zorganizowania  
„patriotycznego”konkur-
su. Zorganizowany przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Jacka Waśko konkurs pla-
styczny(  przygotowanie al-
bumu) dla dzieci i młodzie-
ży ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych ma za za-
danie wzbudzanie u dzie-
ci postaw patriotycznych, 
przybliżenie dzieciom wa-
lorów ziemi ojczystej, jej 
bogatej historii, tradycji 
i kultury, kształtowanie in-
wencji twórczej, wyobraźni 
i wrażliwości estetycznej 
dzieci. Przygotowanie ta-
kiego historycznego al-
bumu, nie tylko przybliży 
dzieciom historie Polski, 
ale dzięki temu powstanie 
również  mnóstwo prac, 
które będzie można wyko-
rzystać do celów promo-
cyjnych. 

Drodzy mieszkańcy 
gminy Dobrzyń nad Wisłą 
włączajcie się swoją obec-
nością w obchody ważnych 
świąt narodowych, w tym 
w uroczyste obchody świę-
ta uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, które odbędą 
się w Dobrzyniu nad Wi-
słą w przyszły czwartek. 
Niech cała Polska zobaczy 
jak świętujemy razem , jak 
jesteśmy przywiązani do 
wartości patriotycznych, 
jak jesteśmy dumni z Na-
szej Gminy z tego że jeste-
śmy Polakami, jak jesteśmy 
„Dumni z Polski”.
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kłopotów z drogami ciąg dalszy
TŁUCHOWO  Mieszkańcy gminy Tłuchowo nadal skarżą się na zły stan dróg w ich miejscowościach. Nie-
dawno pisaliśmy o utrudnionej przejezdności w kilku sołectwach. Po zaledwie czterech tygodniach pro-
blem powraca…

O sprawie poinformował 
nas jeden z Czytelników, który 
w mailu do redakcji prosi o in-
terwencję. Mowa o drodze pro-

wadzącej z Borowa do Będzenia. 
Odcinek ten, zdaniem Czytelni-
ka, co prawda został naprawiony, 
jednak sposób w jaki gmina Tłu-

chowo to wykonała, pozostawia 
wiele do życzenia. Jak pisze nasz 
informator, wspomniana droga 
nie jest pokryta asfaltem, ale od-
bywa się na niej wzmożony ruch. 
Jego zastrzeżenia budzi sposób 
przeprowadzenia naprawy.

– Na trasie występują nie-
równości, a wszystkie doły zasy-
pano ziemią z dodatkiem gałęzi 
i wystających ponad powierzch-
nię korzeni. To dosłownie śmie-
ci, które wznoszą się na około 
trzydziestu centymetrów – żali 
się Czytelnik. O utrudnieniach 
poinformowany również został 
włodarz gminy. Wójt zapewnia, 
że droga została już należycie 

uprzątnięta, a ruch pojazdów 
na tej trasie odbywa się już bez 
przeszkód. – Rzeczywiście na 
drodze było kilka gałęzi, które 
już zostały usunięte. Dodatkowo 
przejechała równiarka. Wyprofi-
lowane również zostały pobocza 
– mówi Krzysztof Dąbkowski, 
wójt gminy Tłuchowo.

Jeszcze do niedawna z pro-
blemem błota na drogach zma-
gali się mieszkańcy niektórych 
sołectw w gminie Tłuchowo. – 
Najgorszy stan dróg nieutwar-
dzonych był w miejscowościach: 
Kłobukowo, Trzcianka, Popowo, 
Rumunki Jasieńskie, Tłuchowo, 
Michałkowo, Małomin i Źró-

dła. Kruszywo betonowe było 
dostarczane na bieżąco. Nasze 
działania pozwoliły zapewnić 
mieszkańcom dojazd do posesji 
i swobodne poruszanie się – wy-
jaśnia Krzysztof Dąbkowski. 

Trudna sytuacja była także 
na drodze przy ulicy Wiejskiej 
w Tłuchowie. Tam mieszkańcy 
także uskarżali się na zalegają-
ce błoto. By utwardzić podłoże, 
został nawieziony utwardzony 
gruz. Zgodnie z harmonogra-
mem planu społeczno-gospodar-
czego na lata 2015-2022, remont 
drogi ustalony jest na końcówkę 
tego terminu.

(mb-g), fot. nadesłane

Skępe

Wypadek z winy motocyklisty
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu przez motocyklistę kierującemu osobo-
wym volvo było prawdopodobnie przyczyną wypadku w Skępem. Pasażerka jed-
nośladu trafiła do szpitala z obrażeniami.

W niedzielę (22.04) po go-
dzinie 16.00 w Skępem doszło 
wypadku drogowego. Policjanci 

pracujący na miejscu zdarzenia 
wykonali oględziny, zabezpieczyli 
ślady oraz przesłuchali świadków.

– Ze wstępnych ustaleń mun-
durowych wynika, że kierujący 
motocyklem 30-letni mężczyzna 
nie ustąpił pierwszeństwa prze-
jazdu prawidłowo jadącej oso-
bówce. W wyniku tego zdarzenia 
pasażerka motocyklisty została 
przewieziona do szpitala. Kierują-
cy byli trzeźwi – mówi sierż. szt. 
Katarzyna Sobocińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Lipnie.

Kierującemu motocyklem zo-
stało zatrzymane prawo jazdy. Za 
spowodowanie wypadku mężczy-
zna odpowie teraz przed sądem.

(ak), fot. KPP Lipno

Potrącenie emerytki. 
Weszła wprost pod koła
76-latka wtargnęła na przejście dla pieszych wprost 
pod nadjeżdżające auto na DK 10 w Karnkowie. Ko-
bieta trafiła do szpitala.

Gmina Lipno

W niedzielę (22.04) na dro-
dze krajowej nr 10 w Karnkowie 
doszło do wypadku drogowego 
z udziałem pieszego. Policjan-
ci, którzy pracowali na miejscu 
zdarzenia, przesłuchali świad-
ków, wykonali oględziny oraz 
zabezpieczyli ślady.

– Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, iż osobowe punto jechało 
w stronę Warszawy. W miejsco-
wości Karnkowo nagle na przej-
ście dla pieszych z prawej strony 

wtargnęła 76-letnia kobieta. Po-
mimo próby ominięcia pieszej 
niestety doszło do potrącenia 
– mówi sierż. szt. Katarzyna So-
bocińska z KPP Lipno.

Kobieta została zabrana 
przez załogę karetki pogotowia 
do szpitala. Postępowanie, które 
prowadzone jest w tej sprawie, 
wyjaśni przyczyny i okoliczności 
tego wypadku.

(ak)
fot. KPP Lipno

Dokończenie ze str. 1
To jest żałosne
Nie trudno się domyślać, że 

dalej trwała zażarta dyskusja, 
momentami pyskówka. W końcu 
nie wytrzymała Jadwiga Ziółkow-
ska, sołtys Leni Wielkich. I akurat 
jej wypowiedź można traktować 
jako głos rozsądku. – Dziwię się 
innym sołtysom, że widzą co się 
dzieje i przez trzy lata siedzą 
cicho. Raz państwo radni mó-
wicie, że chcecie remontować 
drogi, a teraz blokujecie remon-
ty. Określcie się, czy jesteście za 
czy przeciw. Od dawna, nie od 
wczoraj, wiadomo było, które 
drogi trzeba modernizować. Nie 
można najpierw składać wniosku 
o dofinansowanie, a potem sza-
cować koszty. Robi się odwrot-
nie. Gdzie u was logika? – pytała 
sołtys Ziółkowska.

Dobrzyń nad Wisłą

Końca walki nie widać
Pobożne życzenia
Chodziło o to, czego więk-

szość radnych trzyma się od 
dawna. Mianowicie ustalono, że 
robione mają być tylko te inwe-
stycje, na które uda się pozyskać 
minimum 50 procent dofinan-
sowania. Niestety są to tylko 
pobożne życzenia, bo radni ci 
zapomnieli o tym, że nie da się 
otrzymać dotacji zanim się zło-
ży wniosek, wygra konkurs. Tym 
bardziej niemożliwe jest ustale-
nie poziomu partycypacji środ-
ków zewnętrznych, najpierw 
trzeba oszacować koszty i za-
bezpieczyć środki we własnym 
budżecie. Tak nie działają samo-
rządy, więc plan wykonywania 
inwestycji wyłącznie z wysokim 
procentem dofinansowania to 
raczej zwykłe chciejstwo, które 
nie ma wiele wspólnego z rze-

czywistością.
Odrzucili poprawki
Mimo tak zażartej dyskusji 

i trwającej ponad 4 godziny se-
sji (były też inne punkty – red.) 
większości rady nie udało się 
przekonać i projekt przesunięć 
budżetowych upadł. 9 radnych 
było za odrzuceniem poprawek, 
3 przeciw, 1 osoba wstrzymała 
się od głosu. Opozycyjni radni 
jak mantrę powtarzają, że nie 
chcą inwestycji za pożyczone 
pieniądze. Zapominają jednak, że 
bez pożyczek ciężko cokolwiek 
samorządom zrobić. Mieszkań-
com to przestaje się podobać.

– Proszę nauczycieli, by nie 
przekazywali tego co robią radni 
na sesjach uczniom. Lepiej, żeby 
dzieci tego nie wiedziały, bo po-
tem będą powtarzać te kłótnie 
w dorosłym życiu – skwitował 
całą sesją Mieczysław Wójtowicz, 
sołtys Dyblina.

Tekst i fot. 
Andrzej Korpalski
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Remontują ważną drogę
CHROSTKOWO  Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Ławki-Janiszewo na odcinku 
liczącym blisko 1,3 km. Wykonawcą jest wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. w Lipnie

Zakres robót głównych obej-
muje umocnienie poboczy, prze-
budowę chodników i zjazdów, 
usunięcie nierówności poprzez 

frezowanie nawierzchni, położe-
nie nowej warstwy bitumicznej 
i profilowanie drogi mieszanką 
mineralno-asfaltową oraz budo-

wę parkingu i zatok postojowych. 
Łączny koszt tego zadania wynosi 
1,1 mln zł, a termin zakończenia 
robót zgodnie z umową planowa-
ny jest do 31 sierpnia br.

Przebudowa drogi Ławki-Jani-
szewo jest pierwszą z wielu zapla-
nowanych na ten rok inwestycji na 
drogach powiatowych. Na terenie 
samej gminy Chrostkowo władze 
powiatu przeprowadzą wiele prac, 
takich jak remont nawierzchni na 
blisko 2-kilometrowym odcinku 
drogi Sikórz-Kikół, remont dwóch 
odcinków drogi Obory-granica 
powiatu-Wildno-Lipno (łącznie 3 
km), remont nawierzchni drogi 
Ławki-Janiszewo na odcinku 700 

metrów, remont drogi Zbójno-
granica powiatu-Chrostkowo-
granica województwa-Blinno na 
odcinku 200 metrów oraz remont 
nawierzchni na drodze Kikół-Ma-
kówiec (1,2 km).

Na dzień 18.04.2018r. wyko-
nano także wyrównywanie 200 
metrów nawierzchni masą mine-
ralno-bitumiczną w ilości 100kg/
m2 na drodze powiatowej Zbójno-
granica powiatu-Chrostkowo-gra-
nica województwa-Blinno, a do 
końca kwietnia planowane jest 
wyrównanie nawierzchni drogi 
Sikórz-Kikół (1,7 km), Obory-gra-
nica powiatu-Wildno-Lipno (dwa 
odcinki 1 km i 2 km) oraz drogi 

Kikół-Makówiec (około 1,2 km). 
Wykonane zostanie także 150 me-
trów chodnika w Chrostkowie.

– Władze powiatu odpowia-
dają za utrzymanie blisko 360 km 
dróg powiatowych, którymi ad-
ministruje Zarząd Dróg Powiato-
wych w Lipnie. W tym roku rada 
powiatu w Lipnie na drogi zabez-
pieczyła kwotę blisko 6,5 mln zł, 
z czego na remonty i przebudowy 
dróg oraz przebudowę chodni-
ków w gminie Chrostkowo prze-
znaczono kwotę ponad 1,3 mln zł 
– mówi starosta Krzysztof Bara-
nowski.

(ak)
fot. nadesłane

Lipno

Fiskus pracuje dłużej
W czwartek 26 kwietnia i w piątek 27 kwietnia lipnowski Urząd Skarbowy będzie 
otwarty dla podatników do godziny 18.00, a termin złożenia zeznania podatko-
wego za 2017 rok upłynie w najbliższy poniedziałek 30 kwietnia.

– Przypominamy, że w tym 
roku 30 kwietnia upływa termin 
złożenia zeznań podatkowych za 
rok 2017 – mówi Grażyna Filipiak 
z lipnowskiego Urzędu Skarbo-
wego. – W celu ułatwienia po-
datnikom wywiązania się z tego 
obowiązku, w ramach tegorocz-
nej akcji ,,Szybki PIT” w dniach 26 
i 27 kwietnia US w Lipnie będzie 
czynny w godzinach od 7.30 do 
18.00, a obsługę kasową urzędu 
zapewni Kujawski Bank Spół-
dzielczy w Aleksandrowie Ku-
jawskim filia w Lipnie przy ulicy 
Piłsudskiego 19 w godzinach od 
7.30 do 17.30. W tych dniach pra-
cownicy naszego urzędu będą 
udzielać podatnikom informacji 

o sposobie wypełniania zeznań, 
przyjmować zeznania podatko-
we oraz wydawać formularze ze-
znań podatkowych.

W sali obsługi podatnika 
(parter – pokój nr 17) będzie uru-
chomione stanowisko do przesy-
łania deklaracji drogą elektro-
niczną. Z pomocą pracownika 
skarbówki podatnicy będą mo-
gli wysłać zeznanie podatko-
we za rok 2017 poprzez system 
e-deklaracje. W tym celu przed 
przystąpieniem do wysyłania 
zeznania podatkowego za rok 
2017 należy przygotować dowód 
osobisty, znać kwotę przychodu 
z zeznania podatkowego za rok 
2016, mieć informacje od płat-

ników (z zakładów pracy) o uzy-
skanych dochodach w roku 2017 
oraz dokumenty uprawniające 
do odliczeń.

– Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Lipnie zachęca jednocze-
śnie do wysyłania deklaracji po-
datkowych przez internet, gdyż 
jest to najprostszy i najszybszy 
sposób ich złożenia – dodaje 
Grażyna Filipiak. – Wszelkie nie-
zbędne informacje potrzebne 
do skorzystania z tego prostego 
i oszczędnego sposobu składania 
rozliczeń podatkowych dostępne 
są na stronie www.e-deklaracje.
gov.pl  lub www.portalpodatko-
wy.mf.gov.pl.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

W  S K R ó C i e
GMiNA LiPNO Poeci do piór 
Do 21 maja w Bibliotece Publicznej gminy Lipno można zgłosić swój 

udział w konkursie poetyckim „Drogi do wolności”. Udział w zmaganiach 
mogą wziąć uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych i gimnazjaliści 
z gminy Lipno. Wystarczy napisać jeden wiersz o tematyce patriotycznej 
nawiązującej do setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości 
i przekazać go gminnej książnicy w Radomicach. Laureatów poznamy 30 
maja. Poetyckie zmagania organizuje Biblioteka Publiczna gminy Lipno 
i świetlica wiejska w Radomicach.

GMiNA LiPNO Patrioci w przedszkolu
9 maja w Bibliotece Publicznej w Radomicach milusińscy z przedsz-

kola samorządowego zaprezentują się w konkursie recytatorsko-woka-
lnym o tematyce patriotycznej. Występy oceni komisja powołana przez 
organizatorów, czyli Bibliotekę Publiczną gminy Lipno i świetlicę wiejską 
w Radomicach. Każdy uczestnik konkursu może wybrać jeden utwór pa-
triotyczny i wystąpić przed jurorami i publicznością. Czekają nagrody i dy-
plomy, a konkurs nosi nazwę „Polak mały”.

LiPNO Kasztanowce zaszczepione 
Zakończyła się tradycyjna, coroczna akcja szczepienia kasztanow-

ców rosnących w parku miejskim. W tym roku zabiegi ochronne metodą 
lepową przeprowadzone zostały na dwudziestu drzewach. Celem zabiegu 
jest zniszczenie szkodników o nazwie szrotówka kasztanowcowiaczka. 
Wykonawcą jednodniowego szczepienia jest Zakład Zwalczania Szkod-
ników „Scorpion” z Włocławka. Na leczonych drzewach obecnie założone 
są specjalne opaski, których nie można zrywać. Folię z drzew usunie bow-
iem wykonawca do 8 czerwca.

LiPNO Znamy wykonawcę boiska  
16 kwietnia w ratuszu miejskim burmistrz Paweł Banasik podpisał 

umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
nr 5 w Lipnie. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma 
Przedsiębiorstwo Budowlane „Monobet” Mariana Andrzejewskiego z Bo-
brownik i to ona będzie wykonawcą zadania. Przedsięwzięcie polega na 
budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Lipnie zlokalizowanej przy ulicy 11 Listopada. Zakres prac 
obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki 
i koszykówki. Prace ruszyły.

LiPNO Aktorzy na scenie  
26 kwietnia na scenie kina Nawojka można oglądać młodych ak-

torów zakwalifikowanych do Czwartego Przeglądu Teatrów Dziecięcych 
im. Wincentego Rapackiego. Początek o godzinie 9.00. Wstęp wolny. Przed 
jurorami i publicznością wystąpi jedenaście grup teatralnych z Lipna, Cz-
ernikowa, Chrostkowa, Jasienia i Krojczyna. Organizatorem konkursu jest 
Miejskiej Centrum Kulturalne w Lipnie.    

Lidia Jagielska
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Edukacja nie wystarcza. 
Strażacy bezsilni

POWIAT  Wciąż popularną praktyką jest wypalanie terenów trawiastych i uprawnych, aby pozbyć 
się pozostałości uschniętej roślinności. W tego tupu bezmyślne podpalenia często zaangażowa-
ni muszą być strażacy, którzy rozkładają ręce, bo nieustannie prowadzona edukacja nie przynosi 
efektów

Każda prowadzona akcja nie-
sie za sobą koszty, które pono-
szą podatnicy. Warto zdać sobie 
sprawę, że w tym czasie strażacy 
mogliby być bardziej potrzebni 
w innym miejscu. Tymczasem 
gaszą celowe podpalenia. Od 
stycznia strażacy z terenu po-

wiatu lipnowskiego wyjeżdżali 
już ponad 70 razy do wypalanych 
traw. Tych zdarzeń jest więcej niż 
w ubiegłym roku ze względu na 
bezdeszczową wiosnę. Najczęściej 
dochodzi do nich w Lipnie na nie-
użytkach wzdłuż rzeki Mień oraz 
w Dobrzyniu nad Wisłą na skarpie 

wiślanej. Te tereny porośnięte są 
bujnymi trawami.

– To trudne tereny do gasze-
nia, bo nie można do nich doje-
chać samochodami. Trzeba gasić 
ręcznie łopatami – mówi Jerzy 
Frydrych, rzecznik prasowy Ko-
mendy Państwowej Straży Pożar-
nej w Lipnie. – Cyklicznie problem 
wypalania traw wraca na wiosnę, 
gdy trawy są suche. Prowadzimy 
akcje edukacyjne także w szko-
łach. Tłumaczymy, aby w ten 
sposób nie postępować, ale nie-
stety nie daje to efektów. Ta ilość 
podpaleń nadal się nie zmniejsza. 
Podejrzewamy, że spory udział 
w tym mogą mieć właśnie dzieci 
i młodzież.

Osoby, które wypalają tra-
wy, mogą wiele stracić. Przede 
wszystkim życie, gdyż celowe 
wzniecanie ognia może skończyć 
się jego niekontrolowanym roz-

przestrzenianiem się. Z ogólno-
polskich statystyk wynika, że każ-
dego roku ginie przy tym ok. 70 
osób. Ofiarami są nie tylko osoby 
podpalające, ale także postronne, 
które zaskoczył ogień. Jeśli przy 
wypalaniu traw zdrowie, życie 
ludzkie albo mienie będzie zagro-
żone, to podpalaczowi może gro-
zić 10 lat pozbawienia wolności. 
Można stracić także pieniądze. 
Grożą za to kary nawet w wyso-
kości 5 tys. zł. Co więcej, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa może cofnąć dopłaty 
bezpośrednie za takie działania. 
Warto przy tej okazji pamiętać, 
że za postępowanie dzieci konse-
kwencje poniosą ich rodzice.

Dym towarzyszący wypa-
laniu zanieczyszcza powietrze, 
a także może stanowić zagroże-
nie dla kierowców, jeśli będzie 
unosił się w okolicy dróg. Traci 

na tym także sama ziemia, bo 
w przeciwieństwie do powszech-
nego przekonania staje się jało-
wa, a nie bardziej żyzna. Plony 
zmniejszają się o nawet 8 proc. 
Wypalanie sprzyja również wzro-
stowi chwastów. Wysokie tem-
peratury towarzyszące pożarowi 
zabijają zwierzęta, które są po-
żyteczne dla gleby. Odtworzenie 
ekosystemu może trwać nawet 
kilka lat. Zagrożone są także 
większe zwierzęta tj. jeże, sarny, 
lisy, itp., którym często ciężko 
uciec z pułapki ognia. Niszczone 
są przy tych działaniach również 
miejsca lęgowe ptaków oraz owa-
dy odpowiedzialne za zapytanie. 
Wytwarzają się także toksyczne 
substancje, które zatruwają grunt 
oraz wodę. 

Natalia Chylińska-
Żbikowska

fot. ilustracyjne

21 kwietnia w Krzyżówkach trzydzieści osób uczest-
niczyło w kolejnej edycji akcji „Czysta wieś –wspólna 
sprawa”. Efektem jest wolna od śmieci wieś, 150 wy-
pełnionych odpadami worków i tyle samo posadzo-
nych drzewek.

Gmina Lipno

Sprzątali po raz ósmy

W minioną sobotę z inicja-
tywy zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzyżówkach oraz 
przy wsparciu Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Lipnie 
i firmy Jacka Chojnackiego od-
była się ósma edycja lokalnej 
akcji ekologicznej „Czysta wieś – 
wspólna sprawa”. W sprzątaniu 
jak zwykle uczestniczyło licznie 
grono mieszkańców. O estetykę 
swojego otoczenia zadbali za-
równo dorośli jak i dzieci, w su-
mie 30 osób. Prym wiedli organi-
zatorzy, czyli członkowie OSP.

Jest to bardzo pożyteczna 
impreza, która na stałe zago-
ściła w miejscowym, strażac-
kim kalendarzu. Działania te 
mają niezwykle istotne znacze-
nie w kontekście kształtowa-
nia postaw młodych obywateli. 
Nadrzędnym celem akcji jest 
uwrażliwianie nas wszystkich, 
czyli mieszkańców na aktualne 
problemy ochrony naszego oto-
czenia oraz promowanie zacho-
wań służących ochronie środo-

wiska naturalnego. Plusem akcji 
są nie tylko czystsze drogi, rowy 
i rejon miejscowości, ale także 
możliwość poznania się ludzi 
z różnych środowisk zaintere-
sowanych działaniem na rzecz 
wsi i lokalnej społeczności. Na-
leżą się słowa podziękowania dla 
tych, którzy przyczynili się do 
zorganizowania akcji jak również 
tych, którzy wzięli w niej udział. 
Akcję sprzątania można uznać za 
udaną, gdyż z wielu miejsc znik-
nęły śmieci. Dowodem na to jest 
czyste sołectwo i dziesiątki wor-
ków odpadów.

Nad właściwym przebiegiem 
akcji czuwał zarząd jednostki 
OSP, który wyposażył uczestni-
ków w jednorazowe rękawiczki 
i worki na śmieci. Punktualnie 
o godzinie 15.00 ekolodzy z Krzy-
żówek ruszyli do sprzątania wsi. 
I chociaż porozrzucanych śmieci 
powinno być mniej z każdym ro-
kiem, to efektem sobotniej akcji 
jest 150 wypełnionych po brze-
gi 120-litrowych worków, które 

już zostały wysłane na składo-
wisko odpadów. Przypomnijmy, 
że w minionym roku zebrano 70 
worków odpadów.

– Celem akcji była zbiór-
ka śmieci z obszaru sołectwa. 
Przystąpiono do wiosennych po-
rządków, oczyszczając miejsca 
najczęściej odwiedzane przez 
mieszkańców, miejsca publicz-
ne i nie tylko, przystanki auto-
busowe, miejsca przydrożnych 
użytkowników, rowy, lasy. Nad 
właściwym przebiegiem akcji 
czuwał zarząd jednostki, który 
wyposażył uczestników w jed-
norazowe rękawiczki i worki na 
śmieci. Wypełnione worki, a jest 
ich 150 po 120 litrów każdy, zo-
stały zeskładowane, następnie 
nieczystości zostały przewie-
zione do firmy EKO GLOB. War-
to tu podkreślić, że nieczystości 
zostały przyjęte bezpłatnie na 
składowisko, dzięki życzliwości 
właściciela firmy Jacka Chojnac-
kiego –  mówi prezes OSP Krzy-
żówki Andrzej Wiśniewski.

Druhowie z Krzyżówek od 
ośmiu lat sprzątają swoją wieś, 
promują ekologiczne zachowa-
nia, dają dobry przykład, ale 
w tym roku akcja była wyjątko-
wa i jeszcze bardziej znacząca 
niż wcześniejsze. Tegoroczna 
akcja została bowiem przepro-
wadzona pod hasłem „Przynieś 
worek śmieci 120 litrów, a w za-
mian otrzymasz drzewko”. I tak 
właśnie się stało, mieszkańcy 

w zamian za każdy worek śmieci 
otrzymywali drzewko do posa-
dzenia. Do wyboru były świer-
ki, dęby, klony i sosny. Rośliny 
ufundowała firma EKO GLOB, 
a Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych w Lipnie przekazało na 
potrzeby akcji bezpłatnie worki 
na śmieci. Resztę zrobili druho-
wie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzyżówkach ze swoim sze-
fem Andrzejem Wiśniewskim na 
czele.

– Finałem sobotniej akcji 
było ognisko połączone z pie-
czeniem kiełbasy. Zadbaliśmy 
o to, by po pracowitym dniu 
znalazł się też czas na odpoczy-
nek i wspólny posiłek. W trakcie 

rozmów przy pieczonej kiełba-
sce uczestnicy zgodnie stwier-
dzali, że ich praca z pewnością 
nie pójdzie na marne i że teraz 
wszyscy powinni zaangażować 
się w dbanie o porządek we wsi, 
tak by żyło się przyjemniej i bez-
pieczniej – dodaje Wiśniewski.

I tak zapewne będzie, bo 
Czytelnicy CLI dobrze wiedzą, że 
w Krzyżówkach strażacy nie rzu-
cają słów na wiatr, a wiosenne 
sprzątanie odbywa się nieprze-
rwanie od ośmiu lat i od tylu 
jest relacjonowane w naszym 
tygodniku. Kolejna akcja za rok. 
Już dzisiaj zapraszamy.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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wsparli domowe hospicjum
POWIAT/LIPNO  Podczas ostatniej sesji rady powiatu w Lipnie starosta Krzysztof Baranowski przekazał 
na ręce Katarzyny Grączewskiej – pielęgniarki z Hospicjum Domowego w Lipnie – symboliczny czek na 
kwotę 5 tys. zł na wsparcie działalności hospicjum. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy szpi-
tala

Przekazana kwota została 
zebrana podczas zorganizowa-
nego 9 lutego br. Balu Chary-
tatywnego w Sali Bankietowej 

„Gwieździste Niebo” w Chlebo-
wie od jego uczestników oraz 
od pracowników Starostwa Po-
wiatowego w Lipnie i jednostek 

organizacyjnych powiatu.
– Trochę czasu upłynęło od 

naszego spotkania, ale udało się 
uzbierać sporą kwotę, którą z ra-
dością w imieniu wszystkich za-
angażowanych przekazałem na 
ręce pani Katarzyny. Być może 
nie jest to kwota, która poraża, 
ale na pewno się przyda i zosta-
nie odpowiednio spożytkowana 
– mówi starosta Krzysztof Ba-
ranowski.

Zebrana kwota jest kroplą 
w morzu potrzeb Hospicjum 
Domowego w Lipnie, które po-
wstało przy lipnowskim szpitalu 
1 stycznia 2005 r., a jego celem 
jest świadczenie nieodpłatnej 
opieki paliatywnej pacjentom 
przebywającym w warunkach 
domowych, a także nieodpłatne 

wypożyczanie sprzętu specjali-
stycznego.

Hospicjum swą działalność 
rozpoczynało kontraktem z NFZ 
dla 4 pacjentów, obecnie pod 
opieką hospicjum są 34 osoby. 
Ta liczba ulega ciągłej zmianie, 
co spowodowane jest wysoką 
śmiertelnością chorych na raka 
oraz tym, że coraz więcej osób 
zapada na różnego rodzaju no-
wotwory. Pacjentami zajmuje 
się zespół złożony z jednego 
lekarza, trzech pielęgniarek, 
rehabilitanta oraz psychologa. 
Od początku swej działalności 
z opieki hospicjum skorzystało 
ponad tysiąc pacjentów.

– Należy pamiętać, że dzia-
łalność hospicjum to wszech-
stronna opieka nad chorym 

w terminalnej (końcowej) fazie 
choroby nowotworowej lub nie-
których innych chorób. Opie-
ką tą są również obejmowane 
rodziny pacjentów. Ta wspólna 
opieka członków zespołu ho-
spicyjnego i rodziny nad pod-
opiecznym w jego domu jest 
bardzo ważna przede wszystkim 
dla samego chorego, który zma-
gając się z bólem i bezradnością, 
nie czuje się samotny i opusz-
czony w chorobie – dodaje Ba-
ranowski.

Działalność Domowego Ho-
spicjum w Lipnie może wesprzeć 
każdy z nas, przekazując 1% po-
datku – KRS 0000019217, cel 
szczegółowy – Hospicjum Do-
mowe w Lipnie.

(ak), fot. nadesłane

Lipno

Żonkile w 75. rocznicę
W miniony czwartek w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczniowie reprezentujący 
Szkołę Podstawową nr 2 oddali hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim 
i dołączyli do uczestników akcji „Żółte żonkile”. Organizatorką akcji była Dorota 
Trojanowska.

– 19 kwietnia czytelnia MBP 
zaprosiła uczniów klasy IV Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Włady-
sława. Broniewskiego w Lipnie 
z opiekunem Wiolettą Zającz-
kowską na spotkanie w ramach 
akcji społeczno -edukacyjnej 
„Żonkile” – mówi szefowa na-
szej książnicy miejskiej Ewa Cha-
ryton. – Uczniowie otrzymali 
przygotowane przez biblioteka-
rzy papierowe żonkile – sym-
bol pamięci, nadziei i szacunku. 
Młodzi w skupieniu obejrzeli film 
„Nie było żadnej nadziei. Powsta-
nie w getcie warszawskim 1943” 
przygotowany przez Muzeum 
Historii Żydów Polskich Polin. 
Była to prawdziwa lekcja histo-
rii, o której każdy powinien pa-
miętać. Spotkanie przygotowała 

i poprowadziła nasza bibliotekar-
ka Dorota Trojanowska.

Wspomnienie powstania
Przypomnijmy, że 19 kwiet-

nia 1943 roku, na wezwanie Ży-
dowskiego Komitetu Narodowe-
go wybuchło zbrojne powstanie 
w getcie warszawskim. 19 kwiet-
nia 2018 roku tajniki tego drama-
tycznego wydarzenia sprzed 75 
lat zgłębiali w Lipnie, w miejsco-
wej książnicy publicznej ucznio-
wie z „dwójki”, a całym kraju ty-
siące ludzi. 

– Była to próba zbrojnego 
powstrzymania podjętej przez 
Niemców, na rozkaz Himmle-
ra, ostatecznej likwidacji getta 
– przypominają uczestnicy akcji 
„Żonkile”. – Resztka pozosta-
łych w getcie Żydów, czyli około 

70 tysięcy ludzi, miała być de-
portowana do obozów zagłady 
i uśmiercona. Przeciwko niemiec-
kim oddziałom wkraczającym do 
getta zbrojnie wystąpiły: Żydow-
ska Organizacja Bojowa i Żydow-
ski Związek Wojskowy. W sumie 
około 600 powstańców walczyło 
pod dowództwem komendanta 
Mordechaja Anielewicza. Niem-
cy zaangażowali około 5 tysięcy 
ludzi, sił SS i policji, wspieranych 
przez czołgi i artylerię. Nad ca-
łością niemieckich sił dowództwo 
sprawował generał Juergen von 
Stroop. Wystarczy porównać, że 
z jednej strony była garstka lu-
dzi, a z drugiej ogromne rzesze 
sił zbrojnych.

Getto zrównane z ziemią
Początkowo walki prowadzo-

no na ulicach, wśród pożarów 
i ruin domów burzonych przez 
niemiecką artylerię. 24 kwietnia 
dowództwo Żydowskiej Organi-
zacji Bojowej zmuszone zostało 
do wycofania oddziałów do get-
ta podziemnego, czyli systemu 
umocnionych schronów i bun-
krów. Przy zdobywaniu poszcze-
gólnych bunkrów Niemcy użyli 
bojowych gazów duszących. 8 
maja padł po zaciętej obronie 
bunkier dowództwa powstania 
przy ulicy Miłej 18. Polegli w nim 
komendant Anielewicz oraz 
członkowie sztabu. Ostatecznie 
16 maja walki ustały. Niemieckie 
oddziały tropiły jeszcze i bestial-
sko mordowały ukrywającą się 
w ruinach getta ludność. 16 maja 
1943 roku generał Jurgen Stroop 
meldował: „Żydowska dzielnica 
w Warszawie przestała istnieć”. 
Zakończeniem całej operacji było 
wysadzenie Wielkiej Synagogi 
przy ulicy Tłomackiej. Stroop 
meldował o deportacji 56 tysięcy 
Żydów i zabiciu podczas opera-
cji 13 929 Żydów. Zniszczono 631 
bunkrów. Cała dzielnica getta 
została doszczętnie zniszczona 
i zrównana z ziemią, jednakże 
wielu żydowskich powstańców 
przedostało się na polską stronę 
Warszawy i wzięło później udział 
w drugim powstaniu warszaw-
skim.

Dzieci będą pamiętać
Na piersiach uczestników 

czwartkowego spotkania w czy-
telni miejskiej książnicy i więk-
szości mieszkańców naszego kra-
ju i nie tylko pojawiły się żonkile, 
symbolizuje pamięć, szacunek 
i nadzieję. Są one związane z po-
stacią Marka Edelmana, ostatnie-
go przywódcy Żydowskiej Orga-

nizacji Bojowej, który w rocznice 
powstania w getcie warszawskim 
dostawał te kwiaty od anonimo-
wej osoby.

Akcja „Żółte Żonkile” jest 
pomysłem powołanym sześć lat 
temu przez Muzeum Historii Ży-
dów Polskich POLIN. Przyłączy-
ło się do niej ponad 1000 szkół, 
bibliotek oraz instytucji kultury 
zarówno z Warszawy, całej Pol-
ski, Niemiec, Danii, Izraela, USA. 
W tym roku wolontariusze roz-
dali aż 100 tysięcy symbolicz-
nych kwiatków. Przypinając je do 
swojej odzieży dajemy znak, że 
pamiętamy o powstaniu i skła-
niamy innych do refleksji.

– Pamięć to życie – przypo-
mina Agnieszka Holland, amba-
sadorka akcji społeczno-eduka-
cyjnej „Żonkile”.

Wspólny hołd
Do grona osób promujących 

„Żonkile” włączyli się także: Anja 
Rubik, Małgorzata Kożuchowska, 
Agata Kulesza i Maciej Musiał… 
oraz uczniowie z lipnowskiej 
„dwójki” i nasi bibliotekarze. 
Uczniowie nie tylko oddali hołd 
poległym i wspominali bohaterów 
dramatycznych wydarzeń, ale też 
wysłuchali prelekcji i obejrzeli 
przejmujący film z uczestnikami 
wydarzeń w rolach głównych.

– Nie było już wtedy żadnej 
nadziei, że się zwycięży, że się ko-
goś uratuje i że się coś zmieni – 
mówił Marek Edelman. – Łatwiej 
jest umrzeć w walce, niż w komo-
rze gazowej. To wszystko działo 
się w sercu Warszawy, to jest hi-
storia Polski. Wtedy czuliśmy, że 
cały świat tego nie zauważa. Do-
brze, że teraz jest inaczej i świat 
o tym wie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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szeroko otworzyli drzwi
SKĘPE  W sobotę 21 kwietnia nauczyciele z dyrektorem Wiesławem Białuchą na czele, pracownicy i ucznio-
wie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem gościli w swojej szkole gimnazjalistów i ich 
rodziców. Dzień drzwi otwartych był okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną, zwiedzenia placówki 
i rozmowy z kadrą pedagogiczną

– Od rana odwiedzają nas 
i uczniowie gimnazjów, i ich ro-
dzice – mówi dyrektor Zespołu 
Szkół im. Waleriana Łukasińskie-
go w Skępem Wiesław Białucha. 
– Odpowiadamy na wszystkie 
pytania, oprowadzamy, poka-
zujemy naszą szkołę, doskonale 
wyposażone pracownie, nowo-
czesny sprzęt ułatwiający naukę, 
także naukę zawodu, nowocze-
sne boisko, którym możemy po-
szczycić się na arenie sportowej. 
Doskonała baza to nie wszystko. 
Mamy również świetnie przy-
gotowanych nauczycieli uczą-
cych obecnie około 200 uczniów 
w szkołach dziennych  i tyle samo 
w szkołach zaocznych, także po-
licealnych. Ofertę edukacyjną 
ciągle dostosowujemy do potrzeb 
rynku pracy, kształcimy dobrze 
wykwalifikowanych fachowców 
w pożądanych na rynku zawo-
dach, ale też przygotowujemy do 
studiów, także na politechnikach.

Profil militarno-sportowy
Na rok szkolny 2018/19 Zespół 

Szkół im. Waleriana Łukasińskiego 
proponuje naukę w liceum o pro-
filu militarno-sportowym z roz-
szerzonym językiem angielskim 
i biologią, zajęciami na profesjo-
nalnej strzelnicy, ćwiczeniami 
sprawnościowymi, przysposobie-
niem obronnym, ratownictwem 
medycznym, podstawami pra-
wa. Uczniowie szkoły militarnej 
dwie godziny tygodniowo trenują 
sztuki i sporty walki, a sprawność 
sportową doskonalą na doskonale 
wyposażonych obiektach sporto-
wych typu boisko, hala, siłownia 
na miarę XXI wieku. To jest ofer-
ta dla ludzi planujących włożyć 
mundur, ale też dla pasjonatów 
sportu.

Przed politechniką
Umysły ścisłe znajdą w Skę-

pem ofertę w liceum o profilu 
informatyczno-językowym z na-
uczaniem na poziomie rozszerzo-
nym języka angielskiego, geografii 
i oczywiście informatyki, multi-
mediów, grafiki komputerowej, 
oprogramowania biurowego oraz 
w technikum informatycznym 
z podstawami robotyki i progra-
mowaniem aplikacji mobilnych 
z rozszerzonym kształceniem 
z matematyki i informatyki.

– Zapewniamy trzy pracow-
nie komputerowe, pracownię 
diagnostyki komputerowej, no-
woczesny sprzęt i oprogramo-
wanie, atrakcyjne praktyki za-
wodowe i dobre przygotowanie 
do egzaminów –mówi dyrektor 
Białucha.

Absolwenci tego kierunku już 
studiują na politechnikach, mię-
dzy innymi w Gdańsku i przyzna-
ją, że zajęcia ze szkoły średniej 
procentują w toku nauczania 
na poziomie studiów wyższych, 
a posiadane umiejętności są mile 
widziane przez wykładowców.

Coś dla dziewcząt
Prawdziwym rarytasem na 

rynku pracy jest teraz liceum 
o profilu kosmetycznym z roz-
szerzonym językiem angielskim 
i biologią. Program zajęć zawiera 
lekcje praktyczne, w nowocześnie 
wyposażonej szkolnej pracowni, 
z wizażu, stylizacji, higieny i die-
tetyki.

– Potrafimy wykonać ma-
kijaż, zdobienie artystyczne 
paznokci, pielęgnować oprawy 
oczu, depilować brwi, wykonuje-
my zabiegi z zakresu kosmetyki 
pielęgnacji twarzy i ciała – mó-
wią uczennice zachęcające w so-
botę gimnazjalistów do pójścia 
w ich ślady. – Uczymy się liftingu, 
laminacji oraz botoksu na rzęsy, 
pielęgnacji cery z oczyszczaniem 
twarzy i dekoltu.

I dla łasuchów
Jest też coś dla pasjonatów 

kuchni i dobrego jedzenia. By zo-
stać technikiem żywienia i usług 
gastronomicznych, trzeba uczyć 
się w Skępem cztery lata. Ucznio-
wie zdają egzaminy z dwóch kwa-
lifikacji: sporządzania potraw 
i napojów oraz organizacji żywie-

nia i usług gastronomicznych, są 
więc przygotowani kompleksowo. 
Kształcenie odbywa się w nowo-
czesnej, doskonale wyposażonej 
pracowni szkolnej na co dzień, 
a praktyki młodzi mają w restau-
racjach, zajazdach oraz ośrodku 
wypoczynkowym we Władysła-
wowie.

I dla rolników
W Zespole Szkół w Skępem, 

zgodnie z tradycją (kiedyś był to 
zespół szkół rolniczych) wciąż 
można zostać technikiem rolni-
kiem. Uczniowie specjalizują się 
w prowadzeniu produkcji rolnej 
oraz w organizacji i nadzorowa-
niu produkcji rolnej. Otrzymują 
darmowe podręczniki do nauki 
zawodu, wszyscy odbywają bez-
płatnie kurs na prawo jazdy kate-
gorii T, najlepszy uczeń otrzymu-
je za darmo kurs na prawo jazdy 
kategorii B, praktyki odbywają 
w nowoczesnych gospodarstwach 
rolnych i ośrodkach doświadczal-
nych.

Są nowości
– Nowością proponowaną 

przez nas na ten rok jest tech-
nikum architektury krajobrazu 
– mówi dyrektor Wiesław Bia-
łucha. – Uczniowie nauczą się 
projektowania, urządzania i pie-
lęgnacji ogrodów, budowy i kon-
serwacji obiektów małej archi-
tektury krajobrazu. Ten kierunek 
daje perspektywy na zatrudnie-
nie w szkółkach drzew, krzewów 

i roślin ozdobnych, u właści-
cieli obiektów krajobrazowych, 
w placówkach ochrony przyrody, 
w wydziałach geodezji, kartogra-
fii, ochrony środowiska, kształto-
wania i pielęgnacji zieleni.

Nowością jest też technikum 
leśne z rozszerzoną nauką bio-
logii i matematyki. Uczniowie 
będą się specjalizować w ochro-
nie i zagospodarowaniu zasobów 
leśnych oraz w użytkowaniu za-
sobów leśnych. Absolwenci tego 
czteroletniego technikum zasilą 
kadrę leśników w państwowych 
i niepaństwowych przedsiębior-
stwach leśnych, w biurach urzą-
dzania lasów i geodezji leśnej, 
w urzędach gmin i jednostkach 
zajmujących się gospodarką le-
śną.

– Nasza szkoła jest placów-
ką wyposażoną w nowoczesną 
bazę dydaktyczną i sportowo-
rekreacyjną –podkreśla dyrektor 
Białucha. – To zasługa organu 
prowadzącego szkołęjakim jest 
powiat lipnowski, rada i zarząd 
na czele ze starostą Krzysztofem 
Baranowskim, który od wielu lat 
sprawy oświaty traktuje priory-
tetowo. Cały czas udoskonalamy 
naszą bazę, obecnie też toczą się 
prace w pracowni. Nasza szkoła 
jest wyjątkowa, bo ma 150 lat. 
Wykształciło się w niej i wycho-
wało kilkanaście tysięcy absol-
wentów. Dzisiaj jesteśmy dumni 
z naszych absolwentów, spośród 

których wielu jest wybitnymi po-
staciami życia naukowego, kultu-
ralnego, politycznego, gospodar-
czego i oświatowego.

Kompleksowa oferta
Warto dołączyć więc do 

tych tysięcy ludzi wykształco-
nych w Zespole Szkół w Skępem 
przez 150 lat i zacząć kolejny 
rozdział edukacyjny. Szkoła jest 
bezpieczna, realizuje liczne pro-
jekty unijne, rozwija zaintereso-
wania uczniów, organizuje liczne 
konkursy, olimpiady, uczniowie 
otrzymują stypendia zarządu po-
wiatu lipnowskiego, marszałka 
województwa kujawsko-pomor-
skiego i prezesa Rady Ministrów, 
mają możliwość ukończenia kursu 
prawa jazdy, uczą się w nowocze-
snym, przestronnym kompleksie 
oświatowo-sportowym. Szkoła 
chętnie gości w swoich progach 
dziennikarzy naszej gazety, by 
podzielić się osiągnięciami, inwe-
stycjami, projektami czy pokazać 
cykliczne imprezy, a uczniowie 
Zespołu Szkół im. Waleriana Łu-
kasińskiego są częstymi bohate-
rami naszych reportaży.

Szczegółowe informacje 
o ofercie edukacyjnej w szko-
le łączącej 150-letnią tradycją 
z nowoczesnością na miarę XXI 
wieku dostępne są na stronie  
www.zsskepe.pl , w Zespole Szkół 
przy ulicy Wymyślińskiej 2 lub te-
lefonicznie 54 287 70 06.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Pracownia kosmetyczna czeka na kolejnych adeptów sztuki upiększania Boisko na miarę XXI wieku

Pracownia kosmetyczna czeka na kolejnych adeptów sztuki upiększania Bogato wyposażona biblioteka
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

E-zwolnienia będą później 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziała prze-
sunięcie wejścia w życie przepisów, dotyczących e-zwolnień, 
które miały stać się od 1 lipca jedyną formą wystawiania za-
świadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Nowe rozwiąza-
nia mają obowiązywać od 1 grudnia 2018 roku. Minister Elż-
bieta Rafalska zaznaczyła, że lekarze wystawiają coraz więcej 
e-zwolnień, ale wciąż są regiony, w których procent takich 
zwolnień jest niewielki.

Pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego 

W ubiegły wtorek rząd przyjął zaproponowany 

przez ministra cyfryzacji projekt zmian w ustawie 

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw. Kierowcy poruszający się po Polsce po-

jazdami zarejestrowanymi w kraju będą zwolnieni 

z obowiązku posiadania przy sobie dowodu reje-

stracyjnego i dokumentu potwierdzającego ubez-

pieczenie OC pojazdu. Wszystkie te informacje po-

licjant będzie mógł sprawdzić w systemie CEPiK. 

Termin wejścia w życie takich rozwiązań ma zostać 

podany w komunikacie ministra cyfryzacji z trzy-

miesięcznym wyprzedzeniem. 

Wsparcie na tworzenie lokali socjalnych 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy 
o wsparciu tworzenia lokali socjalnych. Gminy będą mogły 
ubiegać się o dofinansowanie bez dotychczasowego wa-
runku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby 
lokali socjalnych, tj. w grę wchodzi wynajęcie lub podnaję-
cie każdego lokalu spełniającego wymogi ustawowe w ra-
mach tzw. najmu socjalnego. Będzie to umowa najmu lokalu 
nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie 
i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadają-
ca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może 
być mniejsza niż 5 m kw., a w przypadku jednoosobowego 
gospodarstwa domowego 10 m kw. (lokal ten może być 
o obniżonym standardzie). 

Wybory europejskie 
w maju przyszłego roku  

Europosłowie zdecydowali, że kolejne wy-bory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 23-26 maja 2019 roku. Była to propozycja krajów członkowskich. „Za” były 492 osoby, 14 przeciwko, a 24 wstrzy-mały się od głosu. Wybory do PE odbędą się już po raz dziewiąty. Kraje członkowskie w ramach Rady UE, po konsultacji z Par-lamentem Europejskim, powinny ustalić procedurę wyborczą przed końcem czerwca 2018 roku, by dać państwom unijnym od-powiednio dużo czasu na zorganizowanie głosowania.

Nawet 5 lat więzienia za zabicie zwierzęcia 

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja ustawy o ochro-
nie zwierząt. Zgodnie z nowymi przepisami, przyjętymi w styczniu 
tego roku, za zabicie zwierzęcia sprawca może tra� ć do więzienia 
na trzy lata, a w przypadku szczególnego okrucieństwa – na pięć 
lat. Ponadto sprawca będzie musiał zapłacić od 1 tys. do 100 tys. 
zł nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt. Wobec osoby, która 
znęcała się nad zwierzęciem sąd może orzec zakaz posiadania pupi-
la, także jeśli postępowanie zostanie warunkowo umorzone.

Znikną cienkie papierosy 

Do konsultacji społecznych tra� ł projekt ustawy 
resortu zdrowia, który zakłada, że po 1 stycznia 
2020 roku papierosy typu „slim” znikną z rynku. 
Paczki z pozostałymi rodzajami papierosów będą 
musiały mieć unikalne kody, by łatwiej kontro-
lować ich transport. Sanepid ma mieć możliwość 
pobierania próbek papierosów nie tylko w miejscu 
produkcji, po to, by przeanalizować skład dymu ty-
toniowego. Zgodnie z projektem, zwiększą się też 
uprawnienia Inspektora ds. Substancji Chemicz-
nych.

Uwaga na choroby roślin 

Dla inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa nadchodzi czas kontroli materiału 
rozmnożeniowego. 
– Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele niebezpieczeństw czyha 
w materiale do siewu i sadzenia – mówi Marcin Wroński, Kujawsko-Pomorski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. – Kupując materiał roz-
mnożeniowy bez etykiety, paszportu bądź z niewiadomego źródła, narażamy na-
sze uprawy i rośliny na atak chorób i szkodników. Często tych szczególnie trudnych 

do zwalczenia, nazywanych kwarantannowymi. Zdarzają się coraz częściej choroby 

nie występujące wcześniej w Polsce. Dzieje się tak przez import roślin i nasion. Mogą 

się one szybko u nas zadomowić i powodować szkody i koszty zwalczania. Nasze 

doświadczenie w walce z chorobami roślin pokazuje, że o wiele częściej choroby wy-

stępują w materiale rozmnożeniowym pochodzącym z importu, niż w produkowanym 

w Polsce. Jako przykład można podać występowanie bakterii Ralstonia solanacearum. 

Wszystkie przypadki wykrycia tej groźnej bakterii miały miejsce na materiale pocho-

dzącym z Holandii.
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Co zamiast trzody?
ASF  Na terenie całego kraju obowiązują rygorystyczne za-
sady bioasekuracji, co jest związane z rozprzestrzenianiem się 
wirusa ASF. Gospodarstwa, w których zostaną stwierdzone naj-
większe uchybienia mogą zostać wyłączone z rynku. Co robić 
dalej? 

Państwowy Instytut Badaw-
czy wydał broszurę, w której 
przedstawia najpopularniejsze 
pomysły. Decyzja o zmianie pro-
filu prowadzonego gospodarstwa 
jest bardzo trudna. Oznacza 
wydatki, ale także konieczność 
poznania nowej gałęzi rolnic-
twa. Wśród propozycji pojawiły 
się: chów bydła mięsnego, chów 
owiec, chów drobiu wodnego, 
uprawa zbóż, roślin strączko-
wych, owoców i warzyw lub pie-
czarek. 

W przypadku hodowli bydła 

mięsnego dużo przemawia za 
tym, że ta branża rolnictwa bę-
dzie się stale rozwijała. Pracow-
nicy instytutu obliczyli, że rol-
nik, który do tej pory hodował 10 
tuczników, aby osiągnąć podob-
ne zyski musiałby sprzedać 13 
sztuk bydła opasowego w wieku 
1-2 lat. Inne ciekawe wyliczenia 
dotyczą warzyw i owoców. Upra-
wa ogórków na ok. 0,5 ha działki 
to ekwiwalent ekonomiczny 10 
sztuk tuczników. 

Ci, którzy zrezygnują z ho-
dowli trzody chlewnej, mogą 

skorzystać z kilku form pomocy. 
Pierwszą jest restrukturyzacja 
małych gospodarstw w alterna-
tywnych kierunkach produkcji 
rolnej (60 tys. zł premii). Druga 
to premia w wysokości 100 tys. zł 
na rozpoczęcie działalności po-
zarolniczej. Aż 500 tys. zł można 
uzyskać w ramach „Modernizacji 
gospodarstw rolnych”. Połowę 
kosztów inwestycji będą mogli 
odzyskać gospodarze biorący 
udział w operacji „Przetwórstwo 
i marketing produktów rolnych”. 

(pw)

Dopłaty

Coraz mniej czasu
Minął półmetek przyjmowania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. Póki co, rolnicy wydają się być zaję-
ci pracami polowymi, ponieważ za pośrednictwem 
internetu do systemu wpłynęło tylko 187 tys. wnio-
sków. 

Rolnicy wykorzystują bar-
dzo dobrą pogodę, by pracować 
w polu. Wypełnianie wniosków 
odkładają na nieco dalszy termin. 
Mają czas do 15 maja. Nasze woje-
wództwo nie należy do czołówki 
pod względem nadsyłania wnio-
sków. Najwięcej spłynęło z Ma-

zowsza. 
Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa apelu-
je, by nie odkładać wypełniania 
wniosku na ostatnią chwilę. Nie 
wiadomo jak system poradzi sobie 
w sytuacji maksymalnego obcią-
żenia. Czas na złożenie dokumen-

tów teoretycznie mija 15 maja. Ale 
w praktyce aż do 11 czerwca moż-
liwe będzie przesłanie wniosku. 
Wówczas jednak należy się liczyć 
z obniżeniem płatności o 1 proc. 
za każdy roboczy dzień opóźnie-
nia. Zmiany w już złożonym wnio-
sku można nanosić bez żadnych 
sankcji do 1 czerwca.

Wcześniej część gospoda-
rzy mających małe areały upraw 
skorzystała z możliwości złożenia 
oświadczenia o braku zmian we 
wniosku o przyznanie płatności 
za 2018 rok, w porównaniu z tym 
złożonym w ubiegłym roku. Sko-
rzystało z tego 428,8 tys. rolni-
ków.

(pw)

Szkodniki

Komośnik już w burakach
Dzięki pomyślnej aurze, na południu kraju zaczynają wschodzić buraki cukrowe. 
Wraz z nimi na polach pojawił się owad, który gustuje w siewkach: szarek komo-
śnik. 

Najbardziej zaawansowane 
są uprawy buraka na Dolnym 
Śląsku. To tam odnotowuje się 
najwyższe temperatury i rolni-
cy mogli stosunkowo szybko ob-
siać pola. Rośliny wzeszły po ok. 

dwóch tygodniach. Wraz z nimi 
pojawia się szarek komośnik. 
To bardzo groźny owad, potrafi 
szybko zniszczyć plantację po-
przez żerowanie na zielonych 
częściach buraka. 

Do tej pory na rynku bra-
kowało skutecznych środków 
na szarka. Dopiero dzięki stara-
niom plantatorów zezwolono na 
sprzedaż preparatu Proteus 110 
OD. Zabiegi przy jego pomocy 
należy wykonywać nocą, kiedy 
szkodnik żeruje. 

Szarka dość łatwo rozpo-
znać. To niewielki chrząszcz 
z aparatem gębowym w kształ-
cie ryjka. Na brzegach liści bu-
raków pozostawia karbowany 
wzór. Nierzadko owe wżery na 
liściach to jedyny sposób zdia-
gnozowania zagrożenia. W dzień 
szarek kryje się pod ziemią i nie 
sposób go dostrzec. Póki co, 
pojawia się na południu Polski, 
ale z roku na rok pozycje jego 
występowania przybliżają się do 
nas. 

(pw)

Składki przez sieć
W tym roku ruszyły internetowe wnioski o dopłaty 
bezpośrednie, a nieco w cieniu pozostał fakt wpro-
wadzenia programu E-składka. 

KRUS

1 kwietnia zainaugurował 
działanie program E-składka 
KRUS. Umożliwia on opłacenie 
składki z tytułu ubezpieczenia 
społecznego oraz ubezpieczenia 
zdrowotnego za pomocą bezpo-
średnich płatności internetowych. 
System jest uproszczony. Dane do 
przelewu są wypełniane automa-
tycznie. Wpłat można dokonywać 
w portalu dla rolników eKRUS. 
Dzięki nowej usłudze, rolnik re-
alizuje jedną płatność, którą KRUS 

przeksięgowuje odpowiednio na 
ubezpieczenie wypadkowe, choro-
bowe i macierzyńskie oraz emery-
talno-rentowe.

Kasa zachęca do korzystania 
z portalu. Zyskujemy dostęp do 
historii naszych płatności. System 
przypomina także o zbliżających 
się terminach. Kolejna zaleta to 
fakt, że system nie pobiera opłat 
za przelew, oprócz prowizji w wy-
sokości 59 groszy. 

(pw)

Sołtysi nie chcą 
szacować strat
Nowe zasady prawa łowieckiego budzą kontrowersje 
wśród sołtysów. Mogą oni być członkami komisji sza-
cujących straty, ale nie za bardzo się do tego palą. 
I trudno się temu dziwić.

Prawo

Zgodnie z nowymi przepi-
sami, straty będzie szacować 
trzyosobowa komisja w skła-
dzie: rolnik, przedstawiciel koła 
łowieckiego oraz przedstawiciel 
gminy (np. sołtys). Przeciwko 
nowym obowiązkom wypowie-
dzieli się już sołtysi z Wielko-
polski. Ich zdaniem sołtys nie 
ma ani wystarczającej wiedzy 
na temat szkód, jak i nie będzie 
obiektywny. Na co dzień repre-
zentuje on interesy mieszkań-
ców wsi, więc trudno, by nie stał 
po stronie rolnika. W przeciw-
nym razie narazi się na ostra-

cyzm ze strony mieszkańców. 
Sołtysi byli zbulwersowani 

kształtem nowych przepisów, 
które – według nich - były spo-
rządzane w pośpiechu i bez na-
mysłu. Przykładem może być 
kwestia szkoleń dla osób, które 
mają szacować straty. Zgodnie 
z ustawą, takowe mają być, ale 
nie wiadomo, kto za nie zapłaci. 
Dodatkowo sołtysi zmieniają się 
i będzie bardzo trudno zapewnić 
ciągłość szacowania strat, gdy 
jeden odejdzie, a jego następca 
nie przejdzie jeszcze szkolenia. 

(pw), fot. ilustarcyjne
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Wycisz umysł
STYL ŻYCIA  Medytacja to esencja jogi i jej jest poświęcony 
ostatni odcinek z tego cyklu. Prezentujemy kilka technik, 
które można wypróbować, by wybrać tę, która najbardziej 
nam odpowiada

Medytacja wzrokowa
Medytacja z otwartymi ocza-

mi służy większej koncentracji 
w życiu codziennym, a jej prak-
tykowanie ułatwia wystąpienia 
publiczne. 

Wybieramy jakiś przedmiot, 
może to być paląca się świecz-
ka. Wpatrujemy się w nią przez 
5 minut. Następnie zamykamy 
oczy i staramy się „zobaczyć” tę 
świeczkę lub jakiś inny wybrany 
przedmiot (wizualizacja). Myśli, 
które w tym czasie przychodzą 
nam do głowy staramy się pomi-
jać. Skupiamy się tylko na obra-
zie. Doświadczenie ze świeczką 
powtarzamy codziennie przez 
siedem kolejnych dni. Po tym 
czasie wydłużamy czas obser-
wacji świeczki o kolejne 5 minut. 
Tydzień po tygodniu dochodzimy 
do obserwacji świeczki przez 15 
minut i wizualizacji palącej się 
świeczki przez następne 15 mi-
nut.

Medytacja w ciszy
Najlepiej praktykować ją 

wcześnie rano lub późnym wie-
czorem, gdy jest jak najmniej 
hałasu. Siadamy wygodnie w po-
mieszczeniu, starając się odciąć 
od bodźców zewnętrznych. Za-
mykamy oczy i skupiamy się na 
ciszy. Słyszymy własny oddech, 
szum włączającej się lodów-
ki, przejeżdżające auto itp. Nie 
przywiązujemy do tego uwagi. 
Nie bronimy się przed myślami, 
ale pozwalamy im przemijać. 
Skupiamy się na oddechu, ryt-
mie serca. Na początek w takiej 
medytacji pozostajemy przez 10 
minut. W kolejnych tygodniach 
wydłużamy ten czas. 

Medytacja z mantrą
Czym jest mantra? Najpro-

ściej ujmując, to formuła (dłuż-
sza lub krótsza), której powta-
rzanie ma pomóc w opanowaniu 
umysłu, uspokojeniu. W tradycji 
jogicznej najbardziej popularna 
jest sylaba „om”. Powtarzamy 
ją, synchronizując z oddechem. 
Możemy powtarzać na głos lub 
w myślach. Ale trzeba się na tym 
skupić. Przy powtarzaniu na głos 
mantra ta wywołuje w ciele czło-
wieka pewne drgania, które są 
korzystne dla organizmu. 

Do tej medytacji siadamy wy-
godnie, z wyprostowanym kręgo-
słupem i zamykamy oczy. Robimy 
wdech, następnie wydech. Wraz 
z wydechem wymawiamy słowo 
„om”. Na początku będzie trudno 
to zsynchronizować, ale po kilku 
minutach wpadniemy we właści-
wy rytm. Nieodłącznym elemen-
tem powtarzania mantry jest 
chwila ciszy po jej zakończeniu.

Medytacja chrześcijańska
Medytacja chrześcijańska ma 

swoje początki w IV wieku, kiedy 
to gorliwi chrześcijanie udawali 
się na pustynię, by tam podczas 
medytacji, czyli modlitwy do 
Boga, dokonywać białego mę-
czeństwa (bezkrwawego). Twórcą 
tej medytacji jest święty Antoni 
Wielki, który wypracował nową 
formę męczeństwa, polegającą 
na kontemplacji, wyrzeczeniu się 
wszelkich dóbr i surowej asce-
zie. Zauważył on, że samo uni-
kanie grzechu nie jest możliwe 
bez kontroli umysłu. Dzieło św. 
Antoniego kontynuował święty 
Jan Kasjan. Przez 15 lat swojego 
pobytu na pustyni poszukiwał 

Boga. Tam też nauczył się od oj-
ców pustyni tzw. modlitwy serca. 
Po powrocie do Europy założył 
pierwszy klasztor monastyczny, 
który był jednocześnie wzorem 
do powstania wspólnoty bene-
dyktynów. To właśnie oni uczą 
obecnie medytacji chrześcijań-
skiej. 

Medytacja ta polega na po-
zostawaniu w odludnym miejscu. 
Przyjmuje się nieruchomą pozy-
cję siedzącą. Następnie skupiamy 
się na oddechu i odprawiamy 
modlitwę monologiczną. Jedną 
z form jest powtarzanie w my-
ślach słów „Maranatha”: „Marana” 
na wdechu a „tha” na wydechu. 
Wykonujemy to bez żadnego po-
ruszenia, fantazji czy też analizy. 
Tylko powtarzamy. Oznacza to 
„przyjdź Panie”. Taka sesja trwa 
zazwyczaj 25 minut, a następnie 
10 minut trwa sesja w ruchu. 
W grupie idziemy jedna osoba 
za drugą, kontynuując modlitwę, 
a następnie wracamy do pierw-
szej części medytacji, czyli na 
siedząco. W tej medytacji odby-
wanej w klasztorach występują 
jeszcze metanie, czyli pokłony 
i czyniony znak krzyża ręką oraz 
dotknięcie ręką podłogi lub też 
czołem podłogi. Takich pokłonów 
jest 33 razy na pamiątkę 33 lat ży-
cia Chrystusa. 

Medytację chrześcijańską 
najlepiej jest praktykować dwa 
razy dziennie tj. rano i wieczo-
rem po 30 minut. Trzeba pamię-
tać, że jest to wymagająca medy-
tacja, ale na pewno pomoże nam 
w wielu sprawach.

(Maw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Za poparzenia słoneczne 
odpowiada głównie promienio-
wanie UVB. Im dłużej przeby-
wamy na słońcu, szczególnie 
w godzinach 12.00-15.00, tym 
większe ryzyko poparzenia. Na 
uszkodzenia skóry najbardziej 
narażone są osoby, które mają 
dość jasną skórę i opalają się na 
czerwono.

Najskuteczniejszą ochroną 
przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych jest sto-
sowanie kremów z wysokim 
filtrem ochronnym. Nieste-
ty, pokusa posiadania pięknej 
opalenizny jest na tyle silna, że 
często zapominamy o nasmaro-
waniu się protektorem albo ro-
bimy to zbyt rzadko. Co gorsza, 
oparzenie słoneczne staje się 
najbardziej dokuczliwe dopiero 
po kilku-kilkunastu godzinach 
po przyjęciu pierwszej dawki 
słońca. Dlatego dyskomfort od-
czuwamy dopiero po powrocie 
do domu.

Głównym objawem oparze-
nia słonecznego jest intensywne 
zaczerwienienie skóry. Oprócz 
tego czujemy silne pieczenie, 
a nawet bolesność. Skóra sta-
je się napięta jak pancerz, jest 

Nadmiar słońca szkodzi
Po długiej zimie w ostatnich dniach cieszyliśmy się 
temperaturami letnimi. Pamiętajmy o tym, by nie 
przesadzać z kąpielami słonecznymi.

Zdrowie

KIedY unIKAć SłońCA?
Kąpieli słonecznych oraz wizyt w solarium należy unikać, gdy przyjmujemy leki, 
a w szczególności: antybiotyki i leki przeciwbakteryjne; leki przeciwgrzybicz-
ne, także stosowane miejscowo; leki przeciwbólowe, w szczególności nieste-
roidowe leki przeciwzapalne; leki przeciwdepresyjne, moczopędne, w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego, przeciwcukrzycowe, w leczeniu trądziku; hormonalne 
środki antykoncepcyjne; leki i suplementy ziołowe zawierające dziurawiec i ru-
mianek.

bardzo ciepła, czasem pojawiają 
się na niej pęcherze. Większość 
przykrych objawów ustępuje za-
zwyczaj po 72 godzinach. Po kil-
ku dniach zaczyna się intensyw-
ne złuszczanie poparzonej skóry, 
która schodzi całymi płatami.

Pierwszą rzeczą, którą nale-
ży zrobić zaraz po przyjściu do 
domu jest obniżenie temperatu-
ry rozgrzanej skóry. Możemy to 
zrobić przy pomocy np. zimnych 
okładów. Pamiętajmy jednak, że 
skóra jeszcze przez wiele godzin 
będzie ciepła, dlatego najlepiej 
regularnie stosować kosmetyki, 
które oprócz schłodzenia wspo-
mogą także pierwsze etapy re-
generacji, np. z pantenolem, wi-
taminą E lub alantoiną. Mogą to 
być kosmetyki w formie sprayu, 
pianki bądź mleczka.

Jeśli skóra zaczyna już do-
chodzić do siebie, można pomy-
śleć o zastosowaniu produktów, 
które wspomogą dalszą odbu-
dowę zniszczonych struktur. 
Smarowanie jej co kilka godzin 
odpowiednimi preparatami 
znacznie ogranicza złuszczanie 
naskórka. Dobrze jest stosować 
kosmetyki intensywnie nawilża-
jące i odżywcze.
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 Lipno
 W piątek 27 kwietnia o 18.00 w kinie Nawojka zostanie wyświetlony film 

„Twój Vincent”, nominowany do Oscara w kategorii „Najlepszy film animow-
any”. Obraz w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana opowiada o ostatnich 
tygodniach z życia wybitnego malarza Vincenta Van Gogha. „Twój Vincent” to 
pierwsza pełnometrażowa animacja malarska. Każda z 65 tys. klatek została 
ręcznie namalowana, a w pracach uczestniczyło 125 zawodowych malarzy z 
całego świata. W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. Danutę Stenkę, 
Jerzego Stuhra, Macieja Stuhra, Roberta Więckiewicza, Józefa Pawłowskiego. 
Bilety na lipnowski seans kosztują 10 zł. Początek o 18.00. 

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

 Golub-Dobrzyń
 1 maja o 16.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa pt. „Wspom-

nienia PRL-u”. Hole zapełnią przedmioty z lat 50., 60., 70. i 80. Na stole po-
jawi się legendarny zestaw meduza i lorneta oraz przepyszna wuzetka zapijana 
dolewką. Na sali widowiskowej zabrzmią popularne przeboje: „Małgośka”, „Za 
czym kolejka ta stoi”, „Chłopcy Radarowcy”, „Przeżyj to sam” czy „Samba przed 
rozstaniem”. Zwieńczeniem majowego popołudnia będzie projekcja kultowego 
filmu Stanisława Barei pt. „Miś”. Wstęp jest darmowy. 

 Do 6 maja w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni jest dostępna ekspozy-
cja prac Henryka Hereca poświęcona Chopinowi i jego muzyce. Na wszystkich 
obrazach obecny jest motyw klawiatury, a na wielu pojawia się zarys fortepianu. 
Henryk Herec urodził się w Warszawie w 1928 roku. Studiował w Grafik Skola 
Malmo w pracowni prof. Bertil Lundberg, „Deko” Skola w pracowni prof. A. Gr-
undsod oraz na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. 
Przez rok był stypendystą Svenska Institutet w Sztokholmie.

 Wąbrzeźno
 25 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie zorganizowany Wojew-

ódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon”. Każdy uczestnik 
wykona jedną piosenkę w języku polskim. Organizator zapewnia nagłośnienie, 
aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego (CD) oraz poczęstunek. 

 W sobotę 28 kwietnia o 17.30 na wąbrzeskim rynku, w ramach Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, wystąpi Robert Kasprowicz. Pierwsza jego płyta pt. „Moja Twi-
erdza” została wydana w 2004 roku. Drugi album „Jesteś Mą Nadzieją” powstał 
w 2008 roku, natomiast dwa lata później fani artysty mogli posłuchać krążka 
„Moc Miłosierdzia”. Muzyk koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, 
Austrii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. W każdym utworze stara się zachęcić do 
pełnego zaufania Bogu i szukania u niego pomocy i ochrony. Utwory wykony-
wane przez artystę utrzymane są w charakterze ballad oraz zaaranżowane w kli-
macie pop i pop-rock.

 Rypin
 W sobotę 5 maja na placu przy ul. Nowy Rynek o 10.00 ruszy ma-

jówkowa impreza plenerowa. Zaprezentują się lokalni artyści m.in. z Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej i Dziecięcej Akademii Rozwoju. Na scenie 
pojawią się także dzieci z przedszkoli, przedstawiciele klubów seniora oraz 
Miejska Orkiestra Dęta. Nie zabraknie również ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi 
„Motoserce” oraz pokazów motocyklowych (wstępnie ruszą około 14.00). Wiec-
zorem scena będzie należała do muzyków. Pojawią się akcenty disco polo, ale 
główną gwiazdą będzie w tym roku Dawid Kwiatkowski. To wokalista młodego 
pokolenia, który wydał już cztery albumy studyjne. Zaczynał w 2013 roku z 
płytą „9893”. W styczniu tego roku Kwiatkowski opublikował singiel „Jesteś”, 
promujący nadchodzące wydawnictwo. Wokalista jest laureatem Europejskiej 
Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego i europejskiego wykonaw-
cy. Koncert w Rypinie rozpocznie się około 21.00. 

 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 mak-
symalnie dwie produkcje. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych 
i rzeczowych. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowe święto 
coraz bliżej

LIPNO  W dniach 25-27 maja już po dwunasty Lipno będzie 
gościć czołowych przedstawicieli kinematografii, w ramach 
Przeglądu Twórczości Filmowej „Pola i inni”. Co czeka nas 
w tym roku? 

Impreza od lat cieszy się 
zainteresowaniem nie tylko 
mieszkańców Lipna, ale także 
gości z całego kraju. Podczas 
poprzednich edycji do kina Na-
wojka przyjechali m.in. Daniel 
Olbrychski, Małgorzata Zającz-
kowska, Andrzej Seweryn, Ka-
tarzyna Żak, Olga Bończyk oraz 
przedstawiciele Teatru Polskiego 
w Toronto. 

–  Niektóre osoby odwie-
dzają nas od wielu lat. Zawsze 
chętnie wracają do Lipna, wspo-
minają i dziękują za pobyt. Pod-
czas rozmów czuje się życzli-
wość i serdeczność. Ważne jest 
również to, że opowiadają o nas 
i naszym festiwalu w swoich 
środowiskach, co na pewno jest 
dobrą reklamą naszego miasta 
i naszych działań. Festiwal jest 
jedną z ważnych imprez kultural-
nych w naszym województwie, 
a przyjeżdżają do nas sympatycy 

starego kina i talentu Poli Negri 
z całego kraju – mówiła na ła-
mach naszego tygodnika Bożena 
Piotrowska, prezes Lipnowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego im. 
Poli Negri.

Program 12. Przeglądu Twór-
czości Filmowej „Pola i inni” jest 
już gotowy, szczegóły poznamy 
wkrótce. Wiadomo, że goście 
będą mogli obejrzeć dwa filmy: 
„Bestia” z 1917 roku z muzyką „na 
żywo” i „Cud nad Wisłą” z 1921 
roku. W pierwszym zobaczymy 
Polę Negri, a w drugim wybit-
nego pedagoga, aktora i pisarza 
urodzonego w Lipnie – Wincen-
tego Rapackiego. 

– Z ojcem zagra także jego 
córka Honorata Leszczyńska, 
która uczyła w Warszawie na-
szą Polę warsztatu aktorskiego 
– przypominają organizatorzy. 
– O sukcesach Polaków w świa-
towej kinematografii usłyszymy 

podczas panelu, w którym we-
zmą udział: Hanna Luiza Cegliń-
ska-Leśnodorska, reżyserka filmu 
„Polacy w oczach świata”, Kon-
rad J. Zarębski – krytyk filmowy, 
Grzegorz Rogowski z Filmoteki 
Narodowej i prof. Bernadette 
Hamilton-Brady z Uniwersytetu 
St. Mary’s w San Antonio.

Prof. Hamilton wygłosi tak-
że wykład na temat dziedzictwa 
Poli Negri w historii kina. Mło-
dzi artyści z Bene Nati przypo-
mną o lipnowskich korzeniach 
Poli w spektaklu „Pola z Lipna”, 
a tegoroczny Alfabet Muzyczny 
w wykonaniu Kamila Mroza za-
trzyma się na Ż jak Żabczyński.

Organizatorami wydarzenia 
są: Lipnowskie Towarzystwo Kul-
turalne im. Poli Negri oraz Miej-
skie Centrum Kulturalne w Lip-
nie. 

(ToB)
fot. archiwum

Region

Jaki portret ojca?
Urząd marszałkowski ogłosił czwartą edycję konkursu 
„Mój ojciec – dobrze być razem”.  Nagrodami są bony 
upominkowe o wartości 500, 300 i 200 złotych.

Przedsięwzięcie ma na celu 
promowanie idei wspólnego spę-
dzania czasu oraz uczestnictwa 
ojców w życiu rodzinnym. Wyda-
rzenie organizowane jest w ra-
mach „Kujawsko-Pomorskiego 
Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2014-2022. Rodzina jest naj-
ważniejsza”. 

W konkursie wyłonionych 
zostanie 6 laureatów, w dwóch 
kategoriach: 3 laureatów ze szkół 
podstawowych lub gimnazjalnych 
oraz 3 ze szkół ponadgimnazjal-

nych. Nagrodą dla najlepszych 
z każdej z kategorii będą bony 
upominkowe o wartości: I miejsce 
– 500 zł brutto, II miejsce – 300 zł 
brutto, III miejsce – 200 zł brutto. 

Prace o objętości nie mniej-
szej niż 2 i nie większej niż 3 stro-
ny formatu A4 należy składać do 
7 maja 2018 roku. Materiały po-
winny być przekazywane za po-
średnictwem szkół, do których 
uczęszczają uczestnicy konkursu. 
Regulamin i karta zgłoszeniowa 
na stronie: www. kujawsko-po-
morskie.pl. 

oprac. (ToB)
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20:35 Ojciec Mateusz

06:25 Elif odc. 232 - serial  
07:15 Komisariat odc. 69 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Komisarz Alex odc. 138 - serial  
10:10 Klan odc. 3301  
10:35 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 24 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 24 godziny na Alasce 
 - raj niedźwiedzia grizli 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 233 - serial 
14:45 Korona królów odc. 69 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów 
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 34 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3302 
18:30 Korona królów odc. 70 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 247 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 9  
23:50 Ocaleni odc. 5  
00:55 Wojskopolskie.pl odc. 7

05:20 Ukryta prawda odc. 211 - serial 

06:25 Szpital odc. 303 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 22 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 580 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 23 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 477 - serial 

14:55 Szpital odc. 304 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 581 - serial 

20:00 Sknerus - komedia 

22:20 Lucyfer odc. 9 s. 2 - serial 

23:25 American - horror Story: Asylum 

 odc. 9 s. 2 - serial 

00:20 Starcie tytanów - fantastyczny

06:00 Detektywi w akcji odc. 77 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 20 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 19 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 54 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 55 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 20 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial  
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 141 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 175 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 142 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 108 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 109 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 402 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 403 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 188 - serial 
21:05 Wojna Harta  - dramat wojenny 
23:45 Eden Lake - thriller 
01:45 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 2 - popularnonaukowy

06:00 To moje życie! odc. 276 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 43 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 22 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 10 - serial  
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 23 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
20:00 Jaś Fasola: nadciąga totalny 
 kataklizm - komedia 
21:55 Marsjanie atakują - komedia 
00:00 Pozew o miłość 
 - komedia romantyczna 
01:55 Najśmieszniejsi - kabaret

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dezerterzy 

 odc. 77, - publicystyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Panna Nikt - dramat 

11:00 Chłopi odc. 2 - serial 

12:05 Chłopi odc. 3 - serial 

13:15 Rzecz Polska odc. 8,  

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

13:50 Wróżby kumaka - dramat 

15:40 Chuligan literacki odc. 75, 

 - publicystyczny 

16:20 Zawrócony Tragi- komedia 

17:50 15 stron świata - dokumentalny 

19:15 Korytarz - animowany 

19:20 „Ostry fi lm zaangażowany” 

 non camera - animowany 

19:30 Neonowa krowa - animowany 

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Aviator Film biografi czny 

22:55 Scena klasyczna odc. 18 

23:45 Dziennik fi lozofa odc. 123 

23:55 Dzieci hipisów - historia 

 nieznana - dokumentalny 

01:10 Spirala Dramat psychologiczny

06:50 Był taki dzień odc. 544 - felieton 
06:55 Pierwszy ułan Drugiej 
 Rzeczypospolitej - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 75,  
08:40 Ukryte skarby odc. 23 - reportaż 
09:15 Miasto z morza odc. 1 - miniserial 
10:05 Jak było? odc. 7 - reportaż 
10:40 Świat moich wujków 
 - dokumentalny 
11:20 Flesz historii Magazyn 
11:40 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 5 - dokumentalny 
11:55 Sidła strachu - dokumentalny  
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 105- historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 9 - serial 
15:10 Czas Ambasadora 
 - dokumentalny 
16:10 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego odc. 1, 
 - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki 
 odc. 48 - dokumentalny 
17:45 Janosik odc. 12 
 - serial przygodowy 
18:40 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 70,  
19:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 106- historyczny 
20:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:35 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial  
21:30 Miasto z morza odc. 2 - miniserial 
22:25 Spór o historię 
 odc. 120- historyczny 
23:15 Nord-Ost. Teatr śmierci 
 odc. 1, - dokumentalny 
00:15 Miasto skarbów odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:25 Święty na każdy dzień   
09:30 Mój przyjaciel Jezus - animowany 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy Reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 9, - dokumentalny 
13:40 Filmowe życiorysy  
15:25 Ja głuchy Reportaż 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Effetha - okno na świat 
 - dokumentalny 
17:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Superksięga odc. 8 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze Transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fryderyk Chopin i jego 
 muzyka odc. 2,  
22:20 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat Magazyn

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial 
06:50 Podróże z historią 
 odc. 9- historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 43 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 38 
11:25 Rodzinka.pl odc. 70 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1852 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 123 - serial 
14:00 Pamięć: sprytna czy zawodna? 
 - dokumentalny 
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 98 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 71 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 44 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1852 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
20:45 Deutschland 83 odc. 2 
 - serial szpiegowski 
21:45 Zawód: Amerykanin odc. 8 
 - serial 
22:40 Za marzenia odc. 8 - serial 
23:35 Body/Ciało - komediodramat 

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 31 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2236 

10:55 Ukryta prawda odc. 902 - serial  

12:00 Szkoła odc. 554 - serial  

13:00 19+ odc. 255 - serial  

13:30 Szpital odc. 791 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 12 

15:30 Szkoła odc. 555 - serial  

16:30 19+ odc. 256 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 903 - serial  

18:00 Szpital odc. 792 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5292 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 32 s. 8  

20:15 Na Wspólnej odc. 2669 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 155,  

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 17  

22:30 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia  

00:45 Kryjówka - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 669 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 433 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 434 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 24 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 757 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 148 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 714 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2681 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 760 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3622 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 223 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 213 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2682 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
20:05 Nasz nowy dom odc. 115 
21:10 Przyjaciółki odc. 131 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 6 
23:25 Amerykańskie ciacho - komedia 
01:45 As w rękawie - komediodramat

22:20 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 15:40 Chuligan literacki 13:35 Sensacje XX wieku

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

Bezdzietny skąpiec McTeague szuka wśród 
potencjalnych spadkobierców kogoś, kto zasługuje 
na spadek. Wybór pada na rodzinną „czarną owcę”, 
pechowego gracza w kręgle, Daniela.

Jaś Fasola zostaje wysłany do Kalifornii na 
uroczystość powrotu do USA płótna amerykańskiego 
malarza Jamesa Whistlera. Fasola wystąpi jako 
wybitny rzeczoznawca. Sprawy komplikują się już 
na lotnisku.

„Jaś Fasola: nadciąga 
totalny kataklizm”

(2001r.) TV Puls 20:00

„Sknerus”
(2012r.) TVN7 20:00
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17:55 Leśniczówka

06:25 Elif odc. 233 - serial  
07:15 Komisariat odc. 70 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 247 - serial  
10:10 Klan odc. 3302  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:05 Doktor Quinn odc. 25 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:20 Agropogoda Pogoda 
12:25 Wójt Roku 2017 Relacja 
12:50 24 godziny w Indiach 
 Wschodnich - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 234 - serial 
14:45 Korona królów odc. 70 - serial  
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 35 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 17 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 18 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 30,  
21:30 Big Music Quiz odc. 8 
22:40 Korzenie odc. 5 - miniserial 
23:35 Zupełnie obcy człowiek - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 212 - serial 

06:25 Szpital odc. 304 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 23 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 581 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 24 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 478 - serial 

14:55 Szpital odc. 305 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 11 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 582 - serial 

20:00 Czy to ty, czy to ja - komedia 

22:10 Tin Cup - komedia romantyczna 

00:55 Strzelec odc. 4 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 78 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 20 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 56 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 57 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 21 - serial  
12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
13:00 Galileo odc. 678 
 - popularnonaukowy 
14:00 Galileo odc. 679 
 - popularnonaukowy 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 143 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 110 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 111 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 403 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 404 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 13 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 185 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 186 - serial 
23:05 Mściciel - sensacyjny 
01:00 Sekrety sąsiadów odc. 57 - serial

06:00 To moje życie! odc. 277 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 44 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 23 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 24 s. 3 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
20:00 Skaza - sensacyjny 
22:05 W pogoni za zemstą - sensacyjny 
00:05 Infi ltrator - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1262 
08:15 Szaleństwo Magazyn kulturalny 
08:20 Krakatau - krótkometrażowy 
08:30 Kręgi snu - krótkometrażowy 
08:40 Szaleństwo Magazyn kulturalny 
08:45 Koma - krótkometrażowy 
08:55 Epizod - animowany 
09:00 Szaleństwo Magazyn kulturalny 
09:05 Universal Spring 
 - krótkometrażowy 
09:25 Informacje kulturalne 
09:50 Przybyli ułani  - obyczajowy 
11:00 Chłopi odc. 4 - serial 
12:05 Chłopi odc. 5 - serial 
13:05 Góry o zmierzchu  - obyczajowy 
13:35 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1262 
13:55 Last Night of the 
 Proms 2015 - koncert 
15:35 Pegaz odc. 70 kulturalny 
16:35 Szczęśliwego Nowego Jorku 
 - komediodramat 
18:15 Videofan odc. 81 - studyjny 
18:40 Komeda - muzyczne ścieżki 
 życia - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 90 
20:05 Lobster - komediodramat 
22:15 Tygodnik kulturalny Magazyn 
 kulturalny 
23:00 Dziennik fi lozofa odc. 124 
23:20 Chopin i jego Europa 2017 
 - koncert symfoniczny 
 - Dobrzyński, Chopin - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 545 - - felieton 
07:00 Tobruk 1941 - dokumentalny 
07:40 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 91,  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 76,  
08:40 Ukryte skarby odc. 22 - reportaż 
09:15 Miasto z morza odc. 2 - miniserial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 8 - serial 
10:50 Podróże z historią 
 odc. 35 s. 4- historyczny 
11:25 Taśmy bezpieki 
 odc. 48 - dokumentalny 
12:00 Akcja „Wisła” - dokumentalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 106- historyczny  
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 10 - serial 
15:05 Tajemnice początków 
 Polski odc. 3 - serial  
16:05 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego odc. 2, 
 - dokumentalny 
17:05 Pomnik czynu - dokumentalny 
17:25 Gwiazda spadająca w życie 
17:50 Janosik odc. 13 
 - serial przygodowy 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 74- historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 35 - reportaż 
20:30 Z nieba do nieba - dokumentalny 
21:30 Miasto z morza odc. 3 - miniserial 
22:20 Szerokie tory odc. 128,  
23:05 Tajemnice de Revolutionibus 
 - dokumentalny 
00:10 Miasto skarbów odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 1 s. 2 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 PSL - skradziona tożsamość 
11:05 Mama Lima - dokumentalny 
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 4 - serial 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Listy do Eleny  - obyczajowy 
14:05 Święty na każdy dzień   
14:10 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia  
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 7 - serial  
17:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 2, 
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 11 - serial 
22:40 Jan Paweł II - papież, który tworzył 
historię - serial

06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 7 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 44 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 39 
11:25 Rodzinka.pl odc. 71 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 124 - serial 
13:55 Coś dla Ciebie 
 odc. 147, - publicystyczny 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 5 poradnikowy 
14:55 Za marzenia odc. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:15 Meandry uczuć odc. 99 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 72 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 45 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 
22:20 La La Poland odc. 1 
23:10 Krąg podejrzanych odc. 8 - serial 
00:35 Zawód: Amerykanin 
 odc. 8 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 3 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 32 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2237 

10:55 Ukryta prawda 

 odc. 903 - serial  

12:00 Szkoła odc. 555 - serial  

13:00 19+ odc. 256 - serial  

13:30 Szpital odc. 792 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 556 - serial  

16:30 19+ odc. 257 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 904 - serial  

18:00 Szpital odc. 793 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5293 reporterów 

20:00 Shrek Trzeci - animowany 

21:55 Zbuntowana - sensacyjny 

00:25 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 670 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 435 - serial 

09:30 SuperPies odc. 8 poradnikowy  

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 25 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 149 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 715 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2682 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 761 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3623 reporterów 

16:30 Na ratunek 112 odc. 224 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 214 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2683 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

20:05 Dancing with the Stars. Taniec 

 z gwiazdami odc. 81 

22:10 Ja, robot - science fi ction 

00:45 Prześladowca III - thriller

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:15 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Roy był dobrze zapowiadającym się golfi stą, ale 
zmarnował szansę na wielką karierę. Postanawia 
wziąć udział w turnieju golfowym US Open, by 
pokonać dawnego rywala i zdobyć ukochaną 
kobietę.

Król Zasiedmiogórogrodu, przeczuwając zbliżającą 
się śmierć, zamierza przekazać Shrekowi królewskie 
obowiązki. Ogr, któremu nie przypada do gustu 
rola władcy, postanawia znaleźć innego następcę 
tronu.

„Shrek Trzeci”
(2007r.) TVN 20:00

„Tin Cup”
(1996r.) TVN 7 22:10
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20:20 Komisarz Alex

05:55 Sprawa dla reportera   
06:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 37 - serial  
07:25 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia?   
09:05 Spis treści - rozmowy z Andrzejem 
Doboszem odc. 4, - publicystyczny 
09:10 Studio Raban odc. 27 
09:35 Rodzinny ekspres 
 odc. 30 poradnikowy 
10:00 Uroczystość beatyfi kacji Sługi 
Bożej Hanny Chrzanowskiej 
 w Sanktuarium Bożego 
 Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach - transmisja 
12:05 Zakochaj się w Polsce odc. 66 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 8 - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 181  
14:05 Ojciec Mateusz odc. 247 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 19  
15:55 Korona królów odc. 67 - serial  
16:25 Korona królów odc. 68 - serial  
16:50 Teleexpress  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 3 
18:55 Orły Nawałki odc. 3 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 139 - serial 
21:20 Wolny strzelec - thriller  
23:20 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 - publicystyczny  
23:30 Uwięzieni - thriller 
01:15 Matki panny młodej - komedia

05:30 Ukryta prawda odc. 213 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele odc. 28 - serial 

09:10 Przyjaciele odc. 29 - serial 

09:40 Przyjaciele odc. 30 - serial 

10:10 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 3 - serial 

11:10 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 3 - serial 

12:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 - serial 

13:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 - serial 

14:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 - serial 

15:10 Stalowy rycerz - przygodowy 

17:15 Na ostrzu: Ogień i lód  

 - obyczajowy 

19:00 Maska - komedia 

21:10 Rodzinny weekend - komedia 

23:30 Sierota - thriller 

02:00 Wybrana odc. 10 - serial

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 31 - serial 
06:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 32 - serial 
06:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 33 - serial 
07:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 34 - serial 
07:55 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial 
09:30 Pieska przygoda - komedia 
11:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 400 - serial 
12:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 401 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 402 - serial 
14:05 STOP Drogówka 
 odc. 176 policyjny 
15:05 Pogromca czarownic 
 - fantastyczny 
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 403 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 404 - serial 
19:00 Galileo odc. 680 
 - popularnonaukowy 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 14 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 187 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 188 - serial 
23:05 Predator II - Starcie w miejskiej 
 dżungli - sensacyjny 
01:20 STOP Drogówka 
 odc. 176 policyjny

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

07:00 Taki jest świat odc. 56 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 18 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 19 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 79 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 80 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 81 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 82 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 83 s. 2 - serial 

14:30 Najśmieszniejsi odc. 8 - kabaret 

15:35 Bliźniacy - komedia 

17:45 Oskar - komedia 

20:00 Rambo: pierwsza krew 

 - sensacyjny 

21:55 Kula w łeb - sensacyjny 

23:45 Everly - sensacyjny 

01:20 Najśmieszniejsi - kabaret

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 17 - serial 

09:15 Historia festiwali opolskich odc. 1 

10:15 Odyseja fi lmowa odc. 9 - serial 

11:30 Niespotykanie spokojny człowiek 

 - komedia 

12:40 Blok. Film odc. 2, - dokumentalny 

13:40 Chce się żyć - dramat 

15:40 Wydarzenie aktualne Reportaż 

16:20 Wstęp do fi lmu odc. 80 

16:25 Jules i Jim - dramat 

18:20 Dranie w kinie odc. 26 

18:55 French Touch - francuskie electro 

 - dokumentalny 

20:00 Przed północą - dramat 

22:00 Chris Rea plays Baloise Session 

 - koncert 

23:40 Diabelska przełęcz - dramat 

01:45 Przed północą - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 546 - felieton 
07:00 Tajemnice de Revolutionibus 
 - dokumentalny  
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 8 - krajoznawczy 
08:30 Podwodna Polska 
 odc. 28 - reportaż 
09:00 Do przerwy 0:1 odc. 4 - serial 
09:35 Do przerwy 0:1 odc. 5 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 175  
10:40 Wielki test o Wiśle Quiz  
12:10 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 2 
12:55 Złoto Jukonu odc. 2 - serial 
14:00 Szerokie tory odc. 151,  
14:35 Wielka gra odc. 80,  
15:40 Spór o historię 
 odc. 176- historyczny 
16:25 Zapomniany generał Tadeusz 
Jordan Rozwadowski - dokumentalny 
17:25 Być równy innym - Wincenty 
 Witos - dokumentalny 
17:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 4 - serial 
18:50 Święta wojna Rosjan 
 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra 
 odc. 9- historyczny 
20:35 Ekstradycja odc. 2 s. 3 - serial 
21:40 Skamieniały las - dramat 
22:40 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial  
23:40 Julian Kulski i Zarząd Miejski 
 okupowanej Warszawy 
 - dokumentalny 
00:55 Chopin. Pragnienie miłości 
 - melodramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Jubileusz 100-lecia 
 redemptorystów we 
 Wrocławiu - transmisja 
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 9 - serial 
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 11 - serial  
14:40 Jan Paweł II i prymas Stefan 
 kardynał Wyszyński 
 - dokumentalny  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 15 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Ludwig Maria Grignion de 
 Montfort - dokumentalny

05:40 Koło fortuny  
06:15 Na sygnale odc. 187 - serial 
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1850 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1851 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:55 M jak miłość odc. 1368 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1369 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 8 s. 4 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 
 odc. 2 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion  
19:35 Lajk! odc. 16 
19:55 Kocham Cię, Polsko! - rozgrzewka 
odc. 21 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 134- quiz 
21:35 Riviera odc. 7 - serial 
22:25 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 
23:00 Deutschland 83 odc. 2 
 - serial szpiegowski 
23:55 Chiński zodiak - sensacyjny 
01:50 Zakręcony - komedia

05:35 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 2 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1070 

11:00 Na Wspólnej odc. 2666 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2667 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2668 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2669 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 8 s. 13  

13:50 Agent - gwiazdy odc. 10 s. 3  

14:50 MasterChef Junior odc. 7 s. 3  

16:25 Efekt domina odc. 7 s. 5,   

16:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 17  

17:55 Tu się gotuje! odc. 7 s. 2   

18:00 36,6 °C odc. 10 s. 3 poradnikowy  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5294 reporterów 

20:00 Hipnoza odc. 8  

21:05 Sposób na teściową 

 - komedia romantyczna 

23:15 Oszukać przeznaczenie IV 

 - horror 

01:05 Ugotowani odc. 8 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:25 Królewna Śnieżka i siedmiu 

 krasnoludków - animowany

09:15 My3 odc. 42 - dla dzieci i młodzieży 

09:45 My3 odc. 41 - dla dzieci i młodzieży 

10:15 Ewa gotuje odc. 331 

10:45 Ewa, ugotuj nam to odc. 2 

10:55 Nasz nowy dom odc. 76 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 6  

12:55 Top chef odc. 76

14:25 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 8

15:45 Kabaret na żywo odc. 38 - kabaret 

17:45 SuperPies odc. 9 

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 66 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 56 - serial 

20:00 Strażnicy marzeń - animowany 

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 85 

00:10 Grupa „Wschód” - thriller 

10:10 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 13:40 Chce się żyć 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

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

Kapryśna i zaborcza Viola, dziennikarka telewizyjna, 
która niedawno straciła pracę, obawia się, że straci 
też syna. Postanawia więc zmienić życie przyszłej 
synowej w jeden wielki koszmar.

Bohaterowie baśni dla dzieci Święty Mikołaj, 
Królik Wielkanocny, Zębowa Wróżka i Jack Mróz  
łączą siły, by zwyciężyć Króla Ciemności, zanim 
sprowadzi on na świat wieczną ciemność.

„Strażnicy marzeń”
(2012r.) Polsat 20:00

„Sposób na teściową”
(2005r.) TVN 21:05



Niedziela, 29 kwietnia 2018

15:15 Komisarz Alex

06:35 Wojskopolskie.pl odc. 8 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ziarno odc. 659 
09:45 Gen innowacyjności odc. 3 
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 38 - serial 
10:40 Leśniczówka odc. 17 - serial  
11:05 Leśniczówka odc. 18 - serial  
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 3 
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli Transmisja 
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Z pamięci - rozmowy z 
 Andrzejem Doboszem 
 odc. 4, - publicystyczny 
13:05 Dzika Tajlandia odc. 3 - serial 
14:05 Sonda II odc. 82 
 - popularnonaukowy 
14:30 Droga do Rosji odc. 4 piłkarski 
15:05 Komisarz Alex odc. 139 - serial  
15:55 Korona królów odc. 69 - serial  
16:25 Korona królów odc. 70 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:30 Big Music Quiz odc. 8 
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny odc. 20 
21:05 Legalna blondynka II 
 - komedia 
22:50 Od Opola do Opola odc. 3 
23:40 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 - publicystyczny  
23:50 W sercu oceanu odc. 8 - serial 
00:55 Cała ona - komedia 
 romantyczna

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 33 - serial 

06:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 34 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 35 - serial 

07:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 36 - serial 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial 

08:30 Król lew II: Czas Simby 

 - animowany 

10:00 Galileo odc. 679 

 - popularnonaukowy 

11:00 Galileo odc. 680 

 - popularnonaukowy  

12:00 Poszukiwacze świętej włóczni 

 - przygodowy 

14:35 Poszukiwacze Bursztynowej 

Komnaty - przygodowy 

16:55 Nie można pocałować panny 

 młodej - komedia 

19:00 Galileo odc. 681 

 - popularnonaukowy 

20:00 Bestia - sensacyjny 

22:00 Bohater z wyboru - sensacyjny 

0:00 Wolni strzelcy - dramat

06:00 Skorpion odc. 8 s. 2 - serial 

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 12 s. 2 - serial 

08:00 Najśmieszniejsi odc. 8 - kabaret 

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. 4,  

10:50 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 5,  

11:25 Bliźniacy - komedia 

13:35 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:00 Garbi: superbryka - komedia 

18:00 Jaś Fasola: nadciąga totalny 

 kataklizm - komedia 

20:00 Za szybcy, za wściekli 

 - sensacyjny 

22:10 Agenci - sensacyjny 

00:15 Tajemnicza przesyłka 

 - sensacyjny

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 18 - serial 

09:10 Maurizio Pollini - wirtuoz 

 fortepianu - dokumentalny 

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 234, 

 - publicystyczny 

10:45 Hubal - dramat historyczny 

13:10 Chuligan literacki 

 - publicystyczny 

13:40 Nienasyceni odc. 22, 

 - publicystyczny 

14:15 Opera „Armide” Opera 

16:05 Gry Balet 

16:55 Rzecz Polska odc. 9,  

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 500 kulturalny 

18:10 Jestem Dramat psychologiczny 

20:00 Z odzysku - dramat 

21:55 Scena alternatywna 

 odc. 58 - muzyczny 

22:30 Trzeci punkt widzenia odc. 234, 

 - publicystyczny 

23:10 Anatomia startupu 

 - dokumentalny 

00:15 10 lat Lado ABC - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 547 - felieton 
06:55 Urszula Dudziak: Życie jest 
 piękne - dokumentalny 
08:10 Klerycy w komunistycznej armii 
 - dokumentalny 
09:10 Siedlisko odc. 6 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 141   
10:40 Koło historii odc. 16- historyczny 
11:15 Ukryte skarby odc. 26 - reportaż  
11:50 Podróże kulinarne Roberta 
 Makłowicza odc. 315  
12:20 Podróże z historią 
 odc. 35 s. 4- historyczny 
12:55 Afryka odc. 2 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 149,  
14:35 Wierna rzeka - dramat 
16:30 Wielka gra odc. 81,  
17:25 Ex libris Magazyn 
17:55 U Pana Boga w ogródku 
 odc. 5 - serial 
18:45 Z nieba do nieba - dokumentalny  
19:45 Ostatnia akcja 
 - komedia sensacyjna 
21:25 Wielki test z historii. Od 
 niepodległości do niepodległości 
 odc. 28- quiz 
23:05 Chopin. Pragnienie miłości 
 - melodramat  
01:15 Skamieniały Las - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
Program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
09:35 Danuta Siedzikówna „Inka” 
 - reportaż
10:00 Eucharystia odpustowa ku czci 
 św. Wojciecha w Gnieźnie 
12:00 Regina Coeli z Ojcem świętym 
 Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:00 Niezwykłe stworzenia, które 
 przeczą teorii ewolucji 
 odc. 1 - serial 
14:50 Święta Rita z Casci - przejmująca 
 droga wiary - dokumentalny  
15:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10  koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca 
 „Śląsk” z okazji 100-lecia 
 odzyskania przez Polskę 
 niepodległości - koncert  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 5 - serial 
22:35 Kartka z kalendarza - muzyczny  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
23:30 Pustynia Boga - dokumentalny

05:40 Koło fortuny  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1852 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1853 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 Podwodna planeta 
 odc. 5 - serial 
11:40 Droga do Rosji odc. 3 piłkarski 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 134- quiz 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 9 s. 4 
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 41  
16:35 Na sygnale odc. 188 - serial 
17:05 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 8 - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 6 poradnikowy 
20:05 Chiński zodiak - sensacyjny 
22:05 Kolory prawdy - komedia 
 romantyczna 
00:00 Chce się żyć - dramat

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1071 

11:00 Efekt domina 

 odc. 8 s. 5,  

11:30 Co za tydzień 

 odc. 847 

12:00 Iron Majdan odc. 7  

13:00 Diagnoza 

 odc. 10 s. 2 - serial  

13:55 Druga szansa odc. 7 s. 5 - serial  

14:55 Hipnoza odc. 8  

16:00 Shrek Trzeci - animowany  

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 3 

18:00 Ugotowani odc. 9 s. 13  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5295 reporterów 

20:00 MasterChef Junior odc. 8 s. 3  

21:35 Gniew tytanów - przygodowy 

23:40 Sygnał - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 47 - serial 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 48 - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 49 - serial 
09:15 Smerfy: Legenda Smerfnej 
 Doliny - animowany 
09:40 Kopciuszek - animowany 
11:15 Wyobraź sobie - komediodramat 
13:35 Strażnicy marzeń - animowany  
15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 85  
17:35 Nasz nowy dom odc. 115 
18:40 Aż chce się żyć odc. 2,  
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie 
 odc. 270, - publicystyczny 
20:00 W rytmie serca odc. 23 - serial 
21:05 Kabaret na żywo 
 odc. 39 - kabaret 
23:25 Gambit, czyli jak ograć króla 
 - komedia kryminalna 
01:05 Jack Reacher: Jednym strzałem 
 - sensacyjny

05:50 Ukryta prawda odc. 214 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przyjaciele odc. 31 - serial 

09:25 Przyjaciele odc. 32 - serial 

09:55 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 3 - serial 

10:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 3 - serial 

11:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 3 - serial 

12:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial 

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial 

14:55 Czarna kawaleria Western 

16:55 Zakręcony piątek - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 9 s. 2 - serial 

20:00 300 - dramat historyczny 

22:25 Strzelec odc. 5 - serial 

23:30 Déjà vu - thriller

10:55 Przepis na życie 10:00 Galileo

09:00 Co ludzie powiedzą? 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:10 Siedlisko

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

Policjant Brian O’Conner, który stracił pracę w wyniku 
nielegalnych działań, dostaje szansę rehabilitacji 
agenci federalni chcą przy jego pomocy dopaść 
bossa narkotykowego Cartera Verone’a.

Opowieść o przygodach prawniczki Elle Woods, 
dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Tym razem 
wyrusza do Waszyngtonu, by na Kapitolu walczyć o 
prawa zwierząt.

„Legalna blondynka II”
(2003r.) TVP 1 21:05

„Za szybcy, za wściekli”
(2003r.) TV Puls 20:00



Poniedziałek, 30 kwietnia 2018

18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 234 - serial  
07:15 Komisariat odc. 71 - serial 
07:45 Alarm! Magazyn reporterów  
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Jaka to melodia?   
09:30 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 8 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 56 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:40 Dzika Tajlandia odc. 3 - serial  
13:45 Elif odc. 235 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 181,   
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 17 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 18 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3303 
18:30 Korona królów odc. 71 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! Magazyn reporterów 
20:35 Czarnobyl. Cztery dni w kwietniu 
 - spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać

05:20 Ukryta prawda odc. 215 - serial 

06:25 Szpital odc. 305 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 24 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 582 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 25 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 479 - serial 

14:55 Szpital odc. 306 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 3 - serial 

17:55 Zabójcza broń odc. 12 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 583 - serial 

20:00 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat 

22:20 Cicciolina: Matka chrzestna 

 skandalu - dokumentalny 

23:35 Sierota - thriller

06:00 Detektywi w akcji odc. 79 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 3 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 21 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 58 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 59 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 22 - serial  
12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 144 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 95 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 145 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 112 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 113 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 404 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 405 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 189 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
22:00 Galileo odc. 680 
23:00 Galileo odc. 681

06:00 To moje życie! odc. 278 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 45 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 24 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 25 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 84 s. 2 - serial 
20:00 13. dzielnica - sensacyjny 
21:40 Rambo: pierwsza krew 
 - sensacyjny 
23:35 Trefny wóz - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1274 
08:15 Rzecz Polska odc. 9 
08:35 Szczęśliwego Nowego Jorku 
 - komediodramat 
10:20 Kareta - komedia 
11:00 Chłopi odc. 6 - serial 
12:10 Chłopi odc. 7 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1274 
13:30 Dwoje bliskich obcych ludzi 
 - obyczajowy 
14:40 Sędziowie - dramat 
15:50 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 500 kulturalny 
16:45 Bo oszalałem dla niej - komedia 
18:35 Za młodzi na śmierć 
 odc. 1 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Architektura 
 odc. 3, - dokumentalny 
21:00 Lena i ja - krótkometrażowy 
21:30 W służbie propagandy  
21:35 Jasna droga - krótkometrażowy 
21:47 Wczasy pracownicze 
 - krótkometrażowy 
22:00 Kiedy ty śpisz - krótkometrażowy 
22:10 W służbie propagandy odc. 6 
22:14 Trzy protokoły - krótkometrażowy 
22:20 Naprzód kolejarze 
 - krótkometrażowy 
22:35 Którędy po sztukę odc. 49

06:50 Był taki dzień odc. 548 - - felieton 
07:00 Jedynie prawda jest ciekawa 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 77 
08:40 Ukryte skarby odc. 21 
09:10 Miasto z morza odc. 3- miniserial  
10:10 Złoto Jukonu odc. 2 - serial  
11:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 35 
11:40 Ostatnia akcja 
 - komedia sensacyjna  
13:15 Dziewczyna bez twarzy - reportaż 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 74,   
14:55 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 52 - serial 
15:20 Spór o historię odc. 29,  
16:00 Afryka odc. 2 - serial 
17:00 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii Magazyn 
17:45 Nad Niemnem odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 95,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Grozny. Czeczeński tygrys Putina 
 - dokumentalny 
21:35 Miasto z morza odc. 4- miniserial 
22:30 Mój przyjaciel wróg 
 - dokumentalny 
23:40 Bard - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Św. Józef - patron na trzecie 
 tysiąclecie - reportaż 
11:50 Retrospekcja   
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Prawdziwie spadła z nieba 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń   
14:10 Wspomnienia - św. Józef 
 Benedykt Cottolengo 
 - biografi czny 
15:30 W Solankowej Dolinie - serial 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie - reportaży  
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:25 Kartka z kalendarza   
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. Św. Jadwigi 
 Królowej w Tomaszowie 
 Mazowieckim.  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa   
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 71 - serial

05:30 Koło fortuny Rozrywka 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 137,  
07:20 Na sygnale odc. 45 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:10 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 40 
11:25 Rod zink a. pl odc. 72 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
12:30 Koło fortuny Rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 125 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 5 - serial 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 99 s. 8 - serial 
16:00 Familiada Teleturniej 
16:30 Koło fortuny Rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 100 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 73 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 46 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1854 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1855 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 34 - - felieton 
20:50 Faceci od kuchni - komedia 
22:25 Zaginiona odc. 8 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5295  

06:15 Mango - Telezakupy  

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 9 s. 2 

07:55 Akademia ogrodnika odc. 9 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2238 

10:55 Tu się gotuje! odc. 7 s. 2,   

11:00 Ukryta prawda odc. 904 - serial  

12:00 Szkoła odc. 556 - serial  

13:00 19+ odc. 257 - serial  

13:30 Szpital odc. 793 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 557 - serial  

16:30 19+ odc. 258 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 905 - serial  

18:00 Szpital odc. 794 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5296 

20:10 Doradca smaku odc. 33 s. 8,  

20:15 Na Wspólnej odc. 2670 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 156

21:30 Druga szansa odc. 8 s. 5 - serial  

22:30 Iron Majdan odc. 8

23:35 Gniew tytanów - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 671 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 436 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 437 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 26 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 799 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 150 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 716 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2683 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 762 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3624 
16:30 Na ratunek 112 odc. 225 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 215 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2684 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 3 - serial 
20:05 Jack Reacher: Jednym strzałem 
 - sensacyjny  
22:55 Bezlitosny - thriller

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

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

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

W Pittsburghu zostaje zastrzelonych pięć 
przypadkowych osób. Dowody wskazują snajpera 
Jamesa Barra. Aresztowany prosi o sprowadzenie 
byłego wojskowego detektywa, Jacka Reachera.

Paryż, 2013 r. Agent Damien Tomaso zostaje 
wysłany do odgrodzonej murem 13. dzielnicy. 
W getcie rządzonym przez gangsterów ma odszukać 
sprawców kradzieży broni masowego rażenia 
należącej do rządu.

„13. dzielnica”
(2004r.) TV Puls 20:00

„Jack Reacher: Jednym 
strzałem”

(2012r.) Polsat 20:05



Wtorek, 1 maja 2018

10:00 Korona królów

05:05 Cziłała z Beverly Hills - komedia 
06:45 Klub włóczykijów i tajemnica 
dziadka Hieronima - przygodowy 
08:30 Jaka to melodia?   
09:05 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 30,   
10:00 Korona królów odc. 71 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:15 Asterix i Obelix kontra Cezar 
 - przygodowy 
13:05 Bielik zwyczajny - król mórz 
 - dokumentalny 
14:10 Legalna blondynka II - komedia 
15:55 Szepty pustyni - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Polski grill odc. 5  
18:30 Korona królów odc. 72 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:20 Rolnik szuka żony Reality show 
21:25 Paryż na bosaka - komedia 
22:55 Piknik z niedźwiedziami 
 - przygodowy 
00:55 Nadzór Dramat psychologiczny

05:40 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1133 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele 

 odc. 33 - serial 

09:10 Przyjaciele 

 odc. 34 - serial 

09:40 Ben Hur odc. 1 - miniserial 

11:45 Ben Hur odc. 2 - miniserial 

14:20 Randka z billboardu  

 - obyczajowy 

16:15 Gnomeo i Julia - animowany 

17:50 Maska - komedia 

20:00 Potop odc. 1 - historyczny 

23:20 Zaginiony w akcji III - sensacyjny 

01:30 American - horror Story: Asylum 

 odc. 9 s. 2 - serial 

02:30 Moc magii odc. 115

06:00 Interwencja Magazyn reporterów 

06:15 Detektywi w akcji 

 odc. 80 - serial 

07:20 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

07:50 Rainy, superpies  - obyczajowy 

09:40 Dzwoneczek i zaginiony skarb 

 - animowany 

11:25 Annie - komedia muzyczna 

13:45 Asterix podbija Amerykę 

 - animowany 

15:35 Komandosi z Navarony - wojenny 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 405 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 406 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 190 - serial 

21:00 Zawód szpieg - sensacyjny 

23:45 Ostateczna rozgrywka 

 - sensacyjny 

01:45 STOP Drogówka 

 odc. 176 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 279 s. 4 

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 46 - serial 

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 84 s. 2 - serial 

09:00 Małolaty u taty - komedia 

10:50 Rozbitkowie na Pacyfi ku 

 - przygodowy 

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:20 7 krasnoludków. Historia 

 prawdziwa - komedia 

16:05 After Earth: 1000 lat po Ziemi 

 - science fi ction 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 84 s. 2 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 85 s. 2 - serial 

20:00 Mumia: Grobowiec cesarza 

 Smoka - sensacyjny 

22:15 Za szybcy, za wściekli 

 - sensacyjny 

00:25 Wikingowie odc. 11 s. 4 - serial 

01:25 Na jedwabnym szlaku - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1281 

08:15 Wydarzenie aktualne Reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Czy jest tu panna na wydaniu? 

 - komedia 

10:30 Ogniem i mieczem - historyczny 

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1281 

13:50 Którędy po sztukę 

 - publicystyczny 

14:00 Warszawskie Combo Taneczne 

 - koncert 

15:05 Dwa księżyce  - obyczajowy 

17:35 Bez stałego adresu - Bob Dylan 

 - dokumentalny 

19:35 Wydarzenie aktualne Reportaż 

20:00 Ja się nie boję braci Rojek 

 - spektakl teatralny 

21:25 Dezerterzy odc. 78, 

 - publicystyczny 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 126 

22:15 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia 

00:25 Skazany na bluesa - biografi czny

06:50 Był taki dzień odc. 549 - - felieton 
07:00 Dzień pierwszy - 1 maja 2004 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 78,  
08:35 Ukryte skarby odc. 8 - reportaż 
09:05 Miasto z morza odc. 4 - miniserial  
10:00 Mieczysław Niedziałkowski 
 - dokumentalny 
10:30 Barbara Radziwiłłówna 
 - dramat historyczny 
12:10 Spalone wsie - dokumentalny 
12:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:15 Sensacje XX wieku odc. 95 
 - historyczny  
14:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 65 - serial 
14:40 Litewskie drogi Potopu 
 - dokumentalny 
15:20 Grozny. Czeczeński tygrys Putina 
 - dokumentalny 
16:25 „Podaj cegłę”, czyli polski 
 socrealizm - dokumentalny 
17:25 Archiwum zimnej wojny 
 - dokumentalny 
17:55 Nad Niemnem odc. 2 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 183
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 184
 - historyczny 
19:55 Jak było? - publicystyczny 
20:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
21:05 Klub profesora Tutki odc. 5 - serial 
21:30 Ogniem i mieczem odc. 1 - serial 
22:35 Stadion Śląski. W kotle czarownic 
 - dokumentalny 
23:35 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:40 Św. Józef - patron na trzecie 
 tysiąclecie Reportaż 
09:55 Święty na każdy dzień   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny 
10:45 Zew natury Reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu  
11:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Miasteczko Świętej Rodziny 
 - Cotignac - dokumentalny 
13:10 Królestwo rekinów 
 - dokumentalny 
14:05 Dziesięć przykazań odc. 71 
 - serial  
14:55 Święty na każdy dzień   
15:00 Gryf Pomorski - droga do 
 wolności - reportaż 
15:30 Procesja dziejów Reportaż 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial  
17:10 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Święty Józef, w imieniu Ojca 
 - dokumentalny 

05:20 Tygrysy murawy - komedia 

07:00 Program ekumeniczny  

07:20 Na sygnale odc. 46 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  

11:00 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz odc. 1338Pogoda 

11:15 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra magazyn 

11:25 Tora! Tora! Tora!  

 - dramat wojenny 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny  

15:20 Postaw na milion  

16:20 Różowa Pantera 

 - komedia kryminalna 

18:00 Panorama  

18:25 Pogoda  

18:30 Sport-telegram odc. 5098, 

18:35 Rodzinka.pl odc. 74 - serial 

19:05 Na sygnale odc. 47 - serial 

19:35 Barwy szczęścia 

 odc. 1855 - serial 

20:10 Goldeneye - sensacyjny 

22:30 Legenda - biografi czny 

00:45 La La Poland odc. 1

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 11 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 33 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2239 

10:55 Skok przez płot - animowany 

12:35 Trzej muszkieterowie 

 - przygodowy 

14:45 Lorax - animowany  

16:30 Legenda Zorro - przygodowy 

19:00 Fakty  

19:30 Sport 

19:40 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5297 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 34 s. 8  

20:15 Na Wspólnej odc. 2671 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 157,  

21:30 Diagnoza odc. 11 s. 2 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1129 reporterów 

00:05 Tu się gotuje! odc. 7 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

07:35 Scooby Doo i plażowy potwór 

 - animowany 

08:15 Klopsiki i inne zjawiska 

 pogodowe - animowany 

10:05 Artur i Minimki - animowany 

12:25 Doktor Dolittle 

 - komedia 

14:05 Dirty Dancing - fi lm taneczny 

16:20 Vabank - komedia kryminalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich - serial 

20:10 Jestem Bogiem - thriller  

22:30 Wróg u bram 

 - dramat wojenny 

01:10 Z dala od zgiełku 

 - melodramat

08:40 Przyjaciele 06:15 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 10:30 Ogniem i mieczem 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Eddie, niespełniony pisarz, za sprawą nowego 
narkotyku zamienia się w przebojowego człowieka 
czynu i osiąga wymarzony sukces. Jednak za 
spełnienie marzeń przychodzi mu zapłacić wysoką 
cenę.

Rzymianie, zmęczeni kolejnymi próbami podbicia 
niezwyciężonej wioski, postanawiają pozbyć się 
druida Panoramiksa i wystrzeliwują go z katapulty, 
myśląc, że wyląduje za krańcem świata.

„Asterix podbija Amerykę”
(1994r.) TV 4 13:45

„Jestem Bogiem”
(2011r.) Polsat 20:10
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18:30 Korona królów

04:35 Asterix i Obelix kontra Cezar 
 - przygodowy 
06:30 Felix, Net i Nika oraz teoretycznie 
 możliwa katastrofa - przygodowy 
08:30 Jaka to melodia?   
09:10 Wojenne dziewczyny odc. 20  
10:05 Korona królów odc. 72 - serial  
10:30 Jeden z dziesięciu  
11:15 Asterix i Obelix: Misja Kleopatra 
 - komedia 
13:05 Orzeł przedni - król gór 
 - dokumentalny 
14:10 Cziłała z Beverly Hills - komedia  
15:55 Szepty pustyni - dramat 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Polski grill odc. 7  
18:30 Korona królów odc. 73 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Trzecia połowa odc. 7 - serial 
20:35 AS Roma - Liverpool FC 
 - piłka nożna  
20:40 AS Roma - Liverpool FC 
 - piłka nożna  
21:45 AS Roma - Liverpool FC 
 - piłka nożna  
22:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
23:15 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
23:50 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
00:15 Orły Nawałki odc. 3 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 216 - serial 

06:25 Szpital odc. 306 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 25 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 2 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 583 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 26 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 480 - serial 

14:55 Szpital odc. 307 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 2 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 13 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 584 - serial 

20:00 Tin Cup - komedia romantyczna 

22:50 Magazyn UEFA Champions 

 League odc. 8 piłkarski 

23:50 Władza absolutna - thriller

06:00 Detektywi w akcji odc. 81 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 5 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 22 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 60 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 61 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 23 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial  

13:00 Detektywi w akcji odc. 146 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 176 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 147 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 114 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 115 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 406 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 407 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 191 - serial 

21:00 Las samobójców - horror 

23:00 Krzyk IV - horror

06:00 To moje życie! odc. 280 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 47 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 25 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 26 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 85 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 86 s. 2 - serial 
20:00 Taxi II - sensacyjny 
21:30 Wielki Stach 
 - komedia sensacyjna 
23:55 Facet pełen uroku 
 - komediodramat 
01:55 Wikingowie odc. 12 s. 4 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Dzika muzyka odc. 15, 

 - muzyczny 

08:45 Wydarzenie aktualne Reportaż 

09:15 Dwa księżyce  - obyczajowy 

11:40 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

13:25 Studio Kultura - rozmowy 

13:40 Rzecz Polska  

13:55 Lawa - dramat historyczny 

16:20 Wrota Europy  - dramat wojenny 

17:50 Bez stałego adresu - Bob Dylan 

 - dokumentalny 

19:35 Wydarzenie aktualne Reportaż 

20:00 Czarny kot, biały kot 

 - komediodramat 

22:15 Pegaz odc. 71 kulturalny 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 127 

23:25 Jedna scena odc. 64 kulturalny 

23:45 Zmory - psychologiczny

06:50 Był taki dzień odc. 550 - - felieton 
07:00 „Podaj cegłę”, czyli polski 
 socrealizm - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 79,  
08:40 Ukryte skarby odc. 5 - reportaż 
09:15 Ogniem i mieczem odc. 1 - serial  
10:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial 
11:15 Spór o historię 
 odc. 18- historyczny 
11:55 Opowieść o Indiach 
 odc. 1, - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 183- historyczny  
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 184- historyczny  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 66 - serial 
15:00 Krótki fi lm o fl adze 
 odc. 16, - dokumentalny 
15:20 Stadion Śląski. W kotle czarownic 
 - dokumentalny 
16:20 O moim ojcu - dokumentalny 
17:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 10 - serial 
17:45 Nad Niemnem odc. 3 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 32- historyczny 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Niezwykła broń odc. 1 - serial 
21:30 Ogniem i mieczem odc. 2 - serial 
22:35 Powiedz mi dlaczego? 
 - dokumentalny 
23:35 Miasto z morza - historyczny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 52 - serial 
11:20 Kartka z kalendarza - muzyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
12:00 Regina Coeli  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Prawdziwie spadła z nieba 
 - dokumentalny 
13:40 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - dokumentalny 
14:00 Święty Józef, w imieniu Ojca 
 - dokumentalny  
14:55 Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy Reportaż  
18:00 Regina Coeli  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Dzień Flagi Polskiej 
 - dokumentalny 

05:45 Różowa Pantera 

 - komedia kryminalna 

07:20 Na sygnale odc. 47 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  

11:00 Panorama  

11:05 Pogoda - fl esz odc. 1339Pogoda 

11:15 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra Magazyn 

11:25 Rodzinka.pl odc. 74 - serial 

12:00 Bandolero Western 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny  

15:20 Postaw na milion  

16:20 Kopciuszek w świecie mody 

 - komedia 

18:00 Panorama  

18:25 Pogoda  

18:30 Sport-telegram odc. 5099, 

18:35 Rodzinka.pl odc. 74 - serial 

19:05 Rodzinka.pl odc. 75 - serial 

19:35 Na sygnale odc. 48 - serial 

20:10 Co się zdarzyło w Las Vegas? 

 - komedia romantyczna 

22:00 Magia w blasku księżyca 

 - komedia romantyczna 

23:45 Powódź - sensacyjny

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 34 s. 8  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2240 

10:55 Ukryta prawda odc. 905 - serial  

12:00 Szkoła odc. 557 - serial  

13:00 19+ odc. 258 - serial  

13:30 Szpital odc. 794 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13 

15:30 Szkoła odc. 558 - serial  

16:30 19+ odc. 259 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 906 - serial  

18:00 Szpital odc. 795 - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5298 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 35 s. 8  

20:15 Na Wspólnej odc. 2672 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 158,  

21:30 Agent - gwiazdy odc. 11 s. 3  

22:30 Podwójne ryzyko - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 672 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 438 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 439 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 27 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 800 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 151 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 717 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2684 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 763 - serial 
15:50 Puchar Polski Piłka nożna  
18:00 Puchar Polski Piłka nożna  
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 177 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 9, Show 
21:30 Ewa, ugotuj nam to odc. 3  
21:40 Top chef odc. 77 
23:05 Kolacja dla palantów - komedia 
01:40 Skok przez miotłę - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:20 Wrota Europy 13:30 Sensacje XX wieku

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

Nieuczciwy biznesmen za pół roku ma trafi ć 
do więzienia. Obawiając się spotkania ze 
zdegenerowanymi kryminalistami, próbuje do tego 
czasu opanować wschodnie sztuki walki.

Roy był dobrze zapowiadającym się golfi stą, ale 
zmarnował szansę na wielką karierę. Postanawia wziąć 
udział w turnieju golfowym US Open, by pokonać 
dawnego rywala i zdobyć ukochaną kobietę.

„Tin Cup”
(1996r.) TVN 7 20:00

„Wielki Stach”
(2007r.) TV Puls 21:30
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 temperatura: 15 4 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1003 1004 hPa
 wiatr: 25 25 km/h 

 temperatura: 13 7 °C
 opady: 0 0,5 mm
 ciśnienie:  1004 1010 hPa
 wiatr: 25 29 km/h 

 temperatura: 10 7 °C
 opady: 0,9 0,8 mm
 ciśnienie: 1013 1017 hPa
 wiatr: 32 25 km/h 

 temperatura: 15 5 °C
 opady: 0,8 2 mm
 ciśnienie: 1019 1019 hPa
 wiatr: 21 23 km/h 

 temperatura: 14 10 °C
 opady: 4 1 mm
 ciśnienie: 1019 1021 hPa
 wiatr: 24 18 km/h 

 temperatura: 17 5 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1023 1022 hPa
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 temperatura: 18 8 °C
 opady: 0 0,6 mm
 ciśnienie: 1021 1018 hPa
 wiatr: 21 19 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Legumina
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 26 kwietnia 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 

8 jajek
1,5 szklanki cukru
50 g żelatyny
1 galaretka czerwona
2 łyżeczki kakao
1 cukier waniliowy

Sposób wykonania:

Żelatynę rozpuszczamy w półtorej szklanki wrzącej 
wody i dzielimy na trzy porcje ( przelewamy w trzy 
szklanki). Galaretkę rozpuszczamy według przepisu na 
opakowaniu. Tortownicę lub naczynie żaroodporne sma-
rujemy masłem. Jajka przelewamy wrzątkiem i robimy 
deser. Pierwsza warstwa: ubijamy 4 białka i pół szklanki 
cukru na sztywno, dodajemy porcję żelatyny i wylewamy 
na dno naczynia, wstawiamy do lodówki. Druga warstwa: 
ubijamy 4 białka i pół szklanki cukru na sztywno, doda-
jemy kakao i porcję żelatyny, wykładamy na pierwszą 
warstwę i schładzamy. Trzecia warstwa: 8 żółtek i pół 
szklanki cukru oraz cukier waniliowy ubijamy aż rozpuści 
się cukier, dodajemy ostatnią porcję żelatyny, wykładamy 
na drugą warstwę, wkładamy ponownie do lodówki. Na 
wierzch wylewamy chłodną galaretkę i całość chłodzimy 
do stężenia. 

Smacznego!
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Raz na półtora roku osoby 
borykające się z różnymi scho-
rzeniami mogą wyjechać na 21-
dniowe bezpłatne sanatoryjne 
leczenie uzdrowiskowe lub 28-
dniową uzdrowiskową rehabili-
tację w sanatorium. Na wyjazd 
czeka się długo: od pół roku na-
wet do dwóch lat (w niektórych 
województwach i w zależności 
od schorzenia). 

Wyjazdy z ZUS
Do sanatorium można wy-

jechać, korzystając z programu 
rehabilitacji leczniczej w ra-
mach prewencji rentowej ZUS. 
Mogą się o to starać osoby, któ-
re z powodu choroby są zagro-
żone długotrwałą niezdolnością 
do pracy, ale jednocześnie jest 
szansa, że odzyskają zdolność 
do pracy po przeprowadzeniu 
rehabilitacji. 

Dodatkowo chory musi speł-
nić jeden z warunków: być ubez-
pieczony w ZUS, pobierać zasi-
łek chorobowy lub świadczenie 
rehabilitacyjne, pobierać rentę 
okresową z tytułu niezdolności 
do pracy. ZUS kieruje jednak do 
sanatorium tylko osoby z ty-
pami schorzeń stanowiącymi 
najczęstszą przyczynę powsta-
wania niezdolności do pracy. 
I tak: schorzenia narządów ru-
chu i choroby układu krążenia 
są leczone w trybie stacjonar-
nym lub ambulatoryjnym. Tylko 
w trybie stacjonarnym rehabili-
tacji leczniczej podlegają: cho-
roby układu oddechowego oraz 
schorzenia psychosomatyczne, 
onkologiczne gruczołu piersio-
wego oraz narządu głosu. 

Wniosek o rehabilitację z ra-
mach prewencji rentowej ZUS 
może wydać każdy lekarz pro-

wadzący leczenie – pacjent skła-
da go następnie w dowolnej jed-
nostce ZUS-u, gdzie wniosek jest 
badany przez lekarza orzeczni-
ka ZUS. Lekarz orzecznik może 
sam wydać taki wniosek także 
podczas kontroli zaświadczenia 
lekarskiego o czasowej niezdol-
ności do pracy, przy ustaleniu 
uprawnień do świadczenia reha-
bilitacyjnego lub podczas orze-
kania o niezdolności do pracy 
dla celów rentowych. Wniosek 
może być również wystawiony 
na dowolnym formularzu. Powi-
nien zawierać: imię i nazwisko, 
PESEL, adres zamieszkania i nu-
mer telefonu, rozpoznanie me-
dyczne w języku polskim, opinię, 
czy po przeprowadzeniu rehabi-
litacji istnieje pozytywne roko-
wanie odzyskania zdolności do 
pracy, dokumentację medyczną 
leczenia (np. karty 
informacyjne lecze-
nia szpitalnego, USG 
itp.), informację, że 
dotyczy rehabilitacji 
leczniczej w ramach 
prewencji rentowej 
ZUS.

– Z rehabilitacji 
chory może również 
skorzystać, jeśli pod-
czas kontroli zwol-
nienia lekarskiego, 
na którym obecnie 
przebywa, lekarz 
orzecznik stwierdzi 
taką potrzebę oraz 
kiedy chory stara 
się o świadczenie 
rehabilitacyjne lub 
rentę z tytułu nie-
zdolności do pracy 
– dodaje rzecznik 
ZUS-u Krystyna Mi-

chałek. – Jeżeli lekarz orzecznik 
wyda orzeczenie o potrzebie 
przeprowadzenia rehabilitacji, 
pacjent otrzyma skierowanie. 
Termin i miejsce rehabilitacji 
można uzgodnić z pracowni-
kiem Wydziału Orzecznictwa 
Lekarskiego i Prewencji ZUS. 
Czas oczekiwania na rehabilita-
cję wynosi około 8 tygodni.

Rehabilitacja trwa 24 dni, 
ale może zostać wydłużona lub 
skrócona. Decyduje o tym ordy-
nator ośrodka rehabilitacyjne-
go. Po zakończonej rehabilitacji 
w ośrodku otrzymamy kartę in-
formacyjną z jej przebiegu z in-
formacją o stanie zdrowia. ZUS 
w całości pokryje koszty rehabi-
litacji: leczenia, zakwaterowania 
i wyżywienia. Dodatkowo zwró-
ci koszty dojazdu najtańszym 
środkiem komunikacji publicz-

nej z miejsca, w którym mieszka 
chory, do/z ośrodka rehabilita-
cyjnego. 

ZUS nie posiada własnych 
ośrodków rehabilitacyjnych. 
Zawiera umowy z ośrodkami, 
które muszą spełnić określone 
wymagania prawne, kadrowe, 
lokalowe i medyczne. Ośrodki 
zlokalizowane są na terenie ca-
łej Polski, w tym w miejscowo-
ściach uzdrowiskowych. Wykaz 
ośrodków współpracujących 
z ZUS można znaleźć na stronie 
internetowej Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.

W razie odmowy skierowa-
nia na rehabilitację leczniczą 
w ramach prewencji rentowej 
ZUS, możemy wnieść sprzeciw 
do komisji lekarskiej ZUS w cią-
gu 14 dni od otrzymania odmo-
wy skierowania na rehabilitacje 
leczniczą.

Wyjazdy z KRUS
Z bezpłatnej rehabilitacji 

leczniczej może skorzystać tak-
że rolnik podlegający ubezpie-
czeniu społecznemu w KRUS. 
Musi on spełniać jeden z trzech 
podstawowych warunków: pod-
legać ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników z mocy ustawy 
w pełnym zakresie; podlegać 
ubezpieczeniu powypadkowe-
mu, chorobowemu i macierzyń-
skiemu na wniosek w pełnym 
zakresie, nieprzerwanie przez 
okres co najmniej 18 miesię-
cy poprzedzających złożenie 
wniosku o rehabilitację leczni-
czą; posiadać ustalone prawo 
do okresowej renty rolniczej 
z tytułu niezdolności do pracy, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
możliwości samodzielnej egzy-
stencji.

Prawo do skorzystania z fi-

nansowanego przez KRUS wy-
jazdu do sanatorium mają oso-
by, które są zagrożone utratą 
całkowitej zdolności do pracy 
w gospodarstwie lub są uznane 
okresowo za całkowicie niezdol-
ne do pracy, przy czym odbyta 
rehabilitacja mogłaby przyczy-
nić się do odzyskania zdolności 
do pracy. W tym przypadku le-
karz kierujący chorego do sana-
torium składa wniosek we wła-
ściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania rolnika oddziale 
regionalnym lub w placówce te-
renowej KRUS. Pismo jest wery-
fikowane przez lekarza inspek-
tora orzecznictwa lekarskiego 
KRUS. 

Pobyt w sanatorium finan-
sowany przez KRUS nie wyklu-
cza możliwości skorzystania 
przez rolnika z leczenia uzdro-
wiskowego w ramach NFZ.

Wyjazdy z NFZ
Skierowanie na leczenie 

uzdrowiskowe w ramach Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
wystawia lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego, czyli lekarz pod-
stawowej opieki zdrowotnej 
(zwany potocznie lekarzem ro-
dzinnym lub pierwszego kon-
taktu), który na podstawie stanu 
zdrowia pacjenta oraz po prze-
prowadzonym z nim wywiadzie 
podejmuje decyzję o zasadności 
wystawienia skierowania. Jeże-
li pacjent przebywa w szpitalu, 
lekarz z tej placówki może wy-
pisać mu skierowanie na dal-
sze leczenie w szpitalu sanato-
ryjnym (nie później niż w dniu 
wypisania chorego ze szpitala). 
Jest ono bezpłatne i odbywa 
się w ramach zwolnienia lekar-
skiego. Powinno się ono odbyć 
w ciągu 6 miesięcy od daty wy-
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Jedziemy do sanatorium
ZUS/KRUS/NFZ  Jeśli zdrowie szwankuje, mamy prawo do podreperowania go w sanatorium. Warto 
o tym pomyśleć odpowiednio wcześniej, by w porę załatwić formalności
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Kiedy jechać nie wolno?
Kiedy jechać nie wolno?
Przeciwwskazaniem są choroby zakaźne, ostre infekcje (np. ropne zapalenie migdałów, zatok, zębów, grzybice skóry), wirusowe zapalenie wątroby, choroby ze wskazaniami do operacji, ostra niewydolność 
krążenia i oddychania, niewydolność wątroby, skaza krwotoczna, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie, zniedołężnienie, duży stopień nietrzymania moczu i kału, uzależnienie od 
alkoholu i leków, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa, ciąża i okres karmienia, choroba niedokrwienna serca i zaburzenia jego rytmu, nieuregulowane zaburzenia hormonalne.
Co ze sobą zabrać?
Należy pamiętać o zabraniu ze sobą kompletu dokumentów związanych z pobytem w sanatorium (skierowanie, dowód osobisty, ważny dowód podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wyniki badań). 
Pamiętajmy też o zapasie stale przyjmowanych leków. Warto spakować odzież sportową i wygodne obuwie, w którym będziemy mogli chodzić na rehabilitację. Przed wyjazdem dobrze jest skontaktować się 
z sanatorium, do którego jedziemy i zapytać, w jakim pokoju zostaniemy zakwaterowani i w co jest on wyposażony. Konieczne może okazać się np. zabranie ze sobą ręczników czy suszarki do włosów.
Wyjazd prywatny
Do sanatorium możemy wyjechać też prywatnie. Wiąże się to z samodzielnym poniesieniem wszystkich kosztów pobytu leczniczego. Jeśli jednak wybierzemy tę opcję, przed wyjazdem warto skonsultować 
się ze swoim lekarzem, który wskaże klimat, który będzie najlepszy dla poprawy zdrowia w naszym przypadku.
Sanatoryjne last minute
Narodowy Fundusz Zdrowia kupuje w miejscowościach uzdrowiskowych konkretną liczbę turnusów sanatoryjnych w określonych terminach. Jeśli pacjent rezygnuje z wyjazdu, fundusz musi znaleźć inną 
osobę, by miejsce nie przepadło. Osoby, które chciałyby otrzymać przyspieszone skierowanie, powinny kontaktować się z pracownikami funduszu w swoim regionie. Co ważne, od zakończenia poprzedniego 
turnusu sanatoryjnego do rozpoczęcia kolejnego musi minąć co najmniej 18 miesięcy. Z wcześniejszego wyjazdu mogą skorzystać tylko te osoby, które złożyły już skierowanie do sanatorium i zostało ono 
pozytywnie zaopiniowane przez lekarza w NFZ. 

Pacjent Pyta, ZUS odPowiada

Jestem po ciężkiej operacji płuca. Chciałabym skorzystać ze skierowania do 
sanatorium z ZUS. To nie pierwszy mój rak, ale moja pierwsza prośba. Kto może 
mi pomóc w przydzieleniu takiego skierowania? Dodam, że jestem na emery-
turze, nie pracuję.
Odp. Niestety, nie może pani starać się o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji 
rentowej ZUS. Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierow-
any jest do osób: ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością 
do pracy, uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego 
po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, pobierających 
rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie 
zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Może pani starać się tylko 
o rehabilitację z NFZ. 
Jak długo trzeba czekać na sanatorium z ZUS?
Odp. Czas oczekiwania na rehabilitację wynosi około 8 tygodni, może się wydłużyć, 
w zależności od tego na jakie schorzenie osoba jest kierowana.
Pracuję na budowie, od kilku lat mam problemy z kręgosłupem. Czy mogę starać 
się o wyjazd do sanatorium ?
Odp. Może pan skorzystać z programu rehabilitacji, jeśli jest pan zagrożony utratą 
zdolności do pracy i istnieje szansa, że ją pan odzyska po rehabilitacji. Do sanatorium 
z ZUS kieruje lekarz orzecznik na wniosek lekarza prowadzącego lub podczas badania 
w celu ustalenia niezdolności do pracy czy prawa do świadczeń.
Jestem z  mężem na emeryturze. Oboje nie pracujemy. Czy możemy starać się 
o wyjazd do sanatorium z ZUS?
Odp. Niestety, nie. Możecie Państwo tylko z NFZ ubiegać się o sanatorium.
Otrzymałam odmowę wyjazdu do sanatorium z ZUS. Jak i gdzie mogę się 
odwołać? 
Odp. W razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji 
rentowej ZUS, obecnie możemy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 
dni od otrzymania odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą. 
Czy ZUS finansuje wszystkie koszty związane z wyjazdem do ośrodka rehabilita-
cyjnego?
Odp. Tak. ZUS w całości pokryje koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania 
i wyżywienia. Dodatkowo ZUS zwróci koszty dojazdu najtańszym środkiem komu-
nikacji publicznej z miejsca, w którym pani mieszka, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.
Jak długo można przebywać na koszt ZUS w sanatorium?
Odp. Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas 
jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilita-
cyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS.
Od 20 lat jestem nauczycielem. Mam problemy z głosem. Czy mogę ubiegać się 
o skierowanie na rehabilitację leczniczą ZUS?
Odp. Tak. W przypadku schorzeń narządu głosu może pani starać się o rehabilitację 
leczniczą. 
Ile czasu trwa turnus rehabilitacyjny?
Odp. Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas 
jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilita-
cyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS.
Jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy mogę ubiegać się o sanatorium 
z ZUS?
Odp. Tak. Jeśli rokuje pani na odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzonej 
rehabilitacji.
 Czy z każdym schorzeniem mogę zostać skierowany na rehabilitację z ZUS?
Odp. Nie wszystkie typy schorzeń kwalifikują się do rehabilitacji prowadzonej przez 
ZUS. Program rehabilitacji obejmuje te grupy schorzeń, które są najczęstszą przyczyną 
niezdolności do pracy. Program obejmuje wyłącznie schorzenia: narządu ruchu, 
układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatyczne (np. fobie i zaburzenia 
nerwicowe), onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu 
głosu.
Na rehabilitację można zostać skierowanym w systemie stacjonarnym (pobyt 
całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) albo ambulatoryjnym (codziennie 
dojeżdżanie na rehabilitację, w wyznaczonych godzinach).

pisania ze szpitala (lub kli-
niki), ale okres ten może zostać 
przedłużony w przypadku złego 
stanu zdrowia danej osoby. Za-
sadniczo pobyt w szpitalu uzdro-
wiskowym trwa 21 dni, ale na 
rehabilitacji uzdrowiskowej do 
28 dni. 

Wypełnione skierowanie zo-
staje przekazane do właściwego 
oddziału wojewódzkiego NFZ, 
gdzie zostaje zarejestrowane. 
Lekarz specjalista z NFZ oce-
nia skierowanie i może zmienić 
kwalifikację skierowania z lecze-
nia sanatoryjnego na leczenie 
w szpitalu uzdrowiskowym lub 
odwrotnie. O kolejności rozpa-
trywania skierowań decyduje 
data ich wpłynięcia. NFZ ma 30 
dni na podjęcie decyzji, który to 
termin może być w uzasadnio-
nych przypadkach (na przykład 
w celu uzupełnienia dokumen-
tacji) przedłużony o kolejne 14 
dni. W przypadku potwierdze-
nia skierowania, NFZ wskazuje 
miejsce leczenia określone na 
przykład jako teren morski lub 
górski, ale nie konkretną miej-
scowość. Wyznacza też termin, 
który powinien trafić do pacjen-
ta nie później niż 60 dni przed 

planowanym terminem rozpo-
częcia kuracji. 

Jak informuje Sylwia Wą-
drzyk, p.o. rzecznika prasowego 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
czas oczekiwania na leczenie 
w ramach szpitala uzdrowisko-
wego wynosi od 6 do 12 miesięcy, 
a w przypadku leczenia uzdro-
wiskowego w sanatorium dla 
dorosłych od 18 miesięcy. Dłu-
gość kolejki osób oczekujących 
na skierowanie do sanatorium 
w woj. kujawsko-pomorskim 
w ostatnich latach nie ulega 
zmianie. Średni czas oczekiwania 
wynosi 28 miesięcy, czyli ponad 
2 lata.

Na stronie internetowej cen-
trali funduszu oraz na stronach 
oddziałów wojewódzkich NFZ 
osoby oczekujące na wyjazd do 
sanatorium mogą w specjalnej 
przeglądarce sprawdzić swoje 
miejsce w kolejce do wyjazdu. 
Przeglądarka skierowania.nfz.
gov.pl jest jedyną oficjalną. Żeby 
skorzystać z jej funkcji i spraw-
dzić aktualne informacje o sta-
tusie skierowania na leczenie 
uzdrowiskowe, wystarczy wpisać 
numer skierowania. Korzystanie 
z przeglądarki NFZ jest bezpłat-

ne.
Podczas pobytu w sanato-

rium pacjent nie ponosi kosztów 
zabiegów, z których korzysta 
w ramach leczenia uzdrowisko-
wego. Jedynym wydatkiem dla 
kuracjusza stają się koszty za-
kwaterowania i wyżywienia, 
których wysokość jest odgórnie 
określona przez Ministra Zdro-
wia. 

Pacjent może zrezygnować 
z wyjazdu w ramach NFZ. Przy-
znane skierowanie wraca wtedy 
do właściwego oddziału funduszu 
wraz z uzasadnieniem pacjenta. 
NFZ uzna zwrot za zasadny, je-
żeli chodzi o wypadek losowy (na 
przykład śmierć członka rodziny), 
chorobę pacjenta czy brak moż-
liwości uzyskania przez ubezpie-
czonego urlopu we wskazanym 
w skierowaniu terminie. Jeżeli 
NFZ uzna powód rezygnacji za 
zasadny, wyznaczy danej osobie 
nowy termin. Jednak w przypad-
ku niewystarczającego usprawie-
dliwienia pacjent może ubiegać 
się o nowy termin dopiero po 
roku od daty niewykorzystanego 
wyjazdu. 

(nał)
fot. internet/pixabay
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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Miesiąc dla zdrowia
GMINA LIPNO  Przez cały kwiecień uczniowie Szkoły Podstawowej w Radomicach szczególnie dbają 
o zdrowie, zgłębiają tajniki edukacji zdrowotnej i promują zdrowy styl życia

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

EstErA AGAtA 
WIśNIEWskA

 urodziła się 16 kwietnia 
w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,35 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Piotra 
i Joanny ze Skępego, ma 
brata Wiktora

kLArA rOGOzIńskA
 urodziła się 18 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,6 kg i mierzyła 
56 cm. Jest córką Adama 
i Alicji z Lubina, ma brata 
Wiktora

Fot. Lidia Jagielska

OLIWIEr JAkub 
DąbrOWskI 

 urodził się 16 kwietnia 
w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,7 kg i mierzył 
52 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Mateusza 
i Natalii ze Skępego

HANNA ŻucHOWskA
 urodziła się 16 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,05 kg i mierzyła  
52 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Kamila i Karoli-
ny z Nasiegniewa

kubuś LęDzIńskI
 urodził się 18 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 2,75 kg i mierzył 52 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Grzegorza Lędzińskiego 
i Karoliny Gabryszewskiej 
z Suminka

ANIA WItkOWskA
 urodziła się 15 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 4,2 kg i mierzyła 
59 cm. Jest córką Zbignie-
wa i Marioli z Lubówca, 
a siostrą Michała

HELENA kOzłOWskA
 urodziła się 20 

kwietnia w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,15 kg 
i mierzyła 53 cm. Jest 
córką Marcina i Pauliny 
z Kruszyna, ma brata 
Wiktora

OLIWIEr cHLEWIckI
 urodził się 18 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,3 kg i mierzył 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Adriana i Emi-
lii z Włocławka

DANIEL śWIDErskI
 urodził się 17 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,45 kg i mierzył  
59 cm. Jest synem Adama 
i Weroniki z Rumunek 
Skępskich, a bratem Alana, 
Kacpra i Sandry

JuLIA MAJEWskA
 urodziła się 19 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,95 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Dariusza 
i Małgorzaty z Pólka, ma 
barta Michała

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.

Kwiecień to miesiąc, w którym 
społeczność szkolna z Radomic 
szczególnie przypomina o tym jak 
ważną kwestią jest aktywność fi-
zyczna oraz zdrowe odżywianie. – 
W ramach akcji „Kwiecień miesią-
cem kultury zdrowotnej” samorząd 
uczniowski Szkoły Podstawowej 
w Radomicach wraz z opiekunami 
zorganizował kiermasz zdrowych 
przekąsek, który cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem – mówią 
organizatorzy akcji. – Sprzedaż 
przygotowanych koktajli mleczno-
owocowych oraz owsianek owoco-
wo-jogurtowych przerosła wszel-
kie oczekiwania. Pod hasłem: „Bądź 
zdrowy – dbaj o formę” odbyły się 

spotkania-seminaria z Maksymilia-
nem Garstem, trenerem personal-
nym, sportowcem, którego pasją 
jest propagowanie zdrowego stylu 
życia i pomoc innym w odzyskaniu 
oraz utrzymaniu kondycji fizycznej 
oraz zdrowia.

Spotkania odbyły się w dwóch 
grupach: uczniów klas IV, V i VI oraz 
uczniów klas VII i gimnazjum. Dla 
przedszkolaków oraz najmłodszych 
uczniów natomiast koledzy i kole-
żanki z klas I a i III a pod kierunkiem 
nauczycielek przygotowały przed-
stawienie profilaktyczne „Jak kró-
lewna miła krasnali higieny uczyła”. 
Celem spektaklu było przypomnie-
nie zasad dbania o higienę osobistą 

i własne zdrowie. Podsumowaniem 
był krótki quiz związany z treścią 
przedstawienia oraz rozstrzygnię-
cie konkursu plastycznego „Czysty, 
wesoły chodzę do szkoły”.

Zwycięzcą konkursu został 
Filip Charyton z klasy I b. Drugie 
miejsce zajęła Alicja Boniecka z kla-
sy III a, a trzecie miejsce Marek 
Szwajda z klasy I b oraz Dżesika Ko-
walska z klasy I b. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i nagrody ufundowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Lip-
nie. Koordynatorem akcji była Iza-
bela Ćwiklińska, pedagog szkolny.

Lidia Jagielska, fot. nadesłane
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Paderewski i pomnik
POSTAĆ  Ignacy Jan Paderewski był pianistą i po części politykiem. Uczą się o nim dzieci w szkołach 
podczas omawiania tematów o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1910 roku ufundował pomnik 
bitwy pod Grunwaldem, który ustanowiono w Krakowie ku uciesze tysięcy Polaków

Paderewski największy kon-
cert dał 15 lipca 1910 roku w Kra-
kowie. Był to wyjątkowy dzień 
– 500. rocznica bitwy pod Grun-
waldem. Polska była pod zabora-
mi, ale w Krakowie polska auto-
nomia miała się dobrze i władze 
austriackie nie miały nic przeci-
wko odsłonięciu pomnika, który 
stał się jednocześnie manifestacją 
polityczną. Na odsłonięcie przy-
byli goście ze wszystkich trzech 

zaborów oraz emigranci nawet 
z USA. Postument przedstawiał 
jadącego konno króla Władysława 
Jagiełłę. Paderewski był jego fun-
datorem. Mistrz fortepianu był 
bardzo dobrym mówcą. Nie lubił 
przemawiać długo, ale jego słowa 
były proste i trafiały do tłumów. 
Powiedział wówczas:

– „Dzieło, na które patrzymy, 
nie powstało z nienawiści. Zrodziła 
je miłość głęboka Ojczyzny, nie 

tylko w jej minionej wielkości i dz-
isiejszej niemocy, lecz i w jej jasnej, 
silnej przyszłości. Zrodziła je miłość 
i wdzięczność dla tych przod-
ków naszych, co nie po łup, nie 
po zdobycz szli na pole walki, ale 
w obronie dobrej, słusznej sprawy 
zwycięskiego dobyli oręża [...] Prag-
niemy gorąco, by każdy Polak i Lit-
win każdy, z dawnych dzielnic Ojc-
zyzny, czy zza Oceanu, spoglądali 
na ten pomnik jako na znak wspól-
nej przeszłości, świadectwo wspól-
nej chwały, zapowiedź lepszych 
czasów, jako na cząstkę własnej, 
wiarą silnej duszy [...] Prastarej, 
ukochanej stolicy naszej oddajemy 
to dzieło we władanie wieczyste.”

Po ostatnim słowie zerwała 
się burza niemilknących oklasków, 
a on jak zawsze skromny skłaniał 
w stronę tłumów swą głowę, 
okoloną aureolą jasnych włosów 
i w milczeniu dziękował za ten 
spontaniczny hołd, który na pew-
no droższym był jego sercu od 
niejednego sukcesu artystycznego, 
a który w dniu tym składała mu 
dosłownie cała Polska.

Paderewski był absolutną 
gwiazdą. W ciągu dwóch dni zaliczył 
przyjęcia i rauty z krakowską 
śmietanką, ale nie omieszkał 
wyjść na ulice Krakowa, by spotkać 
się z jego mieszkańcami. Warto 
wspomnieć, że mistrz Paderewski 
przechodzi w życiu kryzysy twórc-
ze. Nie mógł wówczas grać nawet 
najprostszych utworów. Trzęsły 
mu się dłonie, próbował rozmai-
tych terapii. Jeden z nich wydarzył 
się akurat przed odsłonięciem kra-
kowskiego pomnika. Pianista tracił 
nerwy i rzucał na jakiś czas grę. To 
właśnie w okresie twórczego dołka 
w jego głowie zrodziła się myśl 
ufundowania pomnika. Prace zlecił 
młodemu artyście. Paderewski 
pierwszy raz o bitwie pod Grunwal-
dem usłyszał jako 10-letni chłopiec. 
Był poruszony opisem wydarzenia 
i już wtedy pomyślał, że dobrym 
pomysłem byłoby uczczenie wiel-
kiego polskiego zwycięstwa. Przez 
całe życie odkładał drobne sumy 
na ten cel. W końcu udało się i 500. 
rocznica bitwy pod Grunwaldem 
stała się kolejną okazją do poko-

jowego wzmacniania więzi między 
Polakami z trzech zaborów.

Kolejny raz w Krakowie Pa-
derewski pojawił się w 1913 roku. 
Świat powoli gotował się do wojny, 
która mogła zmienić oblicze Europy. 
Bilety wstępu były wykupione już 
po kilku godzinach od ogłoszenia. 
W sali Teatru Starego gdzie miał 
grać mistrz, zgromadziła się elita 
Krakowa i zaboru austriackiego. 
Na widowni siedział Henryk Sien-
kiewicz z żoną. Organizatorzy ch-
cieli upchnąć jak najwięcej widzów. 
Dostawiali krzesła, tak że niektórzy 
goście otrzymali miejscówki nawet 
na scenie. Paderewski i jego forte-
pian zabierali niewiele miejsca, 
stąd krzesła ustawiono na scenie. 
Koncert komentowano przez kole-
jne tygodnie.

Paderewski nie tracił na 
popularności. Znali go wszyscy – 
nawet niezwiązani z kulturą. On 
znał wszystkie koronowane głowy. 
Koncertował przecież dla królowej 
Wiktorii, ale i dla prezydenta  USA 
Roosevelta.

(pw)

XX wiek

Przysłowia i oszustwo
Jak powszechnie wiadomo Żydzi byli specjalistami od handlu. Handel ten 
był nieco inny od współczesnego. Wskazane było targowanie się i nabieranie 
partnerów handlowych. Problem pojawiał się, gdy jeden cwaniak trafiał na 
drugiego. Oto ciekawy przykład ilustrujący przysłowie „Trafiła kosa na ka-
mień”.

Adolf Sochaczewski był 
Żydem i przedstawicielem jed-
nej ze śląskich firm zajmujących 
się sprzedażą węgla. Jednym 
z odbiorców węgla była firma 
“Budowa” z Lipna. Sochacze-
wski usiłował zarobić więcej, 
podrabiając kwity zamówienia. 
W ten sposób chciał wysłać do 
Lipna więcej węgla i zgarnąć 
więcej pieniędzy.

Gdy ładunek dotarł do Lipna 
pociągiem (był rok 1939), okazało 
się, że przedstawiciele Budowy 
nie zapłacą za węgiel, którego nie 
zamawiali. Ładunek spoczął na 
bocznicy. Nie mógł tu leżeć zbyt 
długo i wkrótce poddano go li-
cytacji. Nabywcą okazał się Izaak 
Wajsbrod, pracujący dla firmy Bu-
dowa z Lipna. Węgiel kupił taniej, 
niż gdyby to robił bezpośrednio 

w kopalni. Mało tego. Aby ukarać 
nieuczciwszego kontrahenta, 
“Budowa” wytoczyła proces 
Sochaczewskiemu i wygrała go. 
Został on skazany na pół roku 
więzienia z warunkowym zawi-
eszeniem wykonania kary. W ten 
sposób sprawdziło się także dru-
gie przysłowie, że “chytry dwa 
razy traci”.

(pw)

Działyński pożar
Pożary w dawnych czasach potrafiły strawić całe 
miasta, gdzie zabudowa była w przeważającej czę-
ści drewniana. W 1937 roku pożar strawił także 
znaczną część centrum Działynia.

XX wiek

O pożar przed epoką 
elektryczności nie było trudno. 
Najczęściej dochodziło do niego 
w wyniku uderzenia pioruna, 
ale niemniej często dochodziło 

do zaprószeń ognia. W lipcu 1937 
roku w Działyniu pożar pochłonął 
aż 8 gospodarstw! Zostały one 
całkowicie zniszczone. Ponieważ 
w każdym z domostw mieszkały 

rodziny wielopokoleniowe, posz-
kodowanych było aż 40 rodzin

Przyczyną tragedii były iskry 
z komina w jednej z chat. Kobi-
ety był zajęte przygotowywani-
em chleba i nie zauważyły 
powstającego pożaru. Ponieważ 
domy były blisko siebie, ogień 
przeskakiwał z dachu na dach. 
Tragedia wywołała spor odzew 
w okolicy. Na ratunek rodzinom, 
które pozostały bez dachu nad 
głową, pośpieszył powiat lip-
nowski.

(pw)

Więzienny bunt
W 1929 roku w więzieniu w Lipnie wybuchł bunt. 
Warunki panujące w aresztach przed wojną były 
bardzo złe, toteż do buntów dochodziło dość czę-
sto.

XX wiek

Przykładowo w 1926 roku 
w niezbyt odległym Golubiu 
więźniowie zbuntowali się z po-
wodu złego jedzenia. W Lipnie 
powodem buntu było osadze-
nie jednego z więźniów w celi 
karnej.  Pozostali więźniowie na 
czele z Władysławem Czechals-
kim i Władysławem Domańskim 
wyrwali z krawędzi łóżek tzw. 
kobyłki i zaczęli bić dozorców. 
Następnie tłumnie przedostali 
się na dziedziniec więzienny 
i usiłowali wyważyć bramę.

Na alarm straży więziennej 
komendant policji w Lipnie 
zorganizował pomoc. Z silnym 
oddziałem policji wkroczył do 
więzienia. Bunt zlikwidowano 
w pół godziny. Głównych pro-
wodyrów zakuto w kajdany. Po-
zostali uczestnicy zamieszania 

zostali ulokowani po jednym lub 
dwóch w osobnych celach. Życie 
więźniów było dość monotonne. 
Określały je odpowiednie regu-
laminy.

– „O oznaczonej godzinie 
rannej na dany sygnał następuje 
apel; więzień wstaje, poczem 
ściele swe łóżko, czyści ubranie 
i obuwie, myje się, czesze i ubi-
era, następnie sprząta celę 
i wynosi z niej naczynie nocne, 
starannie je myje i stawia na 
oznaczonym miejscu” – czytamy 
w  rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie regu-
laminu więziennego.

Następnym punktem była po-
ranna modlitwa, zależnie od wyz-
nania oraz posiłek. W południe 
więźniom podawano obiad. Po 
obiedzie osadzeni odpoczywali 
przez godzinę w celach. Wiec-
zorem szli spać o godzinie 20 lub 
22 w zależności od pory roku. 
Życie każdego więźnia związane 
było także z pracą, którą wykony-
wali w zakładzie karnym lub poza 
nim.

(pw), fot. ilustracyjne
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Nauczą segregować śmieci
LIPNO  17 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się inauguracja realizowanego przez lipnow-
skie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych międzygminnego programu edukacji ekologicznej „Odpa-
dy w gospodarstwach domowych – co, gdzie, jak i dlaczego?”

– W naszej szkole odbywa się 
spotkanie rozpoczynające pro-
gram edukacji ekologicznej, jak 
segregować odpady w gospodar-
stwach domowych – mówiła do 
licznie przybyłych gości gospodyni 
obiektu, dyrektor szkoły nr 5 Ma-
rzena Zielińska. – Odbędą się rów-
nież zajęcia, dzieci będą edukowa-
ne, będą też warsztaty i spotkania. 
Mam nadzieję, że projekt będzie 
owocował edukacją ekologiczną 
naszych dzieci.

W spotkaniu uczestniczył pre-
zes spółki PUK Marcin Kawczyński, 
burmistrz Lipna Paweł Banasik, 
Małgorzata Przybylska z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Toruniu, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli z regionu,  wój-
towie i pracownicy gmin biorących 
udział w projekcie i uczniowie.

– Jest to dość duży projekt, 
ewenement w skali naszego wo-
jewództwa – mówi Marcin Kaw-
czyński. – Przy udziale Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu jako głównej instytucji 
finansującej my organizujemy ten 
projekt, którego zasięg jest bardzo 
duży, bo obejmie ponad osiem ty-
sięcy dzieci. Mamy w tej chwili już 
sześć gmin w ramach projektu, 

a jego wartość to ponad 200 tysię-
cy złotych.       

Celem zainaugurowanego 
we wtorek w lipnowskiej „piątce” 
programu jest organizacja zajęć 
w ośrodkach edukacji, szkołach, 
przedszkolach i innych placówkach 
oświatowych  na terenie Lipna, 
gminy Wielgie, gminy Kikół, gminy 
Zbójno, miasta i gminy Skępe oraz 
gminy Brodnica. Przedsięwzięcie 
polega na zapoznaniu uczestni-
ków zajęć z zasadami prawidło-
wej selektywnej zbiórki odpadów 
u źródła zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa, które w nowej 
formie obowiązują od 1 lipca 2017 
roku.

– Dużo mówi się o zasadach 
segregacji, ale wiedza jest nie-
wystarczająca, niewielka wśród 
osób dorosłych – mówi prezes 
Kawczyński. – Dzieci czasem wie-
dzą więcej i dlatego chcemy, żeby 
zostały wyedukowane zgodnie 
z najnowszymi wytycznymi obo-
wiązującymi od ubiegłego roku, 
a powoli wchodzącymi w życie 
już także w naszych gminach. 
Mamy cztery kolory pojemników 
segregacji odpadów plus jeszcze 
odpady resztkowe. Gminy muszą 
wykazać się określonym pozio-
mem recyklingu, a więc musimy 

wyciągać tych odpadów jak naj-
więcej i sprzedawać do firm recy-
klingowych przetwarzających je. 
W tym roku jest duży skok, bo do 
tej pory było 20 %, a teraz jest już 
30 %, a więc o 50 % więcej musimy 
wyciągnąć tych tworzyw sztucz-
nych, papieru, folii, a jest to bar-
dzo trudne. Jeśli odpady nie będą 
właściwie segregowane u źródła, 
to nie uda się nam uzyskać wyma-
ganego poziomu recyklingu, a to 
będzie się wiązało z karami. Na 
szczęście inicjatywa nasza i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska spotkała się z odzewem 
dyrektorów szkół, opiekunów klas. 
Pierwsze spotkanie pokazowe po-
prowadzą dwie panie z Gdańska, 
następne pedagodzy z Lipna i oko-
lic w poszczególnych placówkach.  
Przedsięwzięcie jest możliwe do 
zrealizowania dzięki przychylności 
burmistrza Lipna, który wspierał 
mnie w rozmowach i pozyskiwa-
niu środków na ten cel i za to mu 
serdecznie dziękuję.

Celem zajęć jest uświadomie-
nie ich uczestnikom, dlaczego tak 
ważne jest dla całego środowiska 
oraz każdego człowieka z osob-
na odpowiednie postępowanie 
z odpadami oraz prawidłowa se-
gregacja poszczególnych frakcji 
śmieci w gospodarstwach domo-
wych. W zajęciach będzie uczest-
niczyło osiem tysięcy dzieci z sze-
ściu gmin, a więc krąg odbiorców 
wiedzy jest ogromny. Bo nikt tak 
dobrze jak dzieci nie uświadomi 
całych rodzin swoją wiedzą i za-
chowaniem przy segregacji odpa-
dów. Wszystko wskazuje na to, że 
200 tysięcy złotych nie pójdzie na 
marne, a wręcz przeciwnie zaowo-
cuje wzorową segregacją śmieci 
w naszych domowych koszach. Bo 
tylko to umożliwi łatwą i efektyw-
ną segregację w przedsiębiorstwie, 
a potem osiągnięcie wymaganych 

wskaźników recyklingu.
Krótko podsumowując, 

osiągnięty cel, czyli prawidło-
wa segregacja śmieci wpłynie na 
ukształtowanie prawidłowej po-
stawy ekologicznej i społecznej 
uczestników, a stosowane i roz-
powszechniane przez nich zasady 
postępowania z odpadami wpłyną 
na usprawnienie pracy zakładów 
przetwarzania odpadów oraz osią-
gnięcie poziomów recyklingu, wy-
maganych od gmin odpowiednimi 
przepisami prawa.

– Dobrze, że jest w Lipnie 
PUK, bo to właśnie ta spółka od 
lat organizuje sprzątanie świata, 
edukuje dzieci, a od pięciu lat uczy 
segregacji, bo tyle obowiązuje 
ustawa – mówił burmistrz Lipna 

Paweł Banasik. – Dziękuję też by-
łemu burmistrzowi Lipna Wiesła-
wowi Białusze, bo za jego kadencji 
powstało wysypisko śmieci. Mam 
nadzieję, że ta edukacja dzieci 
uchroni nas przed zasypywaniem 
nas w przyszłości śmieciami.

Projekt finansowany jest ze 
środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu. Patro-
nem medialnym jest tygodnik CLI. 
W kolejnym numerze CLI opubli-
kujemy obszerną relację z warsz-
tatów ekologicznych zorganizo-
wanych dla uczniów w ramach 
projektu „Odpady w gospodar-
stwach domowych – co, gdzie, jak 
i dlaczego?”.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Zajęcia pokazowe wymagały skupienia

W projekcie weźmie udział osiem tysięcy dzieci z sześciu gmin

Marcin Kawczyński mówił o pro-
jekcie, zasadach segregacji i recyk-
lingu

W naszej szkole rusza największy 
program ekologiczny

R E K L A M A



Kupię/Sprzedam

Sprzedam pająka 5 na kołach, tel kontak-
towy 661 357 854 po 15

Skupuję złomowe schładzalniki od mleka, 
chłodziarki, silniki, skrzynie samochodo-
we, silniki elektryczne 10zł/kw i inne. Tel. 
669 317 943

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną  nad jezio-
rem Wąbrzeźno Cymbark około 900 m2, 
cena do uzgodnienia, tel. 604 541 339

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

Usługi

Transport koni, krów i innych zwierząt 
na terenie całej Polski. Atrakcyjne stawki 
i fachowe podejście. Tel 669 450 043
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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-MotoAuto-Moto

Sprzedam poloneza trucka, benzyna, 
gaz, 1997 rok, 5-osobowy, opłaty ważne. 
Cena 1400 zł. Tel. 692 690 929 

Drewno/Węgiel

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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Drewno/Węgiel

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam
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Już pod sztandarem
SKĘPE  19 kwietnia społeczność miejskiego przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny świętowała uroczy-
ście swoje 30. urodziny oraz dziesiątą rocznicę przyjęcia imienia słynnej literatki i przyjaciółki dzieci

O G Ł O S Z E N I E

Kulminacyjnym wydarze-
niem czwartkowego jubileuszu 
było przyjęcie przez dzieci, rodzi-
ców i pracowników przedszkola 
z dyrektor Iwoną Małkiewicz na 
czele sztandaru. W sanktuarium 
skępskim sztandar został po-
święcony, a po wspólnej modli-
twie społeczność przedszkolna 
i licznie przybyli goście spotkali 
się w Rumunkach Skępskich, by 
wspominać nie tylko 30 lat pla-
cówki przy ulicy Dworcowej, ale 
także wszystkie lata skępskiej 
edukacji przedszkolnej.

– Od dzisiaj społeczność na-
szego przedszkola jest inna, bo 
sztandar zobowiązuje, ma nas 
jednoczyć i zawsze w historii było 
tak, że ludzie pod sztandarem 
jednoczyli swoje siły, umysły, 
a nawet pod sztandarami umie-
rali jako wspólnota, jako rodzin-
na – mówił ks. Mateusz Stępka, 
absolwent skęskiego przedszkola. 

– Sztandar dla przedszkolaków 
będzie wzorem dobra, miłości, 
radości, więzi rodzinnych i sza-
cunku do świata. My wszyscy 
mamy stać również pod sztanda-
rem Jezusa, dbać o życie i rozwój 
młodego pokolenia Polaków. Pod 
takim sztandarem stała też Ewa 
Szelburg-Zarembina, która całą 
swoją literacką twórczość dedy-
kowała dzieciom. Pragnęła, by wi-
działy świat przez różową szybkę. 
Chciała upamiętnić męczeńską 
śmierć ponad dwóch milionów 
dzieci poległych podczas wojny, 
chciała za wszelką cenę ratować 
życie dzieci i z jej inicjatywy po-
wstał społeczny komitet budowy 
pomnika Centrum Zdrowia Dziec-
ka.

Dzieci zachwycały swoimi 
talentami i umilały chwile. Ab-
solwenci i przyjaciele przedszkola 
wpisywali się do księgi pamiątko-
wej, był czas na zajrzenie do kro-

nik przedszkolnych i spotkania po 
latach. Były też prezenty, w tym 
jeden szczególny. Absolwent 
przedszkola Roman Siemiątkow-
ski przywiózł milusińskim lalkę 
Rozalinkę, czyli zabawkę bohater-
ki książki Ewy Szelburg-Zarembi-
ny.

– To zaproszenie do dla mnie 
ogromne wyróżnienie – mówił 
absolwent przedszkola Roman 
Siemiątkowski, obecny wice-
prezydent Płocka. – Urodziłem 
się i wychowałem w Skępem, tu 
ukończyłem przedszkole i szko-
łę podstawową. Przez wszystkie 
lata swojego życia jestem bardzo 
silnie, emocjonalnie związany ze 
Skępem. Dla mnie to bardzo waż-
na chwila.

Patronem jubileuszu był ty-
godnik CLI. Na naszym portalu 
lipno-cli.pl znajdziecie obszerną 
galerię zdjęć z jubileuszu.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Zabawa jak przystało na urodzinach

Był balet

Tańcom nie było końca

Były gratulacje i prezenty

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Poświęcenie sztandaru



Czwartek 26 kwietnia 201830 SPOŁECZEŃSTWO LIPNO–CLI.PL

Łowią młode talenty
BOBROWNIKI  W piątek w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach odbyła się VIII edy-
cja międzypowiatowego konkursu recytatorskiego dla klas I-III szkół podstawowych

Tegoroczna edycja odbyła się 
pod hasłem „Pokaż się słowem” 
oraz pod patronatem wójta Jaro-
sława Poliwko, który był również 
fundatorem nagród. Występy oce-
niała komisja konkursowa w skła-
dzie: Beata  Domagalska – kierow-

nik Gminnego Zespołu Oświaty 
w Bobrownikach; Krystyna Sobczak 
– starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura 
we Włocławku; Jolanta Kolibowska 
– pracownik Kujawsko-Pomorskie-
go Centrum Edukacji Nauczycieli 

we Włocławku oraz Bernadetta 
Szlągiewicz – nauczyciel  Zespołu 
Szkół im. Marii Konopnickiej w Ra-
domicach.

W konkursie wzięło udział 26 
uczniów reprezentujących nastę-
pujące szkoły: Szkoła Podstawowa 

im. Ignacego Zboińskiego w Kikole; 
Szkoła Podstawowa Jerzego Pietr-
kiewicza w Fabiankach; Zespół 
Szkół im. Marii Konopnickiej w Ra-
domicach; Szkoła Podstawowa nr 
5  im Jana Pawła II w Lipnie; Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Władysława 
Broniewskiego w Lipnie; Szkoła 
Podstawowa im. Orła Białego w Cy-
priance; Szkoła Podstawowa im. 
Kazimierza Różyckiego w Jastrzę-
biu; Szkoła Podstawowa im. Karola 
Wojtyły w Bobrownikach.

Po wysłuchaniu prezentacji 
recytatorskich komisja ogłosiła 
wyniki. W kategorii klas pierwszych 
tytuł Mistrza Recytacji zdobyła Oli-
wia Szlągiewicz (SP Radomice), II 
miejsce zajęła Karolina Górzyńska 
(SP nr 2 w Lipnie), III miejsce wy-
walczył Aleksander Grzegorzewski 
(SP w Fabiankach). W kategorii klas 
drugich I miejsce oraz tytuł Mistrza 

Recytacji zdobyła Ilona Kwiatkow-
ska (SP Fabianki), II miejsce zajął 
Stanisław Lewandowski (SP Ja-
strzębie), zaś III miejsce wywal-
czył Mikołaj Impert (SP Radomice). 
W kategorii klas trzecich I miejsce 
oraz tytuł Mistrza Recytacji zdo-
była Julia Fabiszewska (SP Kikół), II 
miejsce zajęła Natalia Krygier (SP 
Bobrowniki), zaś III miejsce przypa-
dło Szymonowi Konczalskiemu (SP 
Fabianki).

Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
oraz nagrody: karty podarunkowe 
Empik; bilety do Multikina. Pozo-
stali uczestnicy dostali dyplomy 
oraz nagrody pocieszenia: książki 
i gry zręcznościowe. Organizator-
kami konkursu były nauczycielki 
Beata Chlebosz, Agnieszka Poliwko, 
Jolanta Parzniewska i Anna Kle-
pacz- Obrębska.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Czekoladowe święto
W miniony czwartek przedszkolaki z oddziału zero-
wego Szkoły Podstawowej w Zadusznikach zgłębiały 
tajniki wyrobu, wartości i smaku czekolady. A potem 
świętowały dzień ulubionego przysmaku.

Gmina Wielgie

12 kwietnia na całym świecie 
obchodzony jest dzień czekolady. 
W naszym regionie szczególnie do 
tego święta przygotowały się dzie-
ci z zerówki w Zadusznikach z wy-
chowawczynią Iloną Trojanowską.

– W czwartek obchodziliśmy 
w naszej klasie Światowy Dzień 
Czekolady – opowiada Ilona Tro-

janowska. – Gorzka, mleczna, 
biała, truskawkowa, orzechowa..., 
wszystkie dzieci wiedziały o czym 
mowa, oczywiście o czekoladzie. 
Czekolada uwielbiana jest przez 
wszystkich. Dzięki naszym wspa-
niałym rodzicom na stolikach 
pojawiła się gorąca czekolada do 
picia, którą zrobiła mama Filip-

ka. Dzieci smakowały różnych 
czekolad, ale najbardziej jednak 
postawiły na smak białej czeko-
lady. Dowiedziały się, że czekola-
da wpływa pozytywnie na nasz 
nastrój, układ krążenia i pracę 
mózgu, ale wszystkie dzieci ra-
zem stwierdziły, że słodycze jemy 
z umiarem.

Milusińscy dowiedzieli się, 
z czego wyrabiana jest czekolada, 
w jakich postaciach można ją spo-
żywać, jakie ma walory odżywcze. 
Ale że teoria to za mało, bo ma-
luchy w zerówce w Zadusznikach 
wszystko sprawdzać muszą, to 
i tym razem oprócz dawki wia-
domości dzieci otrzymały sporą 
dawkę słodkiego przysmaku.

Maluchy zapewniły, że o tym 
święcie będą pamiętać zawsze i co 
roku je celebrować. Słodki dzień 
zerówkowicze spędzili w doskona-
łych humorach, bo w końcu cze-
kolada poprawia nastrój.

Lidia Jagielska
 fot. nadesłane

Leśna wyprawa
W minioną sobotę uczniowie klas IV-VII Szkoły Pod-
stawowej w Maliszewie uczestniczyli w spotkaniu 
z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Szarak” z Bo-
brownik. Zajęcia warsztatowe odbyły się w leśniczów-
ce w Komorowie.

Gmina Lipno

– Podobnie jak w latach ubie-
głych, uczniowie dotarli do paśnika 
pojazdem nazywanym bonanzą – 
opowiada nauczycielka z Maliszewa 
Joanna Słaboszewska. – Tam wyko-
nali prace porządkowe, a następnie 
wysłuchali krótkiego wykładu na 
temat zwierząt, które korzystają 
z paśnika i lizawki.

Po przejażdżce chętni wzięli 
udział w konkursie przyrodniczym 
przygotowanym przez prezesa 
Koła Łowieckiego Janusza Kanię. 
Wręczenie atrakcyjnych nagród 
książkowych oraz spotkanie przy 
ognisku zakończyło wizytę. Janusz 
Kania podarował także swoim go-
ściom niezwykły eksponat do sali 

Tydzień z biblioteką
Miejska książnica publiczna przygotowuje szeroki 
wachlarz zajęć, spotkań i warsztatów z okazji ogól-
nopolskiego tygodnia bibliotek obchodzonego od 
8 do 15 maja. Zapisy przedszkolaków i uczniów już 
trwają.

Lipno

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Lipnie jak co roku włączy się 
w organizowany przez Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich „Ty-
dzień Bibliotek”. Jego głównym 
celem jest podkreślanie roli czy-
tania i bibliotek w poprawie jako-
ści życia, edukacji oraz zwiększe-
nie prestiżu zawodu bibliotekarza 
i zainteresowania książką szero-
kich kręgów społeczeństwa. Tego-
roczna edycja Tygodnia Bibliotek 
2018 odbywać się będzie w dniach 
od 8 do 15 maja i przebiegać bę-
dzie pod hasłem: „(Do)”wolność 
czytania”.

– Hasło jest nawiązaniem 
do obchodów 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
Wszak czytanie było ważnym ele-
mentem zachowania tożsamości, 
historii, tradycji i kultury narodu 
–przypomina dyrektor naszej 
biblioteki Ewa Charyton. – W ra-

mach akcji odbędą się u nas wy-
cieczki i lekcje biblioteczne, spo-
tkanie z poezją Lipnowskiej Grupy 
Literackiej, spotkania z ciekawymi 
ludźmi oraz rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego. Przyjmuje-
my zapisy grup przedszkolnych 
i uczniów szkół podstawowych na 
lekcje biblioteczne. Zajęcia mają 
charakter warsztatów angażują-
cych uczniów, wykorzystują róż-
norodne środki dydaktyczne i ak-
tywne metody pracy. Zapraszamy 
serdecznie do udziału w wydarze-
niach z okazji XV Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek.

Warto skorzystać. Wszystkie 
zajęcia są bezpłatne, a atrakcji nie 
zabraknie. My też tam będziemy. 
Relacje ze spotkań czytelniczych 
zorganizowanych w ramach ogól-
nopolskiego tygodnia bibliotek 
opublikujemy na naszych łamach.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

przyrodniczej. Poroże jelonka, któ-
re będzie pełnić funkcję edukacyjną 
dla maliszewskich uczniów i pasjo-
natów przyrody, trafiło w sobotę do 
rąk nauczycielki przyrody Wioletty 
Lewandowskiej.

– Od kilku lat Szkoła Podsta-
wowa w Maliszewie współpracuje 
z Kołem Łowieckim „Szarak” mają-
cym swą siedzibę w Bobrownikach 
– informuje Joanna Słaboszewska. 
– Uczniowie aktywnie uczestni-
czą w spotkaniach warsztatowych, 
w czasie których poruszane są pro-
blemy związane 

z  ochroną zwierząt i roślin, 
a także koniecznością dbania o śro-
dowisko naturalne.

Lidia Jagielska
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Dobrzyń najlepszy
SPORT SZKOLNY  12 i 17 kwietnia w Dobrzyńskim Centrum 
Sportu i Turystyki odbyło się Współzawodnictwo Sportowe Klas 
I-III o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 
W rywalizacji wzięły udział szkoły podstawowe z Chalina, Do-
brzynia nad Wisłą, Dyblina i Krojczyna

Zawody dla najmłodszych 
mieszkańców miasta i gminy jak 
co roku dostarczały wielu emocji. 
Z duża satysfakcją oglądaliśmy 
dzieci, które z pełnym zaanga-
żowaniem rywalizowały o miano 
tych najlepszych. W sporcie jak 
i w życiu była radość zwycięz-
ców, ale też smutek przegranych. 
Pamiętajmy jednak, że liczył się 
przede wszystkim udział i dobra 
zabawa.

W czwartek 12 kwietnia do 
rywalizacji stanęły klasy I i II, 
we wtorek 17 kwietnia klasy III. 
W każdej kategorii wiekowej bra-
ły udział drużyny 10-osobowe. 
Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników wyścigi rzędów, 
w których wszyscy musieli wy-
kazać się sprawnością fizyczną. 
Dodatkowo zawodnicy w jednym 

z wyścigów rozwiązywali zadania 
matematyczne, a całość wień-
czyło najbardziej emocjonujące 
przeciąganie liny.

W tym roku rywalizacja 
o zwycięstwo była niesamowi-
cie wyrównana. Reprezentanci 
szkół podstawowych z Chalina 
i Dobrzynia nad Wisłą nie od-
puszczali do ostatniej konkuren-
cji, przez co o zwycięstwie zde-
cydowały szczegóły regulaminu. 
Suma punktów zdobytych przez 
te szkoły w klasyfikacji poszcze-
gólnych klas dała remis (po 8). 
W kolejnym punkcie regulami-
nu po zsumowaniu tzw. ma-
łych punktów zdobytych przez 
wszystkie klasy we wszystkich 
konkurencjach dalej był remis 
(po 51). W tej sytuacji, zgodnie 
z kolejnym punktem regulaminu 

o zwycięstwie zdecydował wy-
nik przeciągania liny klas III i tu 
lepszy okazał się Dobrzyń nad 
Wisłą. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom wspaniałej posta-
wy! Dyplomy i puchary dla szkół 
wręczył burmistrz Jacek Waśko.

(ak), fot. DCSiT

Klasyfikacja końcowa 
szkół:
M: Nazwa

I SP Dobrzyń nad Wisłą 
– 8 pkt (51 m. pkt)

II SP Chalin 
– 8 pkt (51 m. pkt)

III SP Krojczyn 
– 5 pkt (33 m. pkt)

IV SP Dyblin 
– 1 pkt (9 m. pkt)

Glewo na 
prowadzeniu
22 kwietnia w hali Dobrzyńskiego Centrum Sportu 
i Turystyki w ramach Spartakiady Sołectw odbył się 
Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn.

Siatkówka

W zawodach kobiet wystąpi-
ły reprezentacje Chalina, Dyblina, 
Glewa i Mokowa. Wśród mężczyzn 
zaprezentowały się zespoły z Cha-
lina, Glewa, Mokowa i Płomian. 
W obu kategoriach grano w syste-
mie każdy z każdym, mecze trwa-
ły do dwóch wygranych setów, 
a sety do 20 punktów.

Wśród pań kolejny rok bez-
konkurencyjne okazały się siat-
karki z Glewa. Reprezentantki 
tego sołectwa wygrały wszystkie 
3 mecze, tracąc przy tym tylko 
jednego seta. Blisko sprawienia 
niespodzianki były zawodniczki 
z Dyblina, które stoczyły ciekawy 
pojedynek z faworytkami i nie-
spodziewanie wygrały pierwszego 
seta. Druga partia oraz tie-bre-
ak należały już do Glewa. Walkę 
o trzecią pozycję stoczyły sołec-
twa Chalina i Mokowa. Lepsze 
w tym starciu okazały się repre-
zentantki Chalina.

Bardziej wyrównaną walkę ob-
serwowaliśmy w turnieju panów. 
W trzech z sześciu pojedynków do 
wyłonienia zwycięzców potrzebny 
był tie-break. Trudno było wskazać 
faworyta, bo w tej rywalizacji każ-

dy mógł wygrać z każdym. Po dwa 
zwycięstwa zanotowały reprezen-
tacje Chalina i Glewa, ale większa 
liczba zdobytych punktów w po-
szczególnych meczach sprawiła, że 
z pierwszego miejsca mógł cieszyć 
się Chalin. Podobną sytuację mie-
liśmy między sołectwami Płomian 
i Mokowa. Obie ekipy wygrały po 
jednym meczu i zgodnie z regula-
minem o kolejności w klasyfika-
cji końcowej decydowały punkty 
zdobyte we wszystkich meczach. 
Dzięki temu Płomiany zajęły III 
lokatę, a Mokowo IV. Warto do-
dać, że poziom sportowy drużyn 
z roku na rok staje się coraz lep-
szy. Wszystkie zespoły otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i punkty do 
klasyfikacji generalnej.

(ak), fot. DCSiT

Klasyfikacja 
Spartakiady Sołectw:
M: Nazwa
I Glewo – 11 pkt
II Dyblin – 8 pkt
III Chalin – 7 pkt
IV Mokowo – 5 pkt
V Płomiany – 4 pkt

Sport szkolny

Dwójka zwycięży?
17 kwietnia odbyła się IX konkurencja sportowa III 
Lipnowskiej Spartakiady Szkolnej. Dzieci rywalizowa-
ły w lekkoatletyce (skok w dal, bieg na 60 m i rzut 
piłką palantową).

W spartakiadzie biorą udział 
wszystkie szkoły podstawowe 
z Lipna, które rywalizują raz 
w miesiącu od października 
2017 r. do maja 2018 r. Punkta-
cja chłopców w zawodach lek-
koatletycznych: I miejsce Szko-
ła Podstawowa nr 2 – 15 pkt;  
II miejsce Szkoła Podstawowa 
nr 3 – 10 pkt; III miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 5 – 5 pkt. Punk-
tacja dziewcząt: I miejsce Szko-
ła Podstawowa nr 3 – 15 pkt;  
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 
2 i Szkoła Podstawowa nr 5 – po 
10 pkt.

Ogólna punktacja: I miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 2 – 155 
pkt; II miejsce Szkoła Podstawo-
wa nr 5 – 140 pkt i III miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 3 – 135 
pkt. Do zakończenia spartakiady 
została jedna konkurencja spor-
towa – mini piłka nożna.

(ak)
fot. MOSiR Lipno

Wyszarpały wygraną
UKS Mustang Wielgie pokonał 2:1 Zjednoczonych 
Piotrków Kujawski w kolejnym meczu III ligi kobiet.

Piłka nożna

Pierwsza bramka padła 
w 28. minucie meczu. Magdale-
na Żebrowska strzałem z 25 me-
trów przelobowała bramkarkę 
rywalek. Do przerwy było 1:0. 
W drugiej połowie nasze piłkar-
ki były często faulowane przed 
polem karnym gospodyń, ale 
rzuty wolne nie znalazły drogi 
do bramki. W 68. minucie Mu-
stang stracił bramkę po jednej 
z kontr gospodyń. Od tego mo-
mentu dziewczęta z Wielgiego 
osiągnęły przewagę, raz po raz 
stwarzając sobie groźne sytu-
acje. W 73. minucie po najład-

niejszej akcji meczu rozegranej 
przez Paulinę Szczepaniak padła 
zwycięska bramka autorstwa 
Magdaleny Żebrowskiej.

Skład zespołu: Andrzejew-
ska (Olkiewicz), Kwiatkowska 
(Przyborowska), A. Żebrowska, 
Rybczyńska ( Kamińska), Jasku-
ła (Leśniewska), Detmer (Fydry-
szewska), Czubakowska, Pikos, 
Szczepaniak, Wiśniewska, M. 
Żebrowska. Rezerwa: Marchlew-
ska, Wilińska, Lejmanowicz, 
Raczkowska. Trenerem zespołu 
jest Michał Ziemiński.

(ak)
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Tłuchowia idzie po awans?
PIŁKA NOŻNA  Nasz zespół zdobył wiosną już 11 punktów i jest obok Grotu Kowalki najlepszą w tym 
roku ekipą grupy II włocławskiej A-klasy. Wygrana 4:0 z Kujawiakiem Kruszyn pokazuje, że Tłuchowię stać 
nawet na wygranie grupy i grę o awans do V ligi

R E K L A M A

Po rundzie jesiennej Tłucho-
wia nie uchodziła za ligowego 
faworyta, więc dzięki znakomi-
tej postawie w tym roku można 
już przyznać jej miano „rycerza 
wiosny”. Oczywiście do końca 
sezonu pozostają jeszcze cztery 
mecze, ale 11 na 15 możliwych do 
zdobycia punktów w pięciu me-
czach robi wrażenie (3 wygrane, 
2 remisy, 0 porażek).

Jeszcze większe wrażenie 
zrobił wynik meczu z wicelide-
rem z Kruszyna. Zanim Kujawiak 
zdążył na dobre wejść w meczu, 

już w Tłuchowie przegrywał po 
golu Rykaczewskiego w 2. minu-
cie. Gdy niedługo przed przerwą 
dwa gole dołożył Buraczyński, 
zrobiło się 3:0. W 50. minucie 
efektowną wygraną przypieczę-
tował Kwiatkowski, strzelając 
gola na 4:0. Do końca spotkania 
Tłuchowia nie forsowała tempa, 
chcąc dowieźć wynik najmniej-
szym nakładem sił.

Wygrana pozwoliła jej 
awansować na trzecie miejsce 
w tabeli. Tłuchowia ma 23 punk-
ty. Do Kujwiaka Kruszyn traci 3 

punkty, a do liderującego Grotu 
Kowalki 5. A już w sobotę zagra 
właśnie z Grotem i jeśli wygra, 
będzie o włos od pierwszej lo-
katy. Relacja oczywiście w kolej-
nym CLI. Obszerna fotorelacja 
z meczu z Kujawiakiem oczywi-
ście na naszym portalu lipno-
cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Piłka nożna

Bezbramkowe derby
Choć piłkarzom obu ekip trudno odmówić walki, to 
najlepszymi aktorami niedzielnych derbów powiatu 
pomiędzy Orionem Popowo i Mieniem Lipno byli... 
kibice. Tak znacznej ilości fanów w Wichowie dawno 
nie widziano.

Na ten mecz z pewnością 
obie drużyny nastawiały się od 
tygodni. Wszyscy pamiętają za-
pewne sensacyjną wygraną 1:0 
Oriona w Lipnie, po golu w ostat-

niej akcji meczu. Mień koniecznie 
chciał się zrewanżować i zmazać 
tę plamę. Poza tym dla lipno-
wian była to ostatnia szansa, aby 
jeszcze marzyć o miejscu w czo-

łówce tabeli grupy II włocław-
skiej A-klasy. Dla Oriona z kolei 
każdy punkt jest na wagę złota 
w wyścigu o uniknięcie ostatniej 
lokaty.

Spotkanie od początku do 
końca było typowym meczem 
walki. Grę próbował prowadzić 
dysponujący, przynajmniej teo-
retycznie, większym potencja-
łem Mień, ale Orion nie dawał 
się zaskoczyć. Gospodarze nad-
rabiali ambicją i walką, czasem 
na pograniczu przepisów. Groź-
niejsi pod bramką rywala byli 
przyjezdni, ale nie dało to żad-
nego skutku. Ostatecznie gole 
nie padły i mecz zakończył się 
wynikiem 0:0.

Największymi bohaterami 
można zatem okrzyknąć kibi-
ców, którzy stawili się na stadio-
nie w Wichowie w liczbie ok. 200 
osób. Jak na rozgrywki A-klasy 
to frekwencja imponująca. Po tej 
kolejce Mień z 16 punktami jest 
ósmy w tabeli, Orion z 8 punkta-
mi dziesiąty. W najbliższą sobotę 
Mień zagra z GKS Fabianki. Orion 
pauzuje. Obszerna fotorelacja 
z derbów oczywiście dostępna 
jest na naszym portalu lipno-cli.
pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Zadyszka Wiślanina
Po pierwszej połowie kibice w Bobrownikach mogli 
być zadowoleni, ale po 90 minutach już nie. Wiślanin 
przegrał u siebie ze Skrwą Skrwilno 1:3.

Piłka nożna

Podopieczni Marcina Bart-
czaka na wiosnę grają w kratkę. 
W poprzednim meczu tylko zre-
misowali z przedostatnią w ta-
beli Victorią Smólnik, dlatego te-
raz mobilizowali się szczególnie 

mocno. Do przerwy było dobrze, 
bo gola głową po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego zdobył Konrad 
Strużyna. Można powiedzieć, że 
niepośrednią rolę w tym meczu 
odegrał silny wiatr. Górne piłki 
zagrywane pod wiatr dosłownie 
zatrzymywały się w powietrzy. Te 
grane z wiatrem nabierały dużej 
prędkości.

W pierwsze połowie wiatr 
pomagał Wiślaninowi. Po zmianie 
stron było odwrotnie. Skrwa wy-
równała w 55. minucie. Na prowa-
dzenie wyszła na kwadrans przed 
końcem meczu, a dobiła miejsco-
wych już w doliczonym czasie gry. 
Ostatecznie piłkarze z Bobrownik 
przegrali 1:3 i z 17 punktami zajmu-
ją siódme miejsce w tabeli grupy 
II włocławskiej A-klasy. W kolej-
ny weekend zagrają na wyjeździe 
z Kujawiakiem Kruszyn. Fotorela-
cja z meczu ze Skrwą oczywiście 
na naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL


