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Fontanna w centrum miasta, 
przed ratuszem, na placu Dekerta 
jednych cieszy widokiem, zachę-
ca do odpoczynku, innych kusi do 
korzystania z niej w celu niewła-
ściwym. Kąpiele, wprowadzanie 
zwierząt czy inne wybryki nie tyl-
ko psują wizerunek, ale też niszczą 
fontannę.

– Najczęściej dzieciaki bawi-
ły się, wchodziły do niej, różnie – 
mówi pani Kasia, mieszkanka mia-
sta. – Generalnie jednak nie można 
narzekać, nie jest źle. Fontanna jest 
ładna i zachęca do posiedzenia na 
ławeczce blisko niej. Myślę, że każ-
dy wie, do czego służy, a wybryki 
zdarzają się wszędzie, ale to mar-
gines.

Rajcy miejscy uchwalili teraz 
regulamin korzystania z fontanny, 
dzięki któremu wiadomo co wolno, 
a czego nie można robić i do kogo 
zgłaszać ewentualne uchybienia.

Zgodnie z lokalnym prawem 
zabronione jest spożywanie wody 
z fontanny, kąpiele w niej, wpro-
wadzanie tam zwierząt, wnosze-

nie materiałów niebezpiecznych, 
łatwopalnych, środków odurzają-
cych, zaśmiecanie i zanieczyszcza-
nie, manipulowanie przy instalacji 
i urządzeniach elektrycznych. Trze-
ba też uważać, zachować szczegól-
ną ostrożność w obrębie fontanny 
z uwagi na możliwość poślizgnięcia 
się na śliskiej nawierzchni. Należy 
zachowywać się tak, by nie stwa-
rzać zagrożenia dla siebie lub in-
nych.

Fontanna miejska jest udostęp-
niona codziennie (poza okresem 
zimowym) do użytku publicznego 
w celach rekreacji i wypoczynku. 
Mamy nadzieję, że wspólna dbałość 
o wodotrysk pomoże utrzymać ją 
w nienagannym stanie i cieszyć się 
z ładnej instalacji w centralnym 
punkcie Lipna.

Wszelkie uchybienia, uszko-
dzenia należy zgłaszać do ratusza 
– tel. 54 288 42 11 lub do Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych – tel. 
54 287 47 00.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Oficjalnie z pomocą proku-
ratury sprawę postanowił zbadać 
starosta lipnowski Krzysztof Ba-
ranowski po przeczytaniu arty-
kułu opublikowanego w kwietniu 
w CLI. Do naszej redakcji zgłosiła 
się bowiem kobieta, która mia-
ła wątpliwości co do prawidło-
wego funkcjonowania oddziału 
wewnętrznego. Czytelniczka CLI 
mówiła, że pacjentom nie są po-
dawane leki, nie są karmieni i pie-
lęgnowani, a rodzinie ogranicza 
się wizyty. Sugerowała, że przez 
zaniedbania dochodzi do wyso-
kiej umieralności na tym oddzia-
le. Poinformowała również, że 
w przyszpitalnym prosektorium 
bezzasadnie pobiera się 200 zł za 

przygotowanie zwłok i nie wy-
stawia pokwitowania, a w cenni-
ku szpitalnym nie uwzględniono 
w ogóle takiej usługi.

Opinia kobiety nie jest od-
osobniona. Po publikacji mate-
riału na portalu tygodnika CLI 
znalazło się wielu komentują-
cych, którzy opowiedzieli swoje 
wstrząsające historie związane 
z tą placówką medyczną. Piszą 
o złych diagnozach, zaniedba-
niach, a także ginięciu doku-
mentacji medycznej zmarłych 
pacjentów. Rozdzwonił się także 
redakcyjny telefon. Zgłaszały się 
osoby, które zadeklarowały chęć 
zaznawania przed sądem.

– Mój mąż leżał na sali 

z czterema mężczyznami, któ-
rzy także zmarli. To nie może być 
przypadek. Nie podawano mu 
tam żadnych leków. Tylko leżał 
bez sensu. Gdy mówiliśmy, że 
musi przyjmować lek przeciwko 
białaczce, to lekarze powiedzie-
li, że wiedzą co robić  – żaliła się 
jedna z kobiet.

Po złożeniu wniosku przez 
starostę Prokuratura Rejonowa 
w Lipnie miała 30 dni na podjęcie 
decyzji czy zbadać sprawę. Osta-
tecznie zdecydowano się spraw-
dzić zasadność oskarżeń kiero-
wanych w stronę Szpitala Lipno, 
a zwłaszcza działającego w nim 
oddziału wewnętrznego i pro-
sektorium.

– Zostanie przeprowadzone 
postępowanie przygotowawcze 
– poinformowała Alicja Cichosz, 
Prokurator Rejonowy w Lipnie.

Postępowanie przygoto-
wawcze to pierwszy etap postę-
powania karnego w sprawach 
o przestępstwa. Zmierza przede 
wszystkim do ustalenia, czy zo-
stał popełniony czyn zabroniony. 
Po zebraniu odpowiednich dowo-
dów zapadnie decyzja czy komuś 
postawione będą zarzuty. Do 
sprawy na pewno wrócimy.

Natalia Chylińska-
Żbikowska, fot. archiwum

Prokuratura zajmie 
się szpitalem

LIPNO  Prokuratura Rejonowa w Lipnie rozpatrzyła wniosek 
o sprawdzenie doniesień naszego tygodnika o możliwych zanie-
dbaniach i nadużyciach, do których może dochodzić w Szpitalu 
Lipno

Lipno

Fontanna to 
nie basen
Radni miejscy uchwalili regulamin korzystania z fon-
tanny miejskiej zlokalizowanej na placu Dekerta. 
Wszelkie zauważone uszkodzenia i uchybienia należy 
zgłaszać do ratusza lub spółki PUK.
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W poniedziałek (28.05) po po-
łudniu właściciel bezobsługowej 
myjni samochodowej zgłosił, że 
w Kikole ktoś wyrwał zabezpie-
czenie kasetki odkurzacza. Oczy-
wiście zniknęły pieniądze, które 
były w kasetce. Policjanci po nu-
merach rejestracyjnych ustalili 
właściciela pojazdu.

– Mimo, że auto należało już 
do innej osoby, a sprawca nie był 
jego właścicielem, to i tak funk-

cjonariusze szybko ustalili, kto 
mógł dopuścić się tego czynu. Ich 
podejrzenia potwierdził monito-
ring myjni. Mężczyzna został za-
trzymany – mówi mł. asp. Małgo-
rzata Małkińska z KPP Lipno.

20-latek już usłyszał zarzut. 
Odpowie za kradzież z włama-
niem. Ten czyn zagrożony jest 
karą od roku do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

(ak), fot. KPP Lipno

– Cieszę się, że zaczęły się ro-
boty budowlane przy szkole pod-
stawowej nr 5 – mówi włodarz Lip-
na Paweł Banasik. – Potrwają one 
do końca czerwca, a w nowym roku 
szkolnym placówka otrzyma nowe 
boisko. Zawsze, także wtedy, gdy 
ubiegałem się o stanowisko bur-
mistrza Lipna, miałem postano-
wienie, że przy szkole nr 5 musi to 
boisko powstać. Cieszę się bardzo, 
że w tym roku uda się tę inwestycję 
zrealizować. Widzę zresztą pewien 
progres w osiągnięciach uczniów 
„piątki” w spartakiadzie, co roku 
uczniowie tej szkoły są coraz wy-
żej i mam nadzieję, że w przyszłym 
roku zdobędą pierwsze miejsce.

Budowa boiska trwa w najlep-
sze, teren jest zabezpieczony, prace 
potrwają jeszcze miesiąc. Magistrat 
otrzymał dofinansowanie na budo-
wę tego wielofunkcyjnego boiska 
przy SP nr 5. Koszt oczekiwanej od 
wielu lat przez uczniów i nauczy-

cieli „piątki” inwestycji sportowej 
wyniesie 355 tysięcy złotych.

– Wartość zadania wynosi 355 
tysięcy złotych, a dofinansowanie 
z PROW-u 226 tysięcy złotych. Je-
steśmy pierwszym samorządem, 
który za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania realizuje projekt – 
dodaje Banasik.

Wielofunkcyjne, nowoczesne 
boisko to nie jest jedyna inwesty-
cja realizowana obecnie w naszym 
mieście z myślą o dzieciach. Dla 
najmłodszych lipnowian doskonałą 
ofertą będzie nowoczesny budynek 
przedszkola nr 4. Piękna pogoda 
sprzyja wykonawcy prac budowla-
nych i wszystko idzie zgodnie z har-
monogramem. Przy istniejącym 
budynku przedszkola stoi już nowy, 
dwukondygnacyjny obiekt. Na par-
terze i piętrze zostaną zlokalizowa-
ne sale dydaktyczne, sanitariaty, 
szatnie, pomieszczenie porządkowe 
i gospodarcze. Dobudowana część 

obiektu będzie dostępna dla osób 
niepełnosprawnych. Przy wejściu 
do budynku zostanie wykonany 
podjazd dla wózków, a na parterze 
zaplanowano łazienkę przystoso-
waną dla osób niepełnosprawnych. 
Będzie to więc obiekt nie tylko no-
woczesny, ale i pozbawiony wszel-
kich barier architektonicznych. 
Wykonawcą inwestycji jest firma 
Al-Deco z Włocławka. Nasz ratusz 
otrzymał dotację na rozbudowę 
budynku przedszkola publicznego 
nr 4 o nowe miejsca przedszkolne 
oraz sale dydaktyczne na potrzeby 
edukacji ekologicznej.

Warto podkreślić, że dotacje 
na przedsięwzięcia służące zwięk-
szeniu liczby miejsc w przedszko-
lach, łącznie ponad 18,5 miliona 
złotych, trafią do osiemnastu 
miast i gmin w całym regionie 
kujawsko-pomorskim. Inwesty-
cje te (modernizacja i rozbudowa 
obiektów) muszą zostać powiązane 
z projektami miękkimi służącymi 
poszerzeniu oferty edukacyjnej 
placówek, w tym przede wszyst-
kim z organizacją dodatkowych, 
rozwijających zajęć dla maluchów. 
I tak w Lipnie, w ramach poddzia-
łania „Inwestycja w infrastrukturę 
przedszkolną” projekt „Rozbudowa 
budynku Przedszkola Publicznego 
nr 4 o nowe miejsca przedszkolne 
oraz sale dydaktyczne na potrze-
by edukacji ekologicznej” otrzy-
mał wnioskowaną kwotę 786 tys. 
zł,  natomiast w ramach poddzia-
łania „Wychowanie przedszkolne” 
projekt „Lipnowskie przedszkolaki 
– zwiększenie szans edukacyjnych 
dzieci w wieku przedszkolnym” 
otrzymał 408 tysięcy złotych.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Daniel urodził się 24 maja. 
Ważył 2,5 kilograma i mierzył 51 
centymetrów. Jest zdrowy i ra-
dosny. Razem z mamą przebywa 
na oddziale położniczo-noworod-
kowym. Jest piątym dzieckiem 
swoich rodziców. Jest jednak w tej 
historii coś niezwykłego. Coś, co 
każe nam opisać tę sprawę. Jest 
to szczęście mamy Daniela i długo 
wyczekiwany spokój oraz pew-
ność, że wszystko udało się i dzi-
siaj oboje są zdrowi i pełni sił. 
Bo pani Sylwia obawiała się tego 
porodu bardzo, a wszystko wska-
zywało na to, że będzie musiała 
rodzić w bydgoskiej klinice. Wie-
działa bowiem, że będzie to piąte 
cesarskie cięcie. Poprzednie odby-
ło się zaledwie dziesięć miesięcy 
temu. Był niepokój i niepewność. 
Emocje te w rodzinie Majewskich 
były uzasadnione, bo przecież 
chodziło o zdrowie mamy pięcior-
ga już dzieci.

– Wiedziałam, że będę musia-
ła rodzić w Bydgoszczy, ale tydzień 
przed rozwiązaniem ordynator 
oddziału ginekologiczno-położni-
czego dr Zbigniew Placek podczas 
ostatniej wizyty zgodził się przyjąć 
mnie do lipnowskiego szpitala – 
opowiada wzruszona i szczęśliwa 
Sylwia Majewska. – Dziękuję za 

to ordynatorowi i jego lekarzom, 
dziękuję też położnym i całemu 
personelowi za wspaniałą opiekę 
jaką otrzymałam zaraz po uro-
dzeniu i podczas całego pobytu 
w szpitalu. Oboje z mężem jeste-
śmy niezmiernie wdzięczni, że 
pan doktor Placek podjął się tego 
trudnego zadania, zgodził się mnie 

przyjąć i tak wspaniale przeprowa-
dzić u mnie piąte cesarskie cięcie, 
że wszystko przebiegło tak dobrze 
i bez komplikacji. I ja, i mój syn 
jesteśmy zdrowi i szczęśliwi, czu-
jemy się bardzo dobrze, a tego za-
angażowania i decyzji ordynatora 
położnictwa nigdy nie zapomni-
my. Zdawaliśmy sobie sprawę, że 
ten poród to ogromne ryzyko, bo 
przecież to piąte cesarskie cięcie, 
a poza tym drugie w ciągu dzie-
sięciu miesięcy. Czwarte cięcie też 
było w lipnowskim szpitali i też 
zakończyło się pomyślnie. Dzisiaj 
muszę przyznać, że strasznie bali-
śmy się i to tego, że trzeba będzie 
rodzić w specjalistycznej klinice, 
i samego porodu i jego efektów. 
Dziękuję jeszcze raz i cieszę się, że 
dane mi spotkać takiego ordyna-
tora i takich lekarzy oraz personel, 
i że dzięki tym ludziom wszystko 
dobrze się zakończyło.

Cesarskie cięcie oznacza po-

ród przez naciętą ścianę macicy, 
wykonywane jest z konkretnych 
wskazań medycznych. Jest to ope-
racja ratująca często życie rodzą-
cej i dziecka. Ale jak każda opera-
cja niesie za sobą pewne ryzyko, 
a jeśli jest to piąte cięcie, ryzyko 
jest większe tym bardziej, że tu 
odbywało się ono w krótkim cza-
sie po poprzednim.

Dzisiaj Sylwia i Daniel Ma-
jewscy ze swoją piątką dzieci są 
najszczęśliwszymi ludźmi pod 
słońcem, a o swoich przeżyciach 
dumna i dzielna mama opowiada 
z wdzięcznością i radością. Gra-
tulujemy rodzicom i lekarzom. 
Cieszymy się, że pani Sylwia zde-
cydowała się podzielić z nami tymi 
osobistymi doznaniami i że zrobi-
ła to w pięknych okolicznościach, 
w szpitalnym łóżku, z synkiem 
przy piersi, w trzeciej dobie po po-
rodzie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Daniel jest zdrowy, mama czuje się świetnie

To miał być czysty skok
Policjanci z Kikoła przyjęli zawiadomienie o włamaniu 
do kasetki odkurzacza na myjni samochodowej. We 
współpracy z wydziałem kryminalnym lipnowskiej 
komendy funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę.

Kikół
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cud narodzin
LiPno  W miniony czwartek w lipnowskim szpitalu urodził się Daniel Majewski. Był to piąty poród jego 
mamy zakończony piątym cesarskim cięciem. – Jestem wdzięczna, że ordynator zgodził się, bym rodziła 
w Lipnie i wszystko przeprowadził wspaniale – nie kryje radości pani Sylwia

Lipno

Budują dla dzieci
Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole 
im. Jana Pawła II i rozbudowa przedszkola im. Cze-
sława Janczarskiego. Obydwie inwestycje ratusz reali-
zuje przy wsparciu ze środków zewnętrznych.
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Radni powiatu lipnowskiego podczas ostatniej sesji w Nowej Wsi

Radni zadowoleni z budżetu
POWIAT  Rada powiatu lipnowskiego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 
oraz udzieliła absolutorium zarządowi powiatu. – Zmienialiśmy budżet ponad 30 razy, ale to były zmiany 
na lepsze – mówi wicestarosta Anna Smużewska

R E K L A M A

Na jednej z ważniejszych se-
sji w roku radni powiatu spotkali 
się w minioną środę w Dworku 
Modrzewiowym na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. 
Głównym punktem obrad było 
omówienie zagadnień związanych 
z wykonaniem budżetu za zeszły 

rok. Żadnych zastrzeżeń nie zgło-
siły komisje rady. Ich przewod-
niczący zgodnie poinformowali 
o pełnym poparciu dla działań 
zarządu powiatu. Pozytywna jest 
również opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, a zatem wniosek 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium był tylko formal-
nością.

– W budżecie na 2017 rok pla-
nowaliśmy nadwyżkę w wysoko-
ści 375 tys. zł. Tymczasem wynio-
sła ona 485 tys. zł. Zmienialiśmy 
budżet ponad 30 razy, ale to były 
zmiany na lepsze. Robimy inwe-

stycje, strzałem w dziesiątkę oka-
zało się utworzenie Powiatowego 
Zakładu Transportu Publiczne-
go. Sukcesywnie spłacamy dług 
szpitala – wyliczała wicestarosta 
Anna Smużewska.

Przy tej okazji Smużewska 
poinformowała, że do połowy 
maja br. PZTP sprzedał dokład-
nie 2892 bilety miesięczne, 82.111 
biletów jednorazowych oraz miał 
113 wynajmów pojazdów. Łącznie 
za wszystkie te przejazdy zarobił 
prawie 540 tys. zł.

– Są coraz większe kolejki do 
wynajmów, a warto powiedzieć, 
że średni zarobek z każdego wy-
nosi 634 złote. Społeczeństwo jest 
zadowolone, dobrze odbiera dzia-
łalność PZTP. Młodzież przesiadła 
się z przestarzałych samochodów 
w nasze nowoczesne busy. Mimo 
wielu głosów oponentów udo-
wodniliśmy, że powołanie zakładu 
było dobrym pomysłem – dodaje 
Smużewska.

Akurat temat transportu 
wciąż wzbudza spore emocje. 
Radna Zofia Kuczmarska rozpo-
częła od podziękowań i gratula-

cji dla zarządu powiatu, ale w tej 
beczce miodu znalazła się i łyżka 
dziegciu. – Doceniam to co robi 
zarząd i gratuluję utworzenia 
PZTP, ale pamiętajmy, że powiat 
to także małe miejscowości jak 
Zakrzewo, czy Borowo. Mówię 
o nich, bo znam dobrze te stro-
ny, a mieszkańcy wciąż borykają 
się z utrudnionym dostępem do 
transportu. Często są to osoby 
starsze, które nie mają jak dostać 
się do innych miejscowości, czy 
do Lipna – uważa Kuczmarska.

W odpowiedzi wicestarosta 
wyjaśniła, że były podejmowane 
liczne rozmowy z gminami. Po-
nadto transport na ich terenie 
jest przede wszystkim zadaniem 
właśnie gmin, nie powiatu. – I tak 
wozimy ludzi nie tylko do stolic 
gmin, ale i do mniejszych miej-
scowości. Robimy więcej kilome-
trów niż musimy. Niestety my nie 
odpowiadamy za każdą wioskę – 
mówi Smużewska.

Radni przyjęli wniosek 
o udzielenie zarządowi powiatu 
absolutorium jednogłośnie.

Tekst i fot. (ak)
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Wierny swoim ideałom
LIPNO  Radni miejscy nadali pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Lipna” Walentemu Mateuszowi Wiśniew-
skiemu, działaczowi Solidarności, społecznikowi i obrońcy wiary

R E K L A M A

Kikół

Artystycznie o niepodległości
Rozstrzygnięty został konkurs graficzno-plastyczny na zaprojektowanie oficjal-
nego logo dla gminy Kikół z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości.

WIELGIE  Uczniowie na forum

16 maja uczniowie szkół z Zadusznik, Czarnego i Wielgiego spotkali się 
z władzami gminy, radnymi, dyrektorami oraz rodzicami na Forum Sa-
morządów Uczniowskich. – Tegoroczne forum było wyjątkowe, więc nie 
zabrakło jubileuszowych tortów ufundowanych uczniom przez przyjaciół 
szkoły w Wielgiem – relacjonuje Dagmara Piernikowska z SP Wielgie.

fot. nadesłane

W ramach konkursu organi-
zowanego przez Ośrodek Kultury 
Gminy Kikół wpłynęły 24 prace. 
Komisja w składzie: Agnieszka 
Kocińska, Andrzej Spytek, Irene-
usz Bednorz oraz Aneta Falkow-
ska spotkała się 21 maja, aby do-
konać oceny prac. Jury jako logo 
na 100-lecie obchodów niepod-
ległości wybrało pracę wykona-
ną przez Katarzynę Nadrowską, 
uczennicę Szkoły Podstawowej 
w Kikole, do której trafi nagroda 
główna ufundowana przez wój-

ta gminy Kikół. Ze względu na 
walory artystyczne zgłoszonych 
prac rada gminy postanowiła 
ufundować nagrody i wyróżnić 
prace: Konrada Rumińskiego – 
SP w Kikole, Pauliny Makowskiej 
– SP w Zajeziorzu oraz Natalii 
Znanieckiej – SP w Kikole.

Ośrodek Kultury Gminy Ki-
kół również postanowił wyróż-
nić jedną pracę autorstwa Ali-
cji Wenderlich – SP w Woli. Po 
zapoznaniu się z pracami wójt 
Józef Predenkiewicz ufunduje 

także upominki dla pozostałych 
uczestników, którzy przygotowa-
li prace konkursowe. Wręczenie 
nagród i upominków odbędzie 
się 9 czerwca br. podczas Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka or-
ganizowanego w Kikole. – Dzię-
kujemy serdecznie wszystkim 
uczestnikom za przygotowanie 
prac oraz nauczycielom, którzy 
koordynowali przebieg konkur-
su w szkołach – mówi Krzysztof 
Kończalski z OKGK.

(ak), fot. nadesłane

Walenty Wiśniewski zmarł 
w minionym roku, w lutym, po 
ciężkiej chorobie. Miał 85 lat. Jest 
pochowany w Bydgoszczy. W Lip-
nie pamięć o nim trwa, a teraz, po 
uznaniu go zasłużonym dla mia-
sta pewne jest, że będzie trwać 
zawsze.

Walenty Mateusz Wiśniewski 
urodził się w 1932 roku i wycho-
wał w Rutkach, czyli dzisiejszych 
Krzyżówkach w gminie Lipno. Ro-
dzice prowadzili tam 5-hektarowe 
gospodarstwo rolne. Dorastał 
wśród czworga rodzeństwa: braci 
Antoniego i Dominika oraz sióstr 
Genowefy i Stanisławy. Brat Jan 
zginął bowiem tragicznie w 1938 
roku.

Wiśniewski skończył podsta-
wówkę w Ostrowitem i liceum w 
Lipnie, by w 1950 roku rozpocząć 
ścieżkę zawodową w Łodzi, w 
Urzędzie Poczty i Telekomunika-
cji. W Grudziądzu ukończył szkołę 

podoficerską. Został potem skie-
rowany do batalionu budowlane-
go w Hajnówce. Zdobył stopień 
starszego szeregowego i tytuł 
wzorowego strzelca. Po powro-
cie z wojska został kierownikiem 
urządzeń telekomunikacyjnych w 
Urzędzie Poczty i Telekomunika-
cji w Lipnie, by awansować potem 
na stanowisko wojewódzkiego 
inspektora telekomunikacyjnego 
we Włocławku. Pracę jednak stra-
cił po tym, jak powitał księdza 
biskupa włocławskiego wizytują-
cego Lipno. Jako powód zwolnie-
nia podano „chrystianizację”. Wi-
śniewski był bowiem człowiekiem 
wierzącym, religijnym i takim 
pozostał do końca. Pochodzenie 
z rodziny katolickiej, przywiąza-
nie do wiary, korzeni, symboli  i 
tradycji chrześcijańskiej zawsze 
traktował priorytetowo i moc-
no cenił. Już jako młody chłopak 
odbywający służbę wojskową tak 

odczuwał:
– „W pełnieniu służby woj-

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

Zwolniony z pracy zajął się 
prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego i hodowli drobiu w Złotopo-
lu. I niezmiennie wierzył i prakty-
kował, a kiedy przyszedł rok 1980, 
zaangażował się całym sercem w 
działalność Związku Solidarności 
Rolników Indywidualnych. Został 
nawet przewodniczącym Regionu 
Ziemi Dobrzyńskiej. Noc wprowa-
dzenia stanu wojennego w Pol-
sce to dla rodziny Wiśniewskich 
dramat internowania Walentego. 
Osadzony w Mielęcinie Wiśniewski 

był nakłaniany do podpisania tzw. 
lojalki dla Służby Bezpieczeństwa. 
Nie przekonały Wiśniewskiego 
obietnice skrócenia internowa-
nia, wyjazdu za granicę. Pozostał 
wierny swoim ideałom.

Po powrocie z internowania 
zaangażował się w pomoc innym 
za pośrednictwem stowarzyszeń 
kościelnych. Został wiceprezesem 
Klubu Inteligencji Katolickiej przy 
Kurii Włocławskiej, ukończył też 
Prymasowski Instytut Poradnic-
twa Rodzinnego przy Seminarium 
Duchownym we Włocławku, zy-
skując uprawnienia do prowadze-
nia kursów przedmałżeńskich.

Był parafianinem parafii Mi-
chała Kozala w Lipnie i wspierał 
systematycznie budowę kościoła, 
ale nie szczędził też na Radio Ma-
ryja, Telewizję Trwam, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. Dla lokal-
nej społeczności znany był przede 
wszystkim jako ten, który dzieli 

się tym co ma. Wspierał finanso-
wo i żywnościowo potrzebujące 
rodziny, anonimowo adoptował 
dzieci z różnych stron świat za-
grożone nędzą i prześladowaniem 
za wiarę chrześcijańską.

Główna dewiza życiowa Wa-
lentego Wiśniewskiego, obecnie 
zasłużonego dla Lipna, to „Bóg, 
honor, ojczyzna”. Zapamiętany 
został jako człowiek wrażliwy na 
niesprawiedliwość społeczną.

Walenty Wiśniewski ma na 
swoim koncie wiele odznak i me-
dali, miedzy innymi Krzyż Wol-
ności Solidarności z 2014 roku, 
medal marszałka województwa 
kujawsko-pomorskiego „W uzna-
niu zasług na rzecz walki o nie-
podległość RP i Prawa Człowieka” 
z 2011 roku i złotą odznakę z oka-
zji 25-lecia NSZZ Solidarność Re-
gionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 
z 2005 roku.

Lidia Jagielska
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Szkoła świętowała 150 lat istnienia
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Za nami obchody 150. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Krojczynie. Tak ważne wydarzenie nie mogło przejść bez echa. Przygotowano 
specjalne występy artystyczne oraz zaproszono znakomitych gości

Początki szkoły w Krojczynie 
sięgają roku 1868 czyli czasów, gdy 
Polski nie było na mapie. Rejon 
szkoły obejmował wtedy 12 wsi. 
Placówka nie była oblegana, gdyż 

wśród rolników edukacja nie była 
jeszcze popularna. Co więcej szko-
ła była rosyjska, więc rodzice nie 
chcieli posyłać do niej dzieci. Na-
uczyciele potajemnie uczyli w niej 

języka polskiego.
Przez lata szkoła zmieniała 

się. Przenoszono jej siedzibę do 
nowych budynków. Niekiedy było 
to koniecznością, np. po pożarze 
w 1909 roku, czy po okresie okupa-
cji lub zwyczajnie z potrzeb rozwo-
jowych.

– Przejęcie funkcji dyrektora 
szkoły w 1995 roku po tak zacnych 
poprzednikach stanowiło dla mnie 
wyzwanie. Pragnę podziękować 
swoim wybitnym koleżankom 
i kolegom, moim pracownikom, 
za wszystko co robicie, aby szko-
ła była wzorem efektywnej pracy, 
miejscem serdeczności i otwartości 
– mówiła Elżbieta Zalewska, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Krojczy-
nie. – Jako obecny dyrektor zapew-
niam, że piękne tradycje naszej 

placówki będą kontynuowane.
Podkreślano, że obecny kształt 

szkoły jest efektem pracy wielu 
osób i różnych pokoleń. Dzięki ich 
zaangażowaniu placówka prze-
trwała, a nawet rozwijała się.

– 150 lat to nie tylko historia 
tej społeczności i tej ziemi, ale rów-
nież całego kraju związana z okre-
sami zaborów, wojen. Ta szkoła 
była dla lokalnej społeczności nie 
tylko miejscem nabywania wiedzy 
i kształtowania umiejętności, ale 
także służyła umacnianiu i integra-
cji – przemawiała Maria Mazurkie-
wicz, kujawsko-pomorski wiceku-
rator oświaty.

Na obchody przybyli obecni 
uczniowie szkoły oraz absolwenci, 
a także rodzice i grono pedago-
giczne. Swoją obecnością zaszczy-

cili także emerytowani dyrektorzy, 
nauczyciele i pracownicy placówki. 
Nie zabrakło przedstawicieli samo-
rządu, zarządu województwa i po-
wiatu, a także przyjaciół szkoły.

– W tej szkole uczniowie uczą 
się nie tylko wzorów matematycz-
nych i chemicznych, czy historii, ale 
także empatii dla drugiego człowie-
ka. Chciałabym pogratulować pani 
dyrektor i gronu pedagogicznemu, 
że tworzycie taką wspaniałą szkołę, 
z której wychodzą cudowni młodzi 
ludzie – mówiła Aneta Jędrzejew-
ska, członek zarządu województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Uroczystości w placówce szkoły 
poprzedziła msza święta w kościele 
parafialnym w Grochowalsku.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Wielgie

Zrobili to dla mam
25 maja w auli Zespołu Placówek Oświatowych w Wiel-
giem zorganizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży 
z okazji Dnia Matki.

Dzieci miały okazję przygo-
tować wyjątkowe, własnoręcznie 
wykonane upominki dla mam, por-
trety, wiersze z okazji ich święta. 
Okazało się, że pomysł był trafiony. 
Na zajęcia zaproszono ponad 50 
dzieci oraz kochane mamy. Celem 
było stworzenie poczucia emocjo-
nalnych więzi rodzinnych, wyraże-
nie wdzięczności i szacunku wobec 

mam, a także rozwijanie u uczniów 
ekspresji słownej i plastyczno-
technicznej.

Najmłodsi wraz z nauczyciel-
kami pełniącymi rolę instrukto-
rek: Katarzyną Falgowską, Anną 
Kolczyńską, Justyną Wiśniewską 
i Magdaleną Orych tworzyli piękne 
ozdoby dla swoich mam. Ucznio-
wie z klas I-III z wielkim zaangażo-

waniem ozdabiali słoiczki, a w nich 
mieściło się pięćdziesiąt powo-
dów „za co kocham swoją mamę”. 
Dzieci dobierały kolory wstążek, 
które najbardziej lubią ich mamy. 
Wycinały kolorowe dekoracje, bio-
rąc pod uwagę gust i upodobania 
własnych mam. Klasy IV-V przed-
stawiały swoje mamy, tworząc ich 
portrety, a klasy VI-VII tworzyły 
piękne wiersze, przy prezentacji 
których nie zabrakło łez.

Gratulujemy uczestnikom 
warsztatów pomysłowości, cierpli-
wości i wielkiego zaangażowania 
w pracy oraz w efekcie pięknych 
prezentów dla mam. 

(ak), fot. nadesłane

Wspólnym biesiadowaniem, śpiewem i tańcami za-
kończyła się wizyta lipnowskiego Klubu Seniora „Na-
wojka” w Środowiskowym Domu Samopomocy Ko-
niczynka w Suminie.

Odwiedzili Koniczynkę
Gmina Kikół

W miniony czwartek pod-
opieczni Klubu Seniora „Nawojka” 
działającego przy Miejskim Cen-
trum Kulturalnym wystąpili przed 
uczestnikami ŚDS „Koniczynka”. 
Repertuar z jakim przyjechali, był 
związany głównie z przypadającym 
w sobotę 26 maja Dniem Matki. 
Nie zabrakło również pieśni bie-
siadnych, ludowych, a nawet przy-
śpiewek z „przymrużeniem oka”. 
Uczestnicy ŚDS zrewanżowali się 
gościom prezentacją swojego re-
pertuaru wokalnego.

Spotkanie było okazją do po-

dziękowania dla klubu seniora za 
zorganizowanie zbiórki odzieży dla 
podopiecznych ośrodka. Na uro-
czystość został zaproszony wójt 
Józef Predenkiewicz, który oprócz 
wyrazów podziękowania dla gości 
i organizatorów przedstawił zało-
żenia II etapu budowy ścieżki edu-
kacyjnej na terenie ŚDS „Koniczyn-
ka”. Budowa ścieżki będzie możliwa 
dzięki pozyskaniu 80% refundacji 
kosztów z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu.

(ak), fot. nadesłane
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Bawili się przy zamku
Występy artystyczne w wykonaniu młodzieży, pre-
zentacja wyposażenia wozu strażackiego oraz wspól-
na zabawa przy dźwiękach dyskotekowej muzyki. To 
tylko część atrakcji jakie czekały na mieszkańców Bo-
brownik w niedzielne popołudnie.

W słoneczną niedzielę odbyła się majówka rodzinna w Wielgiem. Dzieci rozko-
szowały się słodyczami i bawiły się na dmuchanych zamkach. Gospodarze impre-
zy pamiętali zarówno o uczcie dla ciała jak i ducha.

Wielgie

Majówka przy lipach
Bobrowniki

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

W niedzielę mieszkańcy gmi-
ny Bobrowniki bawili się na pikni-
ku rodzinnym, który odbył się na 
boisku sportowym przy ruinach 
zamku. Spotkanie lokalnej społecz-
ności miało charakter akcji dobro-
czynnej. Pozyskane fundusze m. in. 
z losów kupionych na loterii fanto-
wej zostaną przeznaczone na rzecz 
uczniów podstawówki.

Pogoda była wprost wymarzo-
na do realizacji wszystkich punk-
tów programu, w którym oprócz 
występów wokalnych uczniów 
z miejscowej szkoły nie zabrakło 
również konkurencji sportowych. 
Nagrodą dla zawodników był Pu-
char Wójta Gminy Bobrowniki. – 
Wziąłem udział już w dwóch ćwi-
czeniach zręcznościowych, jednak 
nie zamierzam na tym poprzestać, 
ale najlepsze i tak zostawiłem so-
bie na koniec. To będzie oglądanie 
wyposażenia wozu strażackiego – 
mówił Mariusz Zawadzki.

Wśród najmłodszych uczestni-
ków imprezy największym zainte-
resowaniem cieszyło się dmuchane 
miasteczko, trampoliny i zjeżdżal-
nie. Piknik odwiedzili także przed-
stawiciele Lokalnej Grupy Działania 
Gmin Dobrzyńskich Region Połu-
dnie. Pokazy konne, alchemika i ry-
cerskie przyciągnęły wielu obser-
watorów. Oprócz tego każdy mógł 
spróbować swoich sił w konkursach 
łuczniczych i sprawdzić zdolności 
manualne podczas warsztatów ko-
walstwa, lepienia gliny i czerpania 
papieru.

Po wyczerpujących zmaga-
niach sportowych na uczestni-
ków zabawy czekał gorący bufet, 
a w nim smaczne kiełbaski z grilla 
oraz grochówka, a na deser słodka 
wata cukrowa. Sobotni piknik ro-
dzinny był również doskonałą oka-
zją do zorganizowania sołtysiady. 
Do konkurencji sportowych przy-
stąpili przedstawiciele poszcze-
gólnych sołectw, którzy musieli 
wykazać się nie lada sprytem, aby 
sprostać postawionym przed nimi 
wymaganiom.

Tekst i fot. (mb-g)

Organizatorzy zapewni-
li animacje dla dzieci, a wśród 
nich: zabawa z pełnym energii 
i świetnych pomysłów klaunem 
Emilem, Balonowe Cudaki, ZUM-
BA, Bańkowe Show, wyścigi na 
gigantycznych dmuchanych ru-
rach, gry i zabawy ruchowe. Nie 
zabrakło również występów lo-
kalnych artystów, działających 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wielgiem. Był popis tanecznych 
umiejętności grupy Fresh oraz 

koncert kapeli Rodzinka.
Piknik rodzinny stał się także 

okazją do posadzenia Dębu Nie-
podległości z udziałem samorzą-
dowców. Wśród licznych atrakcji 
były również przejażdżki bryczką, 
zaplatanie warkoczyków afry-
kańskich, a także kino w 7D. Po 
pełnym atrakcji popołudniu nad-
szedł czas na przekąski.

O godzinie 19.00 wielicką 
sceną zawładnęli goście specjal-
ni zaproszeni na tę uroczystość. 

Model MT & Modelinka zaprezen-
towali słuchaczom swoje prze-
boje oraz covery największych 
polskich gwiazd. Tańce, wspólne 
śpiewy i zabawa trwały do półno-
cy. W tym roku dopisała pogoda, 
humory i przede wszystkim go-
ście także.

Tekst i fot. (mb-g)

recytacja wiersza i oczywiście 
taniec. Wystąpili także lokalni 
artyści: m. in. tłuchowska orkie-
stra dęta oraz zespół folklory-
styczny Tłuchowianie.

W niedzielne popołudnie 
do Jasienia zawitały prawdziwe 
gwizdy. Byli wśród nich Bar-
tek Wrona oraz Magda Femme, 
którzy poprowadzili licytację. 
Z roku na rok w jasieńską akcję 
dobroczynną włącza się coraz 

więcej ludzi. Tym razem dochód 
z imprezy przekroczył najśmiel-
sze oczekiwania organizatorów.

– Udało nam się zebrać na-
prawdę pokaźną sumę. Dochód 
wyniósł ponad 10 tysięcy zło-
tych. To kolejny dowód na to, że 
razem możemy więcej – mówi 
Konrad Słomczewski, współor-
ganizator koncertu.

Tekst i fot. 
(mb-g)

Od samego początku, czyli 
od roku 2016 uczestnikom kon-
certu przewodzi myśl – razem 
możemy więcej. Organizatora-
mi niezmiennie są opiekuno-
wie grupy teatralnej Brzydkie 
Kaczątka, rada sołecka oraz 
stowarzyszenie Pomocna Dłoń. 
Dwa lata temu mieszkańcy po-
mogli pogorzelcom z Tłuchowa, 
którym pożar zabrał dorobek 
życia. Dochód z ubiegłorocznej 

zabawy został przeznaczony na 
leczenie mieszkanki Dobrzynia 
nad Wisłą. Dochód z tegorocz-
nego koncertu został przeka-
zany dla Kacpra Kalinowskie-
go. Chłopiec ma niespełna 7 lat 
i cierpi na mózgowe porażenie 
dziecięce i padaczkę lekoopor-
ną. Wymaga kosztownej rehabi-
litacji i leczenia.

W programie imprezy zapla-
nowane były konkursy talentów, 

występy zespołów, aukcje, we-
sołe miasteczko, wata cukrowa, 
animatorzy zabawy oraz przed-
stawienia. W trakcie trwania fe-
stynu odbył się II Przegląd Ta-
lentów „Małolatki, Nastolatki na 
Dzień Matki”, w którym wzięły 
udział dzieci i młodzież z terenu 
gminy Tłuchowo. Przegląd skła-
dał się z 16 prezentacji młodych 
artystów, był kabaret, pięknie 
zaśpiewane popularne piosenki, 

Jasień zagrał dla Kacpra
GMINA TŁUCHOWO  Festyn charytatywny już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kultural-
nych w Jasieniu. Tegoroczna impreza pod nazwą „Mama, tata i ja – razem pomagamy” odbyła się 
26 maja, tradycyjnie przed placem świetlicy wiejskiej

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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pod sztandarem sendlerowej
GMINA KIKÓŁ  Reprezentacja społeczności szkolnej z Woli z dyrektor Elżbietą Kiełkowską na czele 
uczestniczyła w Pierwszym Regionalnym Zjeździe Szkół i Placówek Sendlerowskich w Bydgoszczy

Szkoła Podstawowa w Woli 
nosi imię Ireny Sendlerowej. Wy-
łonienie patrona nie było przy-
padkowe, poprzedziły go bowiem 
wybory spośród kilkorga kandyda-
tów. Wtedy dyrekcja i pracownicy 
przystąpili do przygotowań do 
nadania szkole imienia, a ucznio-
wie do zgłębiania wiedzy o Ire-
nie Sendlerowej. Efektem była 

uroczysta gala przyjęcia imienia 
i sztandaru w gronie zacnych 
gości oraz mistrzowska wiedza 
na temat dokonań Sendlerowej. 
Nie zabrakło wycieczek do miejsc 
z patronką związanych, spotkań 
z ludźmi bliskim Irenie Sendlero-
wej, projekcji filmów, wspomnień, 
wieczornic szkolnych i promowa-
nia imienia tej niezwykłej kobiety 

w szkole, środowisku, gminie, re-
gionie, a teraz także w wojewódz-
twie.

W związku z trwającym ro-
kiem Ireny Sendlerowej w całym 
kraju organizowanych jest wiele 
przedsięwzięć, upamiętniających 
tę wybitną Polkę. Jednym z nich 
był I Regionalny Zjazd Szkół i Pla-
cówek Sendlerowskich, który 
odbył się 18 maja w Szkole Pod-
stawowej nr 58 im. Ireny Sen-
dlerowej w Bydgoszczy. Jednym 
z uczestników tego spotkania 
była Szkoła Podstawowa w Woli, 
nosząca imię matki dzieci Holo-
kaustu, godnie reprezentowana 
przez dyrektor Elżbietę Kiełkow-
ską, poczet sztandarowy oraz sa-
morząd uczniowski.

– Uroczystości rozpoczęły się 
od odczytania listów skierowa-
nych do uczestników zjazdu, mię-
dzy innymi od Marka Michalaka 
– Rzecznika Praw Dziecka oraz 

do prezydenta Bydgoszczy Rafała 
Bruskiego – opowiada dyrektor 
szkoły w Woli Elżbieta Kiełkow-
ska. – Kolejnym elementem pro-
gramu był wykład i prezentacja 
multimedialna doktora Marka 
Szymaniaka, kierownika dzia-
łu naukowego Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku, dotyczą-
ca biografii i działalności Ireny 
Sendlerowej w czasie okupacji 
hitlerowskiej. Wzruszającym ele-
mentem uroczystości był montaż 
słowno-muzyczny zaprezento-
wany uczestnikom zjazdu przez 
uczniów z miejscowej szkoły. Dal-
sza część zjazdu kontynuowana 
była w sali plenarnej bydgoskie-
go ratusza, gdzie przedstawiciele 
naszego samorządu uczniowskie-
go Marta Kucal i Ewelina Wójcik 
uczestniczyli w debacie zaty-
tułowanej „Dlaczego warto być 
dobrym?”, poprowadzonej przez 
doktora habilitowanego Tomasza 

Kawskiego, prof. nadzwyczajnego. 
Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy.

Nie obyło się bez nagród dla 
laureatów konkursów i upomin-
ków dla szkół. Nasi reprezentanci 
z Woli także znaleźli się w zacnym 
gronie nagrodzonych i to na sa-
mym szczycie. Pierwsze miejsce 
w Międzyszkolnym konkursie li-
terackim „Wojna widziana oczami 
dziecka” zdobyła uczennica klasy 
V Helena Dobrowolna, a kolejne 
pierwsze miejsce w tym samym 
konkursie zdobył uczeń klasy V 
Jakub Bożejewicz. Bo nikt tak do-
brze nie zna biografii i dokonań 
swojej patronki jak uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Woli.

– Idea zjazdów szkół sendle-
rowskich będzie kontynuowana – 
zapewnia dyrektor Elżbieta Kieł-
kowska.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Lipno/Skępe

Certyfikowani rodzice
W miniony piątek w lipnowskim „Klubie Malucha”, 
a w czwartek w skępskim, odbyło się spotkanie z oka-
zji dnia mamy i taty. Milusińscy zaprezentowali swoje 
zdolności wokalne i recytatorskie, a rodzice nie tylko 
podziwiali i dzielili się wrażeniami przy słodkim co 
nieco, ale też zdawali egzaminy i testy.

24 i 25 maja skępski i lip-
nowski „Klub Malucha” zamienił 
się w klub rodzin. Uśmiechnięte, 
dumne i obdarowane mnóstwem 
najcenniejszych prezentów od 
swoich pociech mamy usłyszały 
na swój temat wiele komplemen-
tów, a tatusiowie wysłuchali pio-
senek, życzeń i opowieści o roli 
jaką pełnią w życiu pociech.

– Dzisiaj świętujemy w przed-
szkolu dzień mamy i taty – in-
formuje Marysia. – Zatańczymy, 
zaśpiewamy, wręczymy kwiatki 
i będziemy bardzo grzeczni. Ale są 

też niespodzianki dla rodziców.
Przedszkolaki wierszem i pio-

senką wyraziły swoje uczucia, 
a przedszkolanki pod czujnym 
okiem szefowej Klubu Malucha 
Iwony Kwaśniewskiej zaprosiły na 
egzaminy… rodziców. Były meda-
le i premiowane miejsca, ale nie 
brakowało emocji, tremy.

Tradycyjnie już patronem 
medialnym dnia mamy i taty 
w oddziałach Klubu Malucha 
w Skępem i Lipnie był tygodnik 
CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Wiemy, kto mistrzowsko wiąże krawat

Sto lat i dla mamy, i dla taty życzyły maluchy ze Skępego

Kwiatek dla mamusiBył zachwyt dzieci

Test na obieranie jabłka
Cudownych rodziców mamy 
– przekonywały dziewczynki z Lipna



fotorelacja8 Środa 30 maja 2018 LIPNO–CLI.PL

czerpią od Poli garściami
LIPNO  Za nami 12. Przegląd twórczości filmowej „Pola i inni” organizowany niezmiennie i nieprzerwanie 
przez Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri. W tym roku do grona znamienitych laureatów 
Politki dołączyło troje aktorów: Magdalena Lamparska, Joanna Kulig i Marcin Dorociński, a gościem szcze-
gólnym lipnowskiego święta kina była promotorka dokonań Poli, profesor Bernadette Hamilton-Brady 
z San Antonio w USA

25-27 maja 2018 roku już za-
pisał się w kronikach teatral-
nych i aktorskich jako trzydnio-
we święto filmowe z Polą Negri 
w roli głównej. Wyjątkowe święto 
kina i to już nie tylko niemego, 
bo śladami naszej wielkiej lipno-
wianki Poli Negri idą teraz oficjal-
nie, z wyjątkową nagrodą w ręku, 
czyli Politką aktorzy młodego 
pokolenia, a więc współczesnego 
kina i teatru.

– Dziękuję za to wyróżnienie, 
wspaniałą nagrodę, miłe przyję-
cie, ale przede wszystkim za to, 
że mogłem pobyć tutaj i zoba-
czyć to, co zostało po Poli – mówi 
laureat Politki Marcin Dorociń-
ski. – Ta dziewczyna zrobiła nie-
samowitą karierę, musiała mieć 
siłę, wytrwałość, pewnie i sporo 
szczęścia. Bardzo się cieszę, że tu 
przyjechałem.

Politki trafiły też do aktorek: 
Joanny Kulig i Magdaleny Lampar-

skiej. Wszyscy wyróżnieni aktorzy 
odsłonili swoje tablice pamiątko-
we w bulwarze Poli Negri, czyli 
lipnowskiej alei gwiazd i dołą-
czyli do nagrodzonych wcześniej, 
w minionych jedenastu już latach, 
artystów godnych posiadania Po-
litki i kroczenia drogą wyznaczo-
ną przez urodzoną w Lipnie Apo-
lonię Chałupiec.

– Słyszałam, że Politka jest 
bardzo szczęśliwą nagrodą i po 
niej kariera rozwija się jeszcze 
bardziej, nabiera rozpędu, aż się 
więc boję, co będzie dalej – mówi 
Magdalena Lamparska. – Cieszę 
się, że lipnowianie dbają o pamięć 
o tej wyjątkowej kobiecie, aktor-
ce, kobiecie renesansu. Wydaje 
mi się, że to Pola Negri  pokaza-
ła nam, że rzeczy niemożliwe nie 
istnieją. Bierzmy od niej garścia-
mi. Pola z Lipna trafiła do Holly-
wood.

Symboliczny klucz do bram 

Lipna otrzymała w miniony pią-
tek profesor Bernadette Hamilton 
z San Antonio, czyli miasta w któ-
rym Pola Negri spędziła ostatnie 
30 lat swojego życia. Profesor Ha-
milton jest dyrektorem katedry 
dramatu Uniwersytetu w San An-
tonio, czuwa nad dziedzictwem 
Poli w USA, a w 2003 roku wysta-
wiła sztukę, w której wcieliła się 
w postać Poli Negri.

– Dziękuję za klucz do mia-
sta – mówi Bernadette Hamil-
ton. – Jest to dla mnie ogromny 
zaszczyt i honor. W moich żyłach 
i moim sercu odczuwam ten most 
łączący Teksas z ziemią dobrzyń-
ską. Klucz do miasta może być też 
początkiem pewnej kooperacji, 
która może skończyć się wymia-
ną studentów, wiedzy i doświad-
czeń. Kocham Lipno, lubię polską 
kuchnię.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Kocham Lipno – mówiła profesor

Marcin Dorociński odsłonił swoją tablicę w bulwarze Poli Negri w piątek

To moja pierwsza gwiazda mówi Joanna Kulig

Burmistrz wręczył klucz do miasta profesor Hamilton

Inicjatorzy wydarzenia

Aktorka zapowiedziała kolejne wizyty w mieście Poli 12. święto kina za nami

Statuetkę Dorocińskiemu wręczyła Aneta Jędrzejewska

Były owacje dla gwiazd Joanna Kulig doskonale czuła się w czasach Poli
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Więcej czasu na składanie wniosków

Do 15 czerwca został wydłużony termin składania wniosków 
o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 rok. Przedłużony 
termin dotyczy zarówno płatności bezpośrednich, jak i płat-
ności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 
2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, 
ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowisko-
wych). Do 15 czerwca rolnicy będą również mogli dokonywać 
zmian we wniosku bez narażania się na sankcje. Do 24 maja 
rolnicy złożyli 765,26 tys. wniosków przez internet. 

Zmiany w nowych paszportach

Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt 

dotyczący nowych paszportów. Zmiany zakłada-

ją m.in. wprowadzenie oznaczeń dla osób niewi-

dzących i niedowidzących. W okładce dokumentu 

pojawi się słowo „paszport” napisane za pomocą 

Braille’a. Wzór nawiązuje do obchodzonej w tym 

roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości. Wprowadzenie nowych paszportów 

nie wiąże się z koniecznością wymiany obecnych 

dokumentów. Ich ważność upłynie dopiero w ter-

minie określonym w dokumencie.

Lepsza ściągalność alimentów

W ubiegłym tygodniu minister Elżbieta Rafalska 
przedstawiła projekt zmian w ramach tzw. pakietu 
alimentacyjnego. Zaproponowane rozwiązania to 
m.in. skuteczniejsza aktywizacja zawodowa dłuż-
ników alimentacyjnych, umożliwienie prowadzenia 
egzekucji z diet otrzymywanych przez dłużników ali-
mentacyjnych, sankcje dla pracodawców za nielegalne 
zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego czy podwyż-

szenie kryterium dochodowego uprawniającego do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 800 zł. 
Teraz projekt trafi do konsultacji międzyresorto-

wych i społecznych.

Więcej uprawnień 
Straży Marszałkowskiej

20 maja weszła w życie ustawa o Straży Marszałkowskiej, która rozszerza kompe-tencje tej służby. Funkcjonariusze, wykonu-jąc zadania, mogą wydawać polecenia oso-bom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, legitymować, dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Przy-sługuje im też prawo użycia lub wykorzy-stania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Służba więzienna zajmie się dozorem elektronicznym

Prezydent podpisał ustawę, która zakłada, że minister spra-
wiedliwości będzie mógł powierzyć służbie więziennej zadania 
podmiotu dozorującego, polegające m.in. na wykonywaniu przez 
funkcjonariuszy i pracowników SW całodobowych patroli inter-
wencyjnych na terenie całego kraju oraz zabezpieczeniu środ-
ków transportu, łączności i transferu danych. Ustawa wejdzie 
w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
ogłoszenia.

Zgłoś najlepszego nauczyciela

Do końca lipca można zgłaszać kandydatury 
nauczycieli do marszałkowskich nagród Lider 
Edukacji. Mogą to zrobić podmioty prowa-
dzące szkoły, przedszkola lub inne placówki 
oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrekto-
rzy tych instytucji, związki zawodowe i orga-
nizacje pozarządowe. Osiemnastkę najlepszych 
w minionym roku szkolnym pedagogów wskaże 
powołana przez marszałka województwa kapi-
tuła konkursowa. Regulamin i wzór wniosku na 
stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl. 

Firmy poniosą odpowiedzialność za przestępstwa 

Skuteczne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej firm, które 
np. spowodowały skażenie środowiska i dotkliwe kary finanso-
we dla wielkich korporacji, jeśli te ukrywają istotne usterki swych 
wyrobów, przewidują nowe przepisy przygotowane przez resort 
sprawiedliwości. Zmiany obejmują m.in. zlikwidowanie wymogu 
uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej, jako warun-
ku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Do wytoczenia sprawy 
np. nieuczciwej spółce wystarczy prokuratorskie ustalenie, że doszło 
w niej do popełnienia przestępstwa. Kwestia osobistej odpowiedzial-
ności karnej konkretnej osoby będzie rozstrzygana przez sąd nieza-
leżnie od postępowania w sprawie nałożenia kary finansowej na pod-
miot zbiorowy, ale z założenia w ramach jednego procesu. Ponadto 
wysokość kary pieniężnej zostanie podniesiona do granic od 30 tys. do 
30 mln zł. Kara nie będzie zawierać odniesienia do osiągniętego przy-
chodu. Wprowadzona zostanie możliwość umorzenia postępowania, je-
żeli nawet najniższa z możliwych kar byłaby zbyt surowa za pojedyncze 
przewinienie.
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Sprzedawcy paliw 
pod lupą

PRAWO  Rolnicy obawiają się, że zmiany w ustawie o zwrocie 
podatku akcyzowego uderzą w nich

Rząd chce wprowadzić nowe-
lizację ustawy o zwrocie podatku 
akcyzowego dla rolników. Projekt 
poddano konsultacjom. Gospoda-
rzom nie podoba się to, że mogą 
niechcący stać się celem dla orga-
nów państwa. Chodzi o sytuację, 
gdy rolnik kupi olej napędowy od 
firmy, która np. oszukuje na VAT. 

Organizacje rolnicze uznają, 
że rolnik może sprawdzić czy fir-
ma sprzedająca mu olej widnie-
je w rejestrach, okazuje licencje 
i certyfikaty. Jeśli tak jest, wów-
czas nie ma powodów, by nie ufać 
sprzedawcy. Ale kto jest w stanie 

stwierdzić, czy dana firma płaci 
podatki? Teoretycznie można na 
przykład zażądać wydania przez 
urząd skarbowy zaświadczenia, 
że dana firma jest zarejestrowa-
nym podmiotem prowadzącym 
działalność gospodarczą w zakre-
sie wyrobów akcyzowych. „Tylko 
ile takie procedury trwają?” - do-
pytuje w piśmie do resortu finan-
sów samorząd rolniczy. „A to, że 
sprzedawca jest zarejestrowa-
nym podmiotem prowadzącym 
działalność niekoniecznie ozna-
cza, że opłaca w należytej wyso-
kości podatek. Naszym zdaniem 

to Państwo powinno zadbać, aby 
z rynku zniknęły podmioty dzia-
łające w szarej strefie. Dlatego też 
kategorycznie odrzucamy zmia-
ny zaproponowane w niniejszym 
projekcie.” 

Po co planuje się zmieniać 
prawo? Krajowa Administracja 
Skarbowa podczas kontroli po-
datkowych zauważyła wiele nie-
prawidłowości. Obecne przepisy 
nie przewidują kar, gdy rolnik wy-
korzystywał paliwa, od których 
wcześniej nie zostały zapłacone 
należne podatki. 

(pw)

Ochrona środowiska

Pilnuj godzin oprysków
Miliony pszczół wymarły w ostatnich dniach na Kaszubach. Wszystkiemu winien 
był jeden, przeprowadzony w niewłaściwym momencie, zabieg chemizacyjny. 

Pszczoły potraktowane 
środkami chemicznymi nie po-
trafiły odnaleźć drogi do ula. Te, 
którym udało się wrócić, były 
zabijane przez inne pszczoły, 
ponieważ wyczuły od nich dziw-
ny zapach i odebrały to jako za-
grożenie dla kolonii. To smutne 
wydarzenie zbiegło się w czasie 
z ogłoszeniem przez ONZ 20 
maja Światowym Dniem Pszczo-

ły. W Polsce przyjęto z tej oka-
zji Narodową Strategię Ochrony 
Owadów Zapylających.

Przypadków podobnych jak 
na Kaszubach nie jest w Polsce 
zbyt wiele. O wiele gorzej jest 
na przykład w USA, gdzie rolni-
cy opierają się niemal wyłącznie 
na chemii. W Polsce wystarczy, 
by gospodarze stosowali się do 
ogólnie przyjętych zasad doty-

czących godziny wykonywania 
zabiegów. Opryski należy prze-
prowadzać dopiero po powrocie 
owadów do uli. Poza tym nie 
stosuje się preparatów toksycz-
nych dla pszczół w okresie kwit-
nienia roślin uprawnych oraz 
w uprawach, w których wystę-
pują kwitnące chwasty. 

(pw)

Finanse

Rywalizacja o premię
Od 18 czerwca do 17 lipca można będzie ubiegać się o pomoc na restrukturyzację 
małych gospodarstw. Do zdobycia premia w wysokości 60 tys. zł. 

W tym roku złagodzono wy-
mogi, które musi spełnić rolnik 
starający się o premię. Wystarczy, 
by był on ubezpieczony w KRUS 
przez co najmniej 2 miesiące 

poprzedzające miesiąc złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy 
oraz by w okresie 12 miesięcy po-
przedzających miesiąc złożenia 
wniosku nie prowadził działal-

ności potwierdzonej wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej. 
Poza tym trzeba posiadać mini-
mum 1 hektar ziemi, przygoto-
wać biznesplan i zrealizować go. 

Wnioski będą poddawane 
ocenie. W zależności od liczby 
uzyskanych punktów, otrzyma-
ją dofinansowanie lub nie. Do 
wzięcia są premie w wysokości 
60 tys. zł (wypłacane w dwóch 
ratach). Pierwsza transza to  
80 proc. kwoty, a po zrealizowa-
niu biznesplanu otrzymuje się 
resztę. Wysokość wydatków na 
inwestycje w środki trwałe musi 
wynieść co najmniej 80 proc. 
kwoty pomocy.

(pw), fot. ilustracyjne

Po trochę gotówki
Pożyczenie niewielkiej kwoty z niewielkim oprocen-
towaniem – taką pomoc oferuje Fundacja Wspoma-
gania Wsi.

Finanse

Fundacja działa od 1999 roku 
i powstawała na mocy dekretu 
kardynała Józefa Glempa, który 
pochodził z naszego regionu. Jej 
zadaniem jest wspieranie miesz-
kańców wsi. Mikropożyczki są 
przeznaczone dla osób z terenów 
wiejskich, które mają zarejestro-
waną działalność gospodarczą. 
W woj. kujawsko-pomorskim 
można uzyskać 10 tys. zł lub 30 
tys. zł pożyczki, w zależności od 

tego, jak długo prowadzona jest 
działalność. Pieniądze oddaje się 
przez 24 lub 36 miesięcy. Można je 
wykorzystać na rozkręcenie usług 
transportowych, pielęgniarskich, 
sprzątających itd. Wystarczy do-
bry pomysł. Pożyczki są bardzo 
nisko oprocentowane. Zaintere-
sowani tą ofertą powinni zgłosić 
się do terenowych doradców fun-
dacji (najbliżej w Brodnicy). 

(pw)

Czekając na blachy
Rolnicy, którzy rejestrują nowe maszyny w staro-
stwach powiatowych, muszą uzbroić się w cierpli-
wość z dwóch powodów. Pierwszy to niesprawność 
systemu komputerowego, drugi – zwiększenie liczby 
rejestracji nowych pojazdów o kilkadziesiąt procent.

CEPiK

Tylko w kwietniu liczba re-
jestracji nowych samochodów 
i innych pojazdów do 3,5 tony 
wzrosła o 30 proc.! A na dodatek 
kłopoty sprawia Centralny Sys-
tem Ewidencji Pojazdów i Kie-
rowców, zwany w skrócie CEPiK-
iem. System komputerowy miał 
pierwotnie usprawnić rejestra-
cję, a stało się odwrotnie. W li-
stopadzie ubiegłego roku wpro-
wadzono co prawda znaczące 
poprawki, ale nie przyniosły 
oczekiwanych efektów. W nie-
których starostwach na rejestra-

cję pojazdu trzeba czekać nawet 
miesiąc. Kolejki są zjawiskiem 
powszechnym. Część urzędów 
wprowadziła zapisy internetowe, 
by petenci nie tracili czasu na 
stanie w ogonkach. 

Na koniec ciekawostka – 
w tym miesiącu padł rekord szyb-
kości w rejestracji pojazdu przy 
pomocy CEPiK. Jeden z urzędni-
ków w Kaliszu dokonał tego w  
7 minut i 12 sekund. Życzymy 
sobie, by takie rekordy stały się 
powszechne.

(pw)

Roślina z taśmą
Opaski noszone na nadgarstku, które mierzą funkcje 
życiowe, to już sprawdzony wynalazek. Teraz taśmy 
oceniające stan roślin wkraczają do rolnictwa. 

Nowinki

Młodzi naukowcy z Uniwer-
sytetu Iowa w USA skonstruowali 
czujnik, który mierzy, czy rośli-
na posiada wystarczające zapasy 
wody oraz odpowiedni poziom 
azotu. Czujniki mocowane są 
na taśmach, a te przyklejane są 
do liści. Wszystkie sensory łączy 
przewód. Potrafią one zareje-
strować przepływ wody w poje-
dynczej roślinie, nawet jeśli przy-

mocować je do dwóch różnych 
liści.

Obecnie projekt taśmy jest 
w fazie testów. Otrzymał potężny 
zastrzyk finansowy od rządu USA, 
który liczy na komercyjne wyko-
rzystanie pomysłu. Być może za 
kilka lat dzięki taśmie rolnik bę-
dzie mógł mieć wiedzę o każdej 
roślinie na swojej plantacji.

(pw)
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Kilka pytań o… wysokość pensji 
ADWOKAT RADZI  W tym numerze omawiamy kwestię możliwości zakwestionowania wysokości 
pensji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

R E K L A M A

Adwokat Anna Krawczyk-Koź-
mińska, prowadząca Kancelarię Ad-
wokacką w Wąbrzeźnie (ulica Wol-
ności 4, tel. 663 018 891), w formie 
przystępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa. 

– Czy ZUS może kwestiono-
wać wysokość pensji?

– Tak. Pomimo że wysokość 
pensji uzgadniana jest przez pra-
cownika i szefa firmy i teoretycznie 
nikt nie powinien się do tego wtrą-
cać, to zdarzają się sytuacje, kiedy 
ZUS stwierdza, że pensja została 
określona na niewłaściwym pozio-
mie i kwestionuje jej wysokość.

– O jakie sytuacje może cho-
dzić?

– Przede wszystkim doty-
czy to ustalania pensji dla osób, 
które w oparciu o taką zawyżoną 
stawkę dostają następnie zasi-

łek z ZUS-u w wyższej wysokości. 
W pierwszej kolejności chodzi za-
tem o kobiety w ciąży, ale nie tylko, 
ponieważ może dotyczyć to także 
innych osób, które korzystają z za-
siłków chorobowych.

– Na jakiej podstawie ZUS 
kwestionuje wysokość wynagro-
dzenia?

– Zgodnie z Kodeksem Pra-
cy, pensja powinna być godziwa, 
ale ta godziwość nie dotyczy tylko 
tego, żeby nie była zbyt niska, ale 
nie może również być zbyt wysoka 
w stosunku do kwalifikacji jakie ma 
dana osoba i zakresu obowiązków, 
które wykonuje.

– W jakich zatem przypad-
kach możemy spodziewać się in-
gerencji ZUS-u?

– Po pierwsze wówczas, gdy 
osoba o niskich kwalifikacjach zo-
staje zatrudniona z płacą znacznie 

wyższą niż inne osoby w danej fir-
mie wykonujące podobną pracę. 
Przykładowo wszystkie ekspe-
dientki w sklepie zarabiają 2,5 tys. 
zł brutto, a nowo zatrudniona pod-
pisuje umowę na 5 tys. zł i po krót-
kim czasie udaje się na zwolnienie 
lekarskie związane z ciążą. Podejrz-
liwość ZUS-u wzbudzi też sytuacja, 
gdy ktoś otrzymuje pensję znacz-
nie wyższą niż przeciętna w danym 
mieście czy powiecie, np. wszyscy 
kelnerzy w małym mieście zarabia-
ją pensję minimalną, a jeden z nich 
zatrudniony został za pensję dwu-
krotnie wyższą, po czym udał się 
na zasiłek.

– Czy dotyczy to tylko nowo 
zatrudnionych osób czy także 
dłużej pracujących pracowni-
ków?

– ZUS bardzo często kwestio-
nuje także nagłe zwyżki pensji 

osób, które zarabiały mniej i nagle, 
bez zmiany zakresu obowiązków, 
zaczynają zarabiać dużo więcej, np. 
asystentka zarabia w firmie 3 tys. 
zł, a po zajściu w ciążę jej pensja zo-
staje zwiększona do 7 tys. zł i chce, 
aby od takiej pensji naliczany był 
zasiłek macierzyński. 

– Jak wygląda procedura 
kwestionowania wysokości pen-
sji?

– ZUS ustala, ile jego zdaniem 
właściwa pensja powinna wynosić. 
Bada okoliczności zatrudnienia da-
nej osoby albo nagłej zwyżki pen-
sji. Ustala czy nie jest to znajomy 
lub rodzina właściciela firmy. Jeżeli 
uważa, że pensja była zawyżona, 
wydaje decyzję ustalającą, iż pod-
stawa wymiaru składek, a co zatem 
idzie podstawa wymiaru zasiłku 
macierzyńskiego lub chorobowego, 
była niższa. 

– Jakie są tego konsekwen-
cje?

– Trzeba zwracać zawyżony 
zasiłek za cały okres nie objęty 
przedawnieniem, czyli w praktyce 
zwykle za cały okres pobierania 
tego świadczenia.

– Czy można przed tym się 
jakoś obronić?

– Tak. Można wnieść odwoła-
nie do sądu. Z mojej praktyki wni-
ka, że istnieje kilka skutecznych 
linii obrony w takiej sytuacji. Są to 
jednak sprawy bardzo trudne do 
wygrania, dlatego ocena realnych 
szans na powodzenia takiego od-
wołania zależy zawsze od okolicz-
ności konkretnego przypadku. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

Prawo

RODO – ewolucja czy rewolucja?
W piątek w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, zaczęły obowiązywać nowe 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). I co teraz?

Po stronie administratorów 
danych osobowych nowe prawo 
wiąże się z wieloma obowiązkami, 
które – zwłaszcza na początku – 
mogą przytłaczać. Należy jednak 
pamiętać, że to przede wszystkim 
reforma dla nas. Reforma prooby-
watelska, która daje nam wszyst-
kim szereg nowych praw, z których 
musimy nauczyć się korzystać. Ale 
musimy też nabyć przekonanie, że 
prywatność jest wartością, o którą 
musimy dbać nawzajem.

Rewolucja w świadomości
RODO nie sprawiło, że nagle 

obudziliśmy się w innej rzeczywi-
stości, że świat jest inny. Wejście 
w życie RODO wywołało jednak 
ogromne zainteresowanie wokół 

tematu ochrony danych osobo-
wych. I to jest pierwszy, niewąt-
pliwy sukces tej reformy. Nasza 
rzeczywistość nie ulegnie zmianie 
tylko dlatego, że weszło w życie 
nowe prawo. Zmieni się ona dopie-
ro, kiedy zajdzie zmiana w świado-
mości. Zmiana w nas wszystkich.

– RODO nie będzie żadną re-
wolucją, jeśli nie dokona się ona 
w naszych głowach, jeśli nie zajdzie 
rewolucja w świadomości, jeśli nie 
zdamy sobie sprawy, nie nabierze-
my przekonania, że prywatność 
jest wartością, którą należy chro-
nić, że ochrona danych osobowych 
dotyczy nas wszystkich i wszyscy 
musimy o to dbać – mówi Jakub 
Płodzich z Ministerstwa Cyfryza-

cji.
RODO? Start!
Ogólne Rozporządzenie 

o Ochronie Danych Osobowych 
2016/679 (RODO) obejmuje swoim 
zastosowaniem wszystkie pod-
mioty prywatne i publiczne, któ-
re przetwarzają dane osobowe 
i w praktyce większość procesów 
przetwarzania danych. Główny 
cel reformy to lepsza ochrona na-
szych danych, ale i uwrażliwienie 
na to, że dane osobowe powinny 
być dobrze zabezpieczone.

Aby ułatwić życie wszystkim, 
których dotyczą nowe przepisy, 
Ministerstwo Cyfryzacji przygo-
towało m.in. przewodniki, ulot-
ki oraz filmy informacyjne „Oto 

RODO” (dostępne na You Tube). 
Nie daj się nabrać
Resort zwraca też uwagę na 

konieczność zachowania najwyż-
szej ostrożności w reagowaniu na 
wszelkie otrzymywane wiadomo-
ści związane z dostosowaniem or-
ganizacji do RODO. 

– Z informacji, jakie otrzy-
mujemy wynika, że obok licz-
nych wiadomości informujących 
o przetwarzaniu danych osobo-
wych są również takie, które mogą 
być ukierunkowane na oszustwa – 
ostrzegają urzędnicy.

Do wiadomości takich nale-
żą w szczególności: 

• Informacje zawierające linki 
bądź załączniki z dokumentami 
z których skorzystanie zapew-
nić ma pozornie pełną zgodność 
z RODO, a faktycznie może skutko-
wać zainstalowaniem tzw. wirusa.

Co zrobić, gdy taką wiadomość 
dostaniemy? Trzeba dokładnie się 
z nią zapoznać. Nie należy reago-
wać na wiadomości lub SMS-y 

z niewiadomego lub podejrzanego 
źródła.

• Oferty usług doradczych 
w obszarze ochrony danych oso-
bowych z informacją, że odmowa 
skorzystania z usług skutkować 
może złożeniem skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych. Może to być próba oszu-
stwa.

• Nieprawdziwe informacje 
o prawnej konieczności nabycia 
szaf zapewniających zgodność 
z RODO, krat w oknach, szczegól-
nych kategorii niszczarek, nakła-
dek na ekrany monitorów, kłódek 
oraz innych dedykowanych RODO 
rozwiązań. RODO nie stawia takich 
wymogów.

• Informacje o obowiązko-
wych egzaminach na Inspektorów 
Ochrony Danych, obowiązkowych 
certyfikatach oraz obowiązko-
wych szkoleniach. RODO nigdzie 
nie mówi o obowiązkowych egza-
minach czy szkoleniach.

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

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

 21 czerwca w tym samym miejscu mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 
lato, biorąc udział w imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. Początek o 18.00. W pro-
gramie m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek, warsztaty pieczenia podpłomyków, 
zabawy i konkursy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Same Suki. Grupa wykonuje 
muzykę folk. Formacja pojawi się na scenie około 21.00. Organizatorem wydarzenia 
jest Stowarzyszenie „Zielona Lipa”.

 Wąbrzeźno
 „Dziecięce pasje” – to tytuł wystawy, której autorami są młodzi adepci sztuk 

plastycznych. Otwarcie ekspozycji odbędzie się w Wąbrzeskim Domu Kultury 4 czer-
wca o godzinie 17.00. Wstęp wolny. 

 5 czerwca w godz. 9.00-17.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest „Jarmark sta-
roci”. 

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

 8 czerwca w godz. 9.00-18.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest Jarmark Eko-
logiczny. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają lokalnych wytwórców 
produkujących metodami ekologicznymi, artystów, rzemieślników oraz podmioty 
podejmujące różnego rodzaju inicjatywy lokalne (koła gospodyń, stowarzyszenia). Mile 
widziani są też ogrodnicy oraz rolnicy, którzy zaprezentują mieszkańcom Wąbrzeźna 
i przyjezdnym gościom swoje plony. Zwieńczeniem imprezy będzie, rozpoczynający 
się od godziny 16.30, II maraton zumby pod okiem Katarzyny Sumińskiej, który orga-
nizowany jest w ramach Dni Wąbrzeźna. Podczas imprezy odbędą się również konkursy 
ekologiczne i kulinarne. Bliższych informacji udziela Dorota Otremba, kierownik Działu 
Animacji Kultury WDK, tel. 535 436 071. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 maja. 

 Tego samego dnia o 17.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa war-
szawskiego malarza Andrzej Sobczyka. Ekspozycja nosi tytuł „Wąbrzeźno w malar-
stwie”. Wstęp wolny. 

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

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

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

 Rypin
 W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek w Rypinie zagrają rockowe 

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

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kulturalne świętowanie
REGION  Między 1 a 10 czerwca w woj. kujawsko-pomorskim 
zaplanowano szereg imprez związanych ze świętem woje-
wództwa. Co czeka na mieszkańców? 

Święto województwa od-
bywa się co roku, na pamiątkę 
wizyt w naszym regionie Jana 
Pawła II. Za każdym razem urząd 
marszałkowski, w porozumieniu 
z partnerami, organizuje pikniki, 
koncerty, festyny w różnych czę-
ściach kujawsko-pomorskiego.

Tegoroczna impreza ruszy 
1 czerwca. W Toruniu, na placu 
za urzędem marszałkowskim, 
planowany jest nocny pokaz ba-
lonów. Jedną z głównych atrakcji 
będzie plenerowy koncert „Pod 
Wspólnym Niebem” z udziałem 
gwiazd (2 czerwca na toruńskich 
Jordankach). Piosenki, których 
motywem przewodnim będzie 
niebo, zaśpiewają między innymi: 
Justyna Steczkowska, Stanisław 
Soyka, Natasza Urbańska, Skubas 
i Sławek Uniatowski. Dzień później 
na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej 
podczas koncertu „Wyspa kina” 
usłyszymy muzykę z filmów krę-
conych w regionie. Wystąpią mię-

dzy innymi: Wojciech Waglewski, 
Sonia Bohosiewicz, Janusz Radek, 
Daria Zawiałow, Buslaw, Justyna 
Święs i Joanna Czajkowska-Zoń.

W toruńskim Centrum Kul-
tury Dwór Artusa 6 czerwca od-
będzie się impreza „Pory Roku 
Vivaldiego z Mistrzem” z udzia-
łem Orkiestry Kameralnej „Ca-
pella Bydgostiensis”, skrzypka 
Jana Staniendy oraz uczniów 
szkół muzycznych. Tego same-
go dnia w Amfiteatrze Opery 
Nova w Bydgoszczy zaplanowa-
no koncert plenerowy „Operowe 
rendez-vous” w wykonaniu so-
listów, chóru i orkiestry Opery 
Nova pod batutą Macieja Figasa 
i Piotra Wajraka.

Ciekawie zapowiada się 
8 czerwca w Chełmnie. O 17.00 na 
rynku zaśpiewa Majka Jeżowska. 
Godzinę później planowana jest 
potańcówka międzypokolenio-
wa, a o 19.00 wystąpią tancerze: 
Jan Kliment i Lenka Klimentowa. 

Gwiazdą wieczoru będzie Anita 
Lipnicka. Artystka pojawi się na 
scenie o 20.30. 

Dzień później warto wybrać 
się do Grudziądza na Astrofe-
stiwal. Wydarzenie na Błoniach 
Nadwiślańskich będzie obfitować 
w takie atrakcje jak: multimedial-
na podróż na Marsa czy muzycz-
ne show astronomiczne. Na ko-
niec, o 22.00, na scenie pojawi się 
zespół Feel, znany z takich prze-
bojów jak: „Jak anioła głos” czy 
„No pokaż na co cię stać”. Tego 
samego dnia, o 19.30, na Starym 
Rynku we Włocławku wystąpi Na-
talia Kukulska. Z kolei 10 czerw-
ca w Inowrocławiu, około 19.30, 
w Parku Solankowym zaśpiewa 
Krystyna Prońko. 

Wstęp na wszystkie wydarze-
nia jest bezpłatny. Szczegółowy 
program imprezy można znaleźć 
na stronie www.kujawsko-po-
morskie.pl. 

(ToB)

Region

Marszałkowskie laury
W czerwcu zostaną przyznane Nagrody Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najwięcej, bo 
31 zgłoszeń, dotyczy kultury. 

To najbardziej prestiżowe 
wyróżnienia, przyznawane za 
najwartościowsze dokonania 
w istotnych obszarach działal-
ności publicznej i społecznej, 
profesjonalnej i biznesowej.

– Nagrody trafią jak zwy-
kle w ręce najlepszych z najlep-
szych – osób i zespołów, które 
swoją aktywnością, zaangażo-
waniem i pracą służą rozwojowi 
regionu. Promujemy w ten spo-

sób twórcze, często nowatorskie 
przedsięwzięcia, warte naślado-
wania w wymiarze regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym, 
a przede twórcze i aktywne po-
stawy – tłumaczy marszałek 
Piotr Całbecki.

W tym roku wpłynęło aż 171 
kandydatur. Najwięcej propo-
zycji dotyczy kultury – 31. Gala 
wręczenia nagród już 19 czerw-
ca w Toruniu. 

oprac. (ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/

Andrzej Goiński
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13:45 Elif

06:05 Cudowny świat przyrody 
 odc. 10 - serial 
06:35 Elif odc. 254 - serial  
07:30 Jaka to melodia?   
08:05 Bernadetta. Cud w Lourdes 
 - biografi czny 
10:00 Msza święta z kościoła pw. 
 Wniebowzięcia Najświętszej 
 Maryi Panny w Milówce 
12:20 Chrześcijanie w Syrii - reportaż 
12:40 Dzika Sri Lanka odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 255 - serial 
14:40 Nie wierzcie bliźniaczkom 
 - komedia 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Golec uOrkiestra - 20-lecie 
 zespołu - koncert 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Ojciec Mateusz odc. 251 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży 
22:20  śledczy Anity Gargas 
22:55 Mały wielki człowiek - western 
01:20 Wojsko-polskie.pl

05:25 Ukryta prawda odc. 241 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:45 Przyjaciele odc. 44 

 - serial 

09:15 Agent Cody Banks 

 - komedia sensacyjna 

11:30 Butch Cassidy i Sundance Kid 

 - western 

13:45 Dziewczyna i chłopak - wszystko 

 na opak - komediodramat 

15:35 Córka prezydenta odc. 1999, 

 - komedia romantyczna 

17:55 Opowieści na dobranoc 

 - komedia 

20:00 Kongo - przygodowy

22:15 Pamięć absolutna 

 - science fi ction 

00:45 Zaszczepieni - dokumentalny 

02:45 Moc magii odc. 145 

06:00 Interwencja  

06:15 Detektywi w akcji odc. 112- serial 

07:20 The Looney Tunes Show 

 odc. 13 - serial 

07:50 Gryf z krainy ciemności 

 - fantastyczny 

09:45 Przyjaciel Świętego Mikołaja II: 

 świąteczne szczeniaki - dla dzieci 

11:35 Król lew II: Czas Simby 

 - animowany 

13:20 Patriota - thriller 

15:15 K-19 - sensacyjny 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 427 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 428 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 208 - serial 

21:00 Przeznaczenie - thriller 

23:05 Radiowóz - akcji 

01:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 11

06:00 To moje życie! odc. 301 s. 4 

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 68 - serial 

08:00 Dziewczyny z St. Trinian 

 - komedia 

10:15 Alvin i wiewiórki II 

 - animowany 

11:50 Matylda - dla dzieci 

13:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:45 Guardians: Misja superbohaterów 

 - sensacyjny 

17:35 Hellboy - fantastyczny 

20:00 King Kong - przygodowy

23:55 Zagubiona przyszłość 

 - science fi ction 

01:35 Na jedwabnym szlaku 

 odc. 10 - serial 

02:10 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 1 - serial 

02:50 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 2 - serial 

03:30 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 3 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:10 Dezerterzy odc. 82 
 - publicystyczny 
08:45 Informacje kulturalne
09:10 Braciszek - biografi czny  
11:00 Quo vadis? odc. 2 - serial 
12:00 Quo vadis? odc. 3 - serial 
12:55 Studio Kultura - rozmowy  
13:20 Zaległy urlop - obyczajowy 
14:25 Piosenka jest dobra na wszystko 
 - artystyczny 
15:25 Piosenka jest dobra na wszystko 
 - artystyczny 
16:30 Chuligan literacki odc. 81 
 - publicystyczny 
17:05 Constans - psychologiczny 
18:50 Wróblewski według Wajdy 
 - dokumentalny 
19:35 Budzik - animowany 
19:45 Wiatr - animowany 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 98,  
20:05 Znikający punkt - sensacyjny 
21:55 Scena klasyczna odc. 22 - recital 
22:40 Dziennik fi lozofa odc. 148 
22:55 Ostatni w Aleppo - dokumentalny 
00:10 Kawalerskie życie na obczyźnie 
 - obyczajowy 
02:05 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 579 - felieton 
06:55 Czy warto było tak żyć 
 - dokumentalny  
07:45 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 49 - serial 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 8  
08:35 Ukryte skarby odc. 22, - reportaż 
09:05 Korona królów odc. 35 - serial  
09:40 Korona królów odc. 36 - serial  
10:10 Jak było? odc. 12 
 - publicystyczny 
10:50 Flesz historii  
11:10 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 5 - dokumentalny 
11:40 Klerycy w komunistycznej armii 
 - dokumentalny 
12:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:15 Sensacje XX wieku odc. 194,   
13:45 Sensacje XX wieku odc. 114,   
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 - serial 
14:45 Koło historii odc. 27,  
15:15 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5, - dokumentalny  
16:15 Cudze listy - dokumentalny 
17:20 Taśmy bezpieki odc. 52 
 - dokumentalny 
17:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 12 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 66,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 149,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Ostatnia bitwa Wikingów 
 - dokumentalny 
21:40 Korona królów odc. 37 - serial 
22:15 Korona królów odc. 38 - serial 
22:45 Spór o historię odc. 128,  
23:30 Przerwana misja - dokumentalny 
00:35 Miasto skarbów odc. 13 - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Zaufaj (w) Płocku. Przyszłość 
 zaczyna się dzisiaj - koncert 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:30 Myśląc ojczyzna  - felieton  
10:40 Starożytne tajemnice Biblii 
 odc. 5 - serial 
11:15 Serce i oblicze Boga 
 - dokumentalny  
11:30 Święty na każdy dzień   
11:35 Hostia stała się ciałem, wino stało 
 się krwią - reportaż 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
12:00 Jego śladami - obyczajowy 
13:40 Bioetyczny detektyw 
 odc. 13, - dokumentalny 
14:00 Sobowtór - obyczajowy  
15:45 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Ja jestem z wami przez 
 wszystkie dni, aż do skończenia 
 świata - reportaż 
16:40 Procesja dziejów - reportaż 
17:00 Ja jestem Chlebem Żywym 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Superksięga odc. 12 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Jednego serca, jednego ducha 
 - koncert  
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

06:10 Koło fortuny  

06:50 Na dobre i na złe 

 odc. 709 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie 

11:20 Panorama  

11:30 Pogoda - fl esz Pogoda 

11:35 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 71 

11:45 Dwa złote kolty - western 

14:00 Familiada  

14:35 Koło fortuny odc. 391

15:15 Rodzinka.pl odc. 237 s. 12 

 - serial 

15:45 Julie i Julia - komedia 

18:00 Panorama  

18:25 Pogoda  

18:30 Sport-telegram 

18:35 Trzecia połowa odc. 7 - serial 

19:05 Orły Nawałki odc. 1 - serial 

19:35 Na sygnale odc. 192 - serial 

20:10 Podstępne druhny 

 - komedia romantyczna 

21:45 Wysoka fala - dramat 

23:50 Summer Night  

 Schönbrunn 2018 - koncert 

01:20 Każdy chce być Włochem 

 - komedia romantyczna

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 16 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2261 

10:55 Toy Story III - animowany 

12:45 Hugo i jego wynalazek 

 - przygodowy

15:25 Kochany urwis - komedia 

17:00 Film o pszczołach - animowany 

19:00 Fakty  

19:30 Sport 

19:40 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5327  

20:10 Doradca smaku odc. 10 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2689 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 63 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15 

22:30 Książę w Nowym Jorku 

 - komedia  

00:55 Jack, pogromca olbrzymów 

 - fantastyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 Odlotowa przygoda 

 - animowany 

09:45 Asterix podbija Amerykę 

 - animowany 

11:30 Brzdąc w opałach - komedia 

13:45 Fantastyczna czwórka 

 - sensacyjny 

15:55 Syn Boży - biblijny 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 214 - serial 

20:10 Bruce Wszechmogący 

 - komedia romantyczna 

22:30 Pasja - dramat 

01:00 As w rękawie 

 - komediodramat

09:15 Agent Cody Banks 19:00 Policjantki 
i policjanci 17:35 Hellboy 16:30 Chuligan literacki 13:15 Sensacje XX wieku

15:15 Rodzinka.pl 08:00 Dzień Dobry TVN 19:30 Świat według 
Kiepskich

U schyłku II wojny światowej naziści organizują 
siły piekieł przeciwko nieprzyjaciołom. Tworzą 
czerwonoskórego demona. Po latach potwór zaczyna 
wykorzystywać nadprzyrodzone siły, by pomagać 
ludzkości.

12 ostatnich godzin życia Jezusa z Nazaretu. 
Narrację przeplatają sceny retrospektywne 
z młodości Chrystusa. Arcykapłani domagają 
się najwyższego wymiaru kary dla pojmanego 
przestępcy ukrzyżowania.

„Pasja”
(2004r.) Polsat 22:30

„Hellboy”
(2004r.) TV Puls 17:35
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17:55 Leśniczówka

05:50 Telezakupy  
06:30 Elif odc. 255 - serial  
07:20 Komisariat odc. 13 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 251 - serial  
10:10 Klan odc. 3318  
10:35 Dookoła świata odc. 6, - reportaż 
11:05 Doktor Quinn odc. 9 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:40 Dzika Sri Lanka odc. 3 - serial 
13:50 Elif odc. 256 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 125 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:50 Kulisy paryskiego luksusu 
 - dokumentalny 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Leśniczówka odc. 27 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 28 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 35 
21:30 Big Music Quiz odc. 1
22:35 Gra z fortuną Romans

05:20 Ukryta prawda odc. 242 - serial 

06:25 Szpital odc. 326 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 45 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 2- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 601 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 46 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 500 - serial 

14:55 Szpital odc. 327 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 5 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 602 - serial 

20:00 Jak wytresować smoka 

 - animowany 

22:05 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

00:20 Uprowadzona odc. 1 - serial  

01:25 Moc magii odc. 146

06:00 Detektywi w akcji odc. 113- serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 13 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 6 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 11 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 12 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 7 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 
13:00 Galileo odc. 688 
14:00 Galileo odc. 689 
15:00 Detektywi w akcji odc. 182- serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 154 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 155 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 428 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
20:00 4.3.2.1 - thriller 
22:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 205 - serial 
23:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 206 - serial 
00:35 Bestie z Morza Beringa 
 - science fi ction 
02:20 Interwencja

06:00 To moje życie! odc. 302 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 69 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 s. 4 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 373 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 374 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
20:00 Żądza śmierci - sensacyjny 
21:55 Gunman: Odkupienie - sensacyjny 
00:05 Ghost Rider - sensacyjny 
02:15 Dyżur - dokumentalny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:20 Życie rodzinne Program studyjny 
08:30 Irytujące buczenie lodówki  - 
krótkometrażowy 
08:35 Nalepioki - animowany 
08:40 Życie rodzinne Program studyjny 
08:45 Fochy - dokumentalny 
08:55 Życie rodzinne Program studyjny 
09:00 Jutro mnie tu nie będzie  - 
krótkometrażowy 
09:35 Fast Food  - krótkometrażowy 
10:00 Złota kaczka Baśń fi lmowa 
11:00 Jacek i Agatka odc. 1 
 - bajka dla dzieci 
11:05 Jacek i Agatka odc. 2 
 - bajka dla dzieci 
11:10 Jacek i Agatka odc. 3 
 - bajka dla dzieci 
11:20 Jacek i Agatka odc. 4 
 - bajka dla dzieci 
11:25 Jacek i Agatka odc. 6 
 - bajka dla dzieci 
11:30 Jacek i Agatka odc. 7 
 - bajka dla dzieci 
11:35 Jacek i Agatka odc. 8 
 - bajka dla dzieci 
11:50 Szalony zegar - animowany 
12:10 Wszystko powiem Lilce! 
 - obyczajowy 
13:20 Studio Kultura - rozmowy  
13:40 Laureaci konkursu im. Henryka 
 Wieniawskiego odc. 7, - koncert 
14:35 Pegaz odc. 75 kulturalny 
15:40 Czarny kot - horror 
17:00 Wrony - dramat 
18:15 Każda twarz ma imię 
 - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 93,  
20:05 Sils Maria - dramat 
22:15 Tygodnik kulturalny  
23:05 Dziennik fi lozofa odc. 149 
23:20 Laureaci konkursu im. Henryka 
 Wieniawskiego odc. 7, - koncert 
00:20 Znikający punkt - sensacyjny

06:50 Był taki dzień odc. 580 - felieton 
07:00 Cudze listy - dokumentalny  
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 9  
08:40 Tajemnice klasztornych skarbców 
 odc. 2, - dokumentalny 
09:15 Korona królów odc. 37 - serial  
09:45 Korona królów odc. 38 - serial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 11 - serial  
10:50 Podróże z historią odc. 40 s. 4,  
11:25 Taśmy bezpieki odc. 52 
 - dokumentalny  
12:00 Tolek, Banan i inni 
 - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:35 Sensacje XX wieku odc. 66,   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 149,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 14 - serial 
15:20 Opowieść o Indiach odc. 5, 
 - dokumentalny  
16:30 Być w cieniu - dokumentalny 
17:25 Prezydent - dokumentalny 
17:55 Tajemnica twierdzy szyfrów 
 odc. 13 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 188,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 151,  
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 40, - reportaż 
20:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 3 - serial 
21:35 Korona królów odc. 39 - serial 
22:05 Korona królów odc. 40 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 69  
23:15 Redaktor - dokumentalny 
00:10 Tulipan odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Procesja dziejów - reportaż  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 12 s. 2 - serial  
09:10 Ja jestem z wami przez wszystkie 
 dni, aż do skończenia 
 świata - reportaż  
09:40 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski  - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 9 - serial 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
13:05 Święty na każdy dzień   
13:10 Jego śladami - obyczajowy  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do Bożego 
 Miłosierdzia  
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Fundusze Europejskie - dostępne 
 dla wszystkich odc. 4 
 - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom Serial animowany 
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 Głos serca odc. 16 - serial 
22:40 Wyznanie - obyczajowy

06:05 Za marzenia odc. 12 - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 11 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 68 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1369Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 6 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 145 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie - publicystyczny 
14:25 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 10 poradnikowy 
15:00 Za marzenia odc. 12 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 19 - serial 
18:00 Panorama odc. 3028 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5128, 
18:35 Trzecia połowa odc. 8 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 2 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 238 s. 12 
 - serial 
22:20 La La Poland odc. 6
23:15 Iskander odc. 3 - serial 
00:15 Podstępne druhny 
 - komedia romantyczna

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 10 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2262 

10:55 Ukryta prawda odc. 549 - serial  

12:00 Szkoła odc. 291 - serial  

13:00 Szpital odc. 435 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 3 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 292 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 550 - serial 

18:00 Szpital odc. 436 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5328  

20:00 Transformers: Wiek zagłady 

 - science fi ction 

23:25 Księga ocalenia - science fi ction 

01:55 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 692 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 488 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 489 - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 47 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 820 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 171 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 737 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2702 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 783 - serial 

15:45 Polska - Francja Siatkówka  

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2703 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 240 - serial 

20:00 Krudowie - animowany 

22:10 Sahara - przygodowy

00:55 Błogosławiona - horror 

02:55 Tajemnice losu odc. 3012

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 22:15 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Johnny jest kaskaderem. Chce ratować chorego 
ojca i ukochaną Roxanne. Gdy zjawia się 
wysłannik piekieł, Mefi stofeles, który za okazaną 
pomoc żąda jego duszy, Johnny decyduje się 
podpisać cyrograf.

Historia wielkiej przyjaźni między młodym Wikingiem 
a legendarną, okrutną bestią, która w rzeczywistości 
okazuje się niegroźnym, płochliwym stworzeniem.

„Ghost Rider”
(2007r.) TV Puls 20:00

„Jak wytresować smoka”
(2010r.) TVN 7 20:00
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17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży  
06:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 42 - serial 
07:25 Pełnosprawni  sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie  poradnikowy 
08:10 Rok w ogrodzie extra  
 poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia?   
09:10 Studio Raban Program redakcji 
katolickiej dla młodzieży 
09:35 Rodzinny ekspres 
 odc. 35 poradnikowy 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 71 
10:30 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 9 - publicystyczny 
10:40 Trzecia połowa odc. 11 - serial  
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 35 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 11 - serial  
13:35 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 126 kulinarny 
14:05 Ojciec Mateusz odc. 251 - serial  
15:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 24- serial  
15:55 Sisi odc. 1, Serial kostiumowy 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
17:55 Od Opola do Opola odc. 8
18:55 Orły Nawałki odc. 8 - serial 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Program katolicki Kościół i religia 
20:25 Komisarz Alex odc. 141 - serial 
21:25 Skyfall - sensacyjny  
23:55 Gala boksu zawodowego 
 w Rzeszowie Boks  
01:15 Zdradzona przyjaźń - thriller

05:45 Ukryta prawda 

 odc. 243 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 5 - serial 

10:00 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 5 - serial 

11:10 Columbo odc. 5 s. 4 - serial 

12:50 Dziewczyna i chłopak - wszystko 

 na opak - komediodramat 

14:45 Tomcio Grubasek - komedia 

16:50 Opowieści na dobranoc 

 - komedia 

19:00 W rytmie hip-hopu  

 - melodramat 

21:25 48 godzin - komedia sensacyjna 

23:30 I stanie się koniec - sensacyjny 

02:00 Moc magii odc. 147 

04:10 Druga strona medalu odc. 1

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 51 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 52 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 1 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial 
09:00 Przyjaciel Świętego Mikołaja II: 
 świąteczne szczeniaki - dla dzieci 
10:50 Policjantki i policjanci 
 odc. 425 - serial 
11:50 Policjantki i policjanci 
 odc. 426 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 427 - serial 
13:55 STOP Drogówka 
 odc. 168 policyjny 
15:00 The Rendezvous - sensacyjny 
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 1 - serial 
18:00 Żona dla milionera odc. 1 
19:00 Galileo odc. 690 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 428 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 207 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 208 - serial 
00:15 Aftershock. Miasto chaosu 
 - thriller 
02:00 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 12

06:00 Skorpion odc. 18 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 61 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 23 - serial 

08:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 52 s. 2 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 53 s. 2 - serial 

10:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 54 s. 2 - serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 55 s. 2 - serial 

12:55 Alvin i wiewiórki II - animowany 

14:45 Hellboy - fantastyczny 

17:20 Jurassic Park - przygodowy

20:00 Cena powrotu - sensacyjny 

21:55 Transporter: Nowa moc - akcji 

23:50 S.W.A.T. Jednostka Specjalna 

 - sensacyjny 

02:05 Taki jest świat  

02:55 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 7 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 27, Serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 6 

10:00 Odyseja fi lmowa odc. 14 - serial 

11:15 Znachor - dramat 

13:40 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

 - komedia kryminalna 

15:35 Film fabularny - obyczajowy 

16:00 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:40 Kobieta w oknie - kryminalny 

18:25 Dranie w kinie odc. 31 

19:05 Brian Johnson: Życie w trasie - 

 Nick Mason odc. 1 - serial 

20:00 Dobry rok - komediodramat 

22:10 Black Sabbath - The End 

 of the End - dokumentalny 

23:55 Ostatni kat - dramat 

01:45 Tylko kochankowie przeżyją 

 - horror 

03:55 Nieobecność - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 581 -  - felieton 
07:00 Bareizm - dokumentalny 
08:10 Regiony z historią 
 odc. 1 - dokumentalny 
08:30 Podróże z historią odc. 40 s. 4,   
09:10 Sposób na Alcybiadesa 
 odc. 3- serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 129 kulinarny 
10:45 Wielki test z historii. Polskie 
 powstania - quiz 
12:25 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 7 
12:55 Życie odc. 1 - serial 
13:55 Szerokie tory odc. 62  
14:35 Wielka gra odc. 134 
15:25 Spór o historię odc. 176,  
16:05 Sen o morzach i koloniach 
 - dokumentalny 
16:55 Marzyciele odc. 5  
17:30 Noce i dnie odc. 2 - serial 
18:45 Ostatnia bitwa Wikingów 
 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 4,  
20:30 Ekstradycja odc. 7 s. 3 - serial 
21:35 Dziewczyna bez twarzy - reportaż 
22:15 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 4, - dokumentalny  
23:20 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Sanktuarium Dobrej Matki 
 Marsylczyków de la Garde 
 - dokumentalny 
09:30 Niezwykłości przyrody Nowej 
 Zelandii Cykl - reportaży 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna  - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia Cykl 
 - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 16 - serial  
14:40 Kartka z kalendarza - muzyczny  
14:45 Wierzę w Boga   
15:00 XXII Spotkanie Młodych 
 Lednica 2000  
15:30 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
15:40 Święty na każdy dzień   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 20 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 XXII Spotkanie Młodych 
 Lednica 2000  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
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  

05:40 Koło fortuny  
06:15 Na sygnale odc. 193 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1871 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1872 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Pytanie na śniadanie  
10:50 Pogoda - fl esz odc. 238Pogoda 
10:55 M jak miłość odc. 1376 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1377 - serial 
12:50 Królowie Zatoki Kalifornijskiej 
 - dokumentalny 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Kabarety - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram odc. 5129, 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:40 Postaw na milion  
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka  
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 128, - quiz 
21:35 Czas śmierci odc. 2 - serial 
22:35 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
23:10 Sprawa zamknięta - thriller 
00:50 Julie i Julia - komedia 
02:55 Wydarzyło się w Teksasie 
 - kryminalny

05:40 Mango - Telezakupy  

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 7  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1080 

11:00 Na Wspólnej odc. 2686 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2687 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2688 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2689 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 9 s. 12  

13:50 Druga twarz odc. 2 s. 2 

14:50 Iron Majdan odc. 3

15:55 Domowe rewolucje odc. 2 s. 2 

16:55 Projekt Lady odc. 2 s. 3  

17:55 Tu się gotuje! 

 odc. 12 s. 2 kulinarny 

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5329  

20:00 Poznaj naszą rodzinkę - komedia 

22:05 Sex Story 

 - komedia romantyczna 

00:20 Ring II - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Kacze opowieści: poszukiwacze 

 zaginionej lampy - animowany 

09:15 My3 odc. 27, 

 - dla dzieci i młodzieży 

09:45 My3 odc. 28, 

 - dla dzieci i młodzieży 

10:15 Ewa gotuje odc. 294 kulinarny 

10:50 Wakacje Mikołajka - komedia 

12:55 Sahara - przygodowy

15:45 Polska - Chiny Siatkówka  

17:45 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 71 dokumentalna 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 72 dokumentalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 105 - serial 

20:05 Będzie się działo - Dzień Dziecka 

 - koncert 

22:05 X-Men - science fi ction 

00:20 Stoker - thriller 

02:40 Tajemnice losu odc. 3013

10:00 Przepis na życie 13:55 STOP Drogówka 08:55 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Wszystkie 
stworzenia duże i małe

10:15 Okrasa łamie 
przepisy

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

Po dziesięciu latach małżeństwa Pam i Greg muszą 
zdobyć uznanie dyrektorki prywatnej szkoły, uporać 
się z kierownikiem budowy domu oraz dziadkami 
Pam. Ponadto ich związek zostaje wystawiony na 
próbę.

Nastoletnia Sara, której pasją jest balet, po 
przeprowadzce do Chicago poznaje Dereka, 
gwiazdora klubu hip-hopowego. Na drodze do 
szczęścia młodych stają uprzedzenia rasowe.

„W rytmie hip-hopu”
(2001r.) TVN 7 19:00

„Poznaj naszą rodzinkę”
(2010r.) TVN 20:00
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3318  
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl  
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach  
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ziarno odc. 664 
09:45 Gen innowacyjności odc. 8 
10:00 Weterynarze z sercem 
 odc. 43 - serial 
10:25 Leśniczówka odc. 27 - serial  
10:55 Leśniczówka odc. 28 - serial  
11:30 „Jestem” - reportaż 
 z Lednicy 2018 - reportaż 
11:55 Między ziemią a niebem  
12:00 Anioł Pański  
12:15 Między ziemią a niebem  
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 9 - publicystyczny 
12:55 BBC w Jedynce 
 - zapowiedź programu 
13:00 Błękitna Planeta II 
 odc. 5 - serial 
14:05 Droga do Rosji 
 odc. 14 piłkarski 
14:40 Sisi odc. 1, Serial kostiumowy  
15:40 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
15:55 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
16:50 Teleexpress  
17:00 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
17:55 Brazylia - Chorwacja 
 - piłka nożna  
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 25- serial 
21:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 26- serial 
21:55 Za głosem serca - dramat 
23:35 Od Opola do Opola odc. 8 
00:25 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 1 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 2 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 3 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 4 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial 

09:00 Król lew II: Czas Simby 

 - animowany 

10:40 Galileo odc. 690 

11:45 Samotny wilk McQuade 

 - sensacyjny 

13:55 K-19 - sensacyjny 

16:50 Duch II: druga strona - horror 

19:00 Galileo odc. 691 

20:00 Gangi Nowego Jorku - sensacyjny 

23:35 3000 mil do Graceland 

 - komedia kryminalna 

02:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 13

06:00 Skorpion odc. 19 s. 2 - serial 

06:55 Przygody Merlina 

 odc. 4 s. 3- serial 

07:55 Iniemamocni - animowany 

10:20 Jurassic Park - przygodowy

12:55 Zaklęta w widmo 

 - fantastyczny 

14:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:25 King Kong - przygodowy

20:00 Dziedzictwo krwi 

 - akcji 

21:50 Likwidator - sensacyjny 

23:55 Zakon - przygodowy

01:30 Uwikłana odc. 13 - serial 

02:50 Taki jest świat 

 odc. 61 s. 3 

08:00 Panna z mokrą głową 
 odc. 1- serial 
08:40 Panna z mokrą głową 
 odc. 2- serial 
09:25 Sekretne życie Albana Berga 
 - dokumentalny 
10:20 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 239 - publicystyczny 
10:55 Dobry rok - komediodramat  
13:05 Party przy świecach - komedia 
14:10 Chuligan literacki 
 odc. 82 - publicystyczny 
14:40 Nienasyceni odc. 27 
 - publicystyczny 
15:10 Gianni Schicchi Woody’ego 
 Allena - za kulisami 
 - dokumentalny 
15:40 Gianni Schicchi Opera 
16:50 Rzecz Polska odc. 4  
17:15 Studio Kultura - niedziela z...  
18:10 Dzień jego powrotu 
 - spektakl teatralny 
20:00 Układ zamknięty - thriller 
22:05 Scena alternatywna 
 odc. 63, - muzyczny 
22:35 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 239 - publicystyczny 
23:15 Marina Abramović. Artystka 
 obecna - dokumentalny 
01:15 Dżem - Rawa Blues 
 Festival 2016 - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 582 -  - felieton 

06:55 Gdziekolwiek będę... 

 - dokumentalny 

08:05 Cioteczka Hania - dokumentalny 

09:05 Chłop i baba odc. 3 - serial 

09:35 Chłop i baba odc. 4 - serial 

10:05 Okrasa łamie przepisy 

 odc. 130 kulinarny 

10:40 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 5, - dokumentalny 

11:45 Dzikie Chiny odc. 5 - serial 

12:45 Transsyberyjska wyprawa Joanny 

 Lumley odc. 2, - dokumentalny 

13:45 Szerokie tory odc. 63  

14:25 Pani minister tańczy - komedia 

16:20 Wielka gra odc. 135 

17:20 Ex libris  

17:45 Noce i dnie odc. 3 - serial 

18:50 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 3 - serial  

19:55 Gracze - sensacyjny 

21:45 Wielki test z historii. Droga 

 do wolności - quiz 

23:35 Śmieciarz odc. 3 - serial 

01:10 Historia świata według Andrew 

 Marra odc. 4, - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Kolumb - wyprawa na koniec 
 świata - animowany 
09:00 Myśląc ojczyzna  - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 4 - serial 
11:25 Mówią, że po okropnościach 
 Auschwitz nie można już wierzyć 
 w Boga - reportaż 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
12:00 Anioł Pański  
12:20 Wieś - to też Polska - rolniczy
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Tylko chmury poruszają gwiazdy 
 - dramat 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 1 - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 - koncert Reprezentacyjnego 
 Zespołu Artystycznego Wojska 
 Polskiego - 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. 10 - serial 
22:20 Jerash - starożytne miasto 
 Jordanii - reportaż  
22:35 Święty na każdy dzień   
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 

05:40 Koło fortuny  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
06:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Świt ludzkości - dokumentalny 
11:35 Droga do Rosji -  piłkarski 
12:15 Zaproszenie dla rewolwerowca 
 - western 
14:00 Familiada  
14:35 Koło fortuny  
15:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 129, - quiz 
16:50 Kocham cię, Polsko! 
 - kulisy - quiz 
16:55 Bake off - Ale przepis 
 odc. 34 kulinarny 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram odc. 5130, 
18:35 Za marzenia odc. 12 - serial 
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
20:05 La La Poland  
21:05 Międzynarodowy Festiwal 
 Talentów im. Anny German 
 - Zielona Góra 2018 - festiwal 
22:00 Międzynarodowy Festiwal 
 Talentów im. Anny German 
 - Zielona Góra 2018 - festiwal 
23:15 Wydarzyło się w Teksasie 
 - kryminalny

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1081 

11:00 Iron Majdan odc. 4

12:00 Co za tydzień odc. 852 

12:40 36,6 °C odc. 2 s. 3 poradnikowy 

13:40 Trzej muszkieterowie 

 - przygodowy

15:50 101 dalmatyńczyków - komedia 

18:00 Ugotowani odc. 10 s. 12 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5330  

20:00 Olimp w ogniu - thriller 

22:25 Transformers: Wiek zagłady 

 - science fi ction  

01:55 Sekrety lekarzy odc. 2 s. 4  

02:55 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 9 - serial 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 10 - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 11 - serial 
09:10 My3 odc. 29, 
 - dla dzieci i młodzieży 
09:35 Wędrówki z dinozaurami 
 - animowany 
11:30 Bella i Sebastian II - przygodowy
13:35 Krudowie - animowany 
15:45 Polska - Niemcy Siatkówka  
17:45 Nasz nowy dom odc. 47 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie 
 odc. 275 - publicystyczny 
20:05 Sopocki Hit Kabaretowy 2017 - 
 Życie jest piękne - kabaret 
22:05 Pan i pani Smith 
 - komedia sensacyjna 
00:45 Kingsman: Tajne służby 
 - sensacyjny

05:30 Ukryta prawda odc. 244 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy  

08:40 Przyjaciele odc. 45 - serial 

09:15 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 5 - serial 

10:15 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 5 - serial 

11:15 Columbo odc. 3 s. 4 - serial 

13:20 Na tropie Marsupilami - komedia 

15:40 Butch Cassidy i Sundance Kid 

 - western 

17:55 Jak wytresować smoka 

 - animowany 

20:00 Pamięć absolutna - science fi ction 

22:25 Strzelec odc. 10 - serial 

23:30 Aeon Flux - science fi ction 

01:20 Moc magii odc. 148

10:15 Przepis na życie 10:40 Galileo

10:20 Jurassic Park 14:10 Chuligan literacki 10:05 Okrassa łamie 
przepisy

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

Małżonkowie John i Jane są płatnymi zabójcami, lecz 
ukrywają to przed sobą, wiodąc z pozoru nudne życie. 
Wszystko zmienia się, gdy otrzymują nowe zlecenie  
on ma zabić Jane, a ona  Johna.

Nowy Jork, 1932 r. Artystka wodewilowa dostaje 
rolę w fi lmie, do którego zdjęcia powstaną na 
tajemniczej wyspie. Uprowadzona i złożona 
w ofi erze olbrzymiemu gorylowi kobieta wzbudza 
jego uczucie.

„King Kong”
(2005r.) TVP1 16:05

„Pan i Pani Smith”
(2005r.) Polsat 22:05
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 256 - serial  
07:20 Komisariat odc. 14 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 11 - serial  
10:30 Polska Molskiej odc. 1 kulinarny 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 65 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:40 Błękitna Planeta II odc. 5 - serial  
13:55 Ogłoszenie składu reprezentacji 
 Polski na Mistrzostwa Świata 
 w Rosji 2018 - piłka nożna  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:40 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 27 - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 28 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3319 
18:30 Od Opola do Opola  
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Pożegnania - spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny  
23:00 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski 
23:35 Dzieci żołnierze - nowa wojna 
 - dokumentalny 
00:55 Za głosem serca - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 245 - serial 

06:25 Szpital odc. 327 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 46 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 8 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 602 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 47 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 501 - serial 

14:55 Szpital odc. 328 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 6 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 603 - serial 

20:00 Notatki o skandalu - obyczajowy 

21:55 Uprowadzona odc. 2 - serial 

22:55 Wiecznie żywy - horror 

01:00 Moc magii odc. 149

06:00 Detektywi w akcji odc. 114- serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 1 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 7 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 13 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 14 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 8 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 183- serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 106 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 184- serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 156 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 157 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 157 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial 
22:00 Galileo odc. 690 
23:00 Galileo odc. 691 
00:00 Champion - dramat

06:00 To moje życie! odc. 303 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 70 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 374 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 375 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
20:00 Centurion - sensacyjny 
21:55 Aleksander - dramat 
01:30 Taki jest świat

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:15 Rzecz Polska odc. 4  
08:40 Wrony - dramat 
09:55 Dziewczyna i gołębie 
 - obyczajowy 
11:00 Quo vadis? odc. 4 - serial 
13:00 Studio Kultura - rozmowy  
13:20 Wielki bieg - dramat 
15:10 Bezpośrednie połączenie 
 - obyczajowy 
16:10 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 531 kulturalny 
17:05 Leśmian - biografi czny 
18:35 United Kingdom of Pop 
 odc. 2, - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Szukając Vivian Maier 
 - dokumentalny 
21:35 Blue Jasmine - dramat 
23:20 Z perspektywy dziecka 
 odc. 5 - studyjny 
23:25 Mali obywatele  
 - krótkometrażowy 
23:40 Z perspektywy dziecka 
 odc. 5 - studyjny 
23:41 Agnieszka  - krótkometrażowy 
23:45 Z perspektywy dziecka 
 odc. 5 - studyjny 
23:50 Smutne potwory  
 - krótkometrażowy 
00:30 Dziennik fi lozofa odc. 150 
00:45 Czarnoksiężnik z krainy U.S. 
 - animowany 
01:15 Którędy po sztukę 
 odc. 48 - publicystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 583 -  - felieton 
07:00 Nocna zmiana - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 10  
08:40 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 2
09:15 Korona królów odc. 39 - serial  
09:45 Korona królów odc. 40 - serial  
10:20 Życie odc. 1 - serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 40, - reportaż 
11:50 Zawrócony Tragi- komedia 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 188,   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 151,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 59 - serial 
15:00 Spór o historię odc. 45,  
15:40 Transsyberyjska wyprawa Joanny 
 Lumley odc. 2, - dokumentalny  
16:40 Ex libris  
17:05 Flesz historii  
17:30 Zaklęty dwór odc. 1 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 101,  
19:15 Sensacje XX wieku odc. 120,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Tian Anmen - zakazana pamięć 
 - dokumentalny 
21:35 Korona królów odc. 41 - serial 
22:05 Korona królów odc. 42 - serial 
22:40 Sidła strachu - dokumentalny 
23:35 Lady Liberty. Narodziny symbolu 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska - rolniczy
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 Niezwykłości przyrody Nowej 
 Zelandii Cykl - reportaży 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna  - felieton  
11:35 Młodzi światu Cykl - reportaży 
11:45 Kartka z kalendarza - muzyczny  
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 - koncert Arki Noego - koncert 
13:10 Przypowieści Jezusa - serial 
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Trinity Goodheart - dramat 
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia 
 Maryja w Sanktuarium 
 Matki Bożej w Krzeszowie  
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna  - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 76 - serial  
22:55 Nocna zmiana - dokumentalny

06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
07:00 Program katolicki Kościół i religia 
07:20 Na sygnale odc. 69 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 7 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 146 - serial 
14:00 Świt ludzkości - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 20 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5131, 
18:35 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 3 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1876 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 38 -  - felieton 
20:50 Mała matura 1947 odc. 1 - serial 
21:45 Za marzenia odc. 13 - serial 
22:45 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 5 - serial 
23:50 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 292 s. 14 - serial 
00:45 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5330   
06:15 Mango - Telezakupy  
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 14 s. 2 poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika 
 odc. 14 poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2263 
10:55 Tu się gotuje! 
 odc. 12 s. 2 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 550 - serial  
12:00 Szkoła odc. 292 - serial  
13:00 Szpital odc. 436 - serial  
14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 4 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 14 
16:00 Szkoła odc. 293 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 551 - serial 
18:00 Szpital odc. 437 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5331  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 21 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2690 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 64 
21:30 Projekt Lady odc. 3 s. 3  
22:30 Sekrety lekarzy odc. 3 s. 4 
23:30 Plaga - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 693 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 490 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 491 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 48 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 821 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 172 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 738 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2703 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 784 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3643  
16:30 Na ratunek 112 odc. 64 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 114 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2704 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 175 - serial 
20:10 Kingsman: Tajne służby 
 - sensacyjny  
22:55 6 kul - sensacyjny 
01:15 Transporter - sensacyjny

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Quo vadis? 13:30 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Współczesny Londyn. Zbliżająca się do emerytury 
historyczka Barbara Covett zaprzyjaźnia się 
z nauczycielką plastyki. Gdy odkrywa, że Sheba ma 
romans z uczniem, zaczyna ją szantażować.

Mieszkający w Mołdawii były żołnierz Legii 
Cudzoziemskiej, Samson Gaul, zajmuje się 
odnajdywaniem porwanych dzieci. Pewnego dnia 
zgłasza się do niego zawodnik MMA. Prosi o pomoc 
w poszukiwaniu córki.

„6 kul”
(2012r.) Polsat 22:55

„Notatki o skandalu”
(2006r.) TVN 7 20:00
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09:20 The Wall. 
Wygraj marzenia

05:50 Telezakupy  
06:30 Jak Oskar komunę obalał 
 - dokumentalny 
07:20 Komisariat 
 odc. 15 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:20 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 35  
10:10 Klan odc. 3319  
10:35 Polska Molskiej odc. 2 kulinarny 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 66 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:40 Śladami kotów - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 257 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 127 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Orły Nawałki odc. 1 - serial 
16:20 Orły Nawałki odc. 2 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3320 
18:30 Od Opola do Opola  
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 8 - serial 
22:00 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 12 - serial 
22:55 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 11 - serial 
23:55 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1138 - serial 

06:25 Szpital odc. 328 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 47 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 9 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 603 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 48 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 502 - serial 

14:55 Szpital odc. 329 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 7 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 604 - serial 

20:00 Szalona odwaga Dramat wojenny 

22:25 Brudny Harry - sensacyjny 

00:35 Masters of Sex odc. 1 s. 2 - serial 

01:55 Moc magii odc. 150 

06:00 Detektywi w akcji odc. 115- serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 2 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 3 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 8 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial  
10:00 Na patrolu odc. 15 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 16 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 9 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 185- serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 107 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 6- serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 158 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 159 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 366 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 158 - serial 
21:05 Miasto, które drżało przed 
 zmrokiem - horror 
22:55 Łowca obcych - thriller 
00:50 STOP Drogówka 
 odc. 168 policyjny 
01:50 Graffi ti - publicystyczny

06:00 To moje życie! odc. 304 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 71 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 375 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 376 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
20:00 Likwidator - sensacyjny 
22:05 Cena powrotu - sensacyjny 
00:00 Zagubiona przyszłość 
 - science fi ction 
01:55 Trzynasty apostoł odc. 1 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:50 Informacje kulturalne 

09:10 But She’s Nice - animowany 

09:20 Leśmian - biografi czny  

11:00 Quo vadis? odc. 6 - serial 

11:55 Zaklęty dwór odc. 1, - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy  

13:25 Nadzieja - dramat 

15:20 Sobie król - obyczajowy 

16:05 Tygodnik kulturalny  

17:00 Bez końca - dramat

19:00 Uzdrowisko. Architektura 

 Zawodzia - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wizyta starszej pani 

 - spektakl teatralny 

21:40 Dezerterzy odc. 83 

 - publicystyczny 

22:10 Dziennik fi lozofa odc. 151 

22:20 Wielki chłód - dramat 

00:15 Kaznodzieja z karabinem 

 - biografi czny 

02:30 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 584 - felieton 
07:00 Pułkownik Kukliński 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 11  
08:30 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 3,   
09:05 Korona królów odc. 41 - serial  
09:35 Korona królów odc. 42 - serial  
10:05 Prezydent - dokumentalny 
10:35 Pani minister tańczy - komedia  
12:10 Marzyciele odc. 5   
12:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:15 Sensacje XX wieku odc. 101,   
13:50 Sensacje XX wieku odc. 120,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 60 - serial 
15:05 Tian Anmen - zakazana pamięć 
 - dokumentalny  
16:10 Królowa Panoram - dokumentalny 
17:10 Archiwum zimnej wojny 
 odc. 6 - dokumentalny 
17:40 Zaklęty dwór odc. 2, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 121,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 152,  
19:55 Jak było? - publicystyczny 
20:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:25 Korona królów odc. 43 - serial 
22:00 Korona królów odc. 44 - serial 
22:35 Pachołki Rosji - dokumentalny 
23:40 Szczur - sensacyjny 
01:25 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 11

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 
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
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 Grunt to droga  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Kartka z kalendarza - muzyczny  
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 76 - serial  
14:50 PSL - skradziona tożsamość 
 - reportaż 
15:40 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
 Teresy z Kalkuty - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 Głos z Brukseli odc. 3 
 - publicystyczny  
17:10 Prosto o gospodarce  
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - 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 Podróż Jessiki - dramat

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 632 - serial 
07:00 Program ekumeniczny  
07:20 Na sygnale odc. 70 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 8 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1876 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 147 - serial 
14:00 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 4
15:00 M jak miłość odc. 1375 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 21 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5132, 
18:35 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 4 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1876 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Na dobre 
 i na złe” odc. 17 - felieton 
20:50 Mała matura 1947 odc. 2 - serial 
21:50  Ekspresu   publicystyczny  
22:50 Pogrążeni w Państwie Prawa 
 - dokumentalny 
23:40 Niebieski fi lm - dokumentalny 
00:15 La La Poland odc. 6

05:40 Mango - Telezakupy  
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 5 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 21 s. 8 kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2264 
10:55 Ukryta prawda odc. 551 - serial  
12:00 Szkoła odc. 293 - serial  
13:00 Szpital odc. 437 - serial  
14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 5 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14 
16:00 Szkoła odc. 294 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 552 - serial 
18:00 Szpital odc. 438 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5332  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 19 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2691 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 65 
21:30 60 sekund - sensacyjny 
00:00 Tu się gotuje! 
 odc. 12 s. 2 kulinarny  
00:05 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 11 
01:05 Lista klientów odc. 8 s. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 694 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 492 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 493 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 49 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 822 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 173 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 739 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2704 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 785 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3644  
16:30 Na ratunek 112 odc. 65 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 115 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2705 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 174 - serial 
20:05 Transporter - sensacyjny  
22:00 22 kule - sensacyjny 
00:40 Taxi IV - komedia sensacyjna

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 16:05 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

19:35 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Szeryf Owens wiedzie spokojny żywot stróża prawa 
w mieścinie na granicy z Meksykiem. Jego spokojna 
egzystencja kończy się, gdy z rąk FBI zostaje odbity 
jeden z najniebezpieczniejszych mafi osów.

Słynny niegdyś złodziej samochodów Randall 
„Memphis” Raines prowadzi uczciwe życie z dala 
od rodzinnego Long Beach. Tymczasem jego 
młodszy brat Kip rozpoczyna współpracę z gangiem 
Calitriego.

„60 sekund”
(2000r.) TVN 21:30

„Likwidator”
(2013r.) TV Puls 20:00
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08:40 Jaka to melodia?

05:50 Telezakupy  
06:25 Elif odc. 257 - serial  
07:20 Komisariat odc. 16 - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:20 Wojenne dziewczyny 
 odc. 25- serial  
10:05 Klan odc. 3320  
10:35 Polska Molskiej odc. 3 kulinarny 
11:05 Doktor Quinn odc. 10 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Relacja z wizyty zwierzchnika 
 Kościoła greckokatolickiego, 
 patriarchy Światosława - relacja 
13:45 Elif odc. 258 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 128 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Orły Nawałki - serial 
16:20 Orły Nawałki - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3321 
18:30 Od Opola do Opola  
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Wielki test o polskiej 
 piosence - quiz  
22:10 Futbol w Rosji - tajna broń KGB 
 - dokumentalny 
23:10 Wielkie legendy mundiali 
 -  piłkarski 
23:45 Ocaleni odc. 11

05:20 Ukryta prawda odc. 246 - serial 

06:25 Szpital odc. 329 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 48 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3- serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 10 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 604 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 49 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 503 - serial 

14:55 Szpital odc. 330 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 3- serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 8 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 605 - serial 

20:00 Uwiązani - komediodramat 

22:30 Olimp odc. 3- serial 

23:35 Niewiarygodny Burt Wonderstone 

 - komedia 

01:45 Moc magii odc. 151

06:00 Detektywi w akcji odc. 116- serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 3 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 9 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 17 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 18 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 10 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 8- serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 108 policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 10- serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 160 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 161 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 366 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 367 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 159 - serial 

21:00 Psy mafi i - sensacyjny 

23:20 Przeznaczenie - thriller 

01:30 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 12

06:00 To moje życie! odc. 305 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 72 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial 
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 376 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 377 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
20:00 We krwi - sensacyjny 
22:05 Żądza śmierci - sensacyjny 
00:05 Centurion - sensacyjny 
02:00 Trzynasty apostoł odc. 3 - serial

07:55 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Dzika muzyka 

 odc. 21, - muzyczny 

08:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

09:05 Bez końca - dramat 

11:00 Zaklęty dwór odc. 2, - serial

12:10 Zaklęty dwór odc. 3, - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy  

13:30 Warszawa - obyczajowy 

15:25 Ciemnego pokoju nie trzeba 

 się bać  - krótkometrażowy 

16:05 Dranie w kinie odc. 31 

16:45 80 milionów - sensacyjny 

18:40 Ziggy Dust - reportaż 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Dobra żona Dramat 

21:45 Pegaz odc. 76 kulturalny 

22:40 Dziennik fi lozofa odc. 152 

22:55 Jedna scena odc. 36 kulturalny 

23:15 Z odzysku - dramat 

01:15 Performance odc. 81, 

 - artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 585 -  - felieton 
07:00 Królowa Panoram - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12  
08:35 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 4,  
09:05 Korona królów odc. 43 - serial  
09:35 Korona królów odc. 44 - serial  
10:15 Dzikie Chiny odc. 5 - serial  
11:10 Spór o historię odc. 41,  
11:50 Opowieść o Indiach 
 odc. 6, - dokumentalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika
  zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 121,   
14:00 Sensacje XX wieku odc. 152,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 84 - serial 
15:15 Pachołki Rosji - dokumentalny  
16:15 Odkryć prawdę - dokumentalny  
17:05 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 12 - serial 
17:35 Zaklęty dwór 
 odc. 3, - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 173,  
19:15 Sensacje XX wieku odc. 174,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 1, - dokumentalny 
21:25 Korona królów odc. 45 - serial 
22:00 Korona królów odc. 46 - serial 
22:35 Ambasador pokoju - dokumentalny 
23:35 Kroniki domowe - dramat 
01:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12

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 
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. 57 - serial 
11:20 Kartka z kalendarza - muzyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna  - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce  
 ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Znak wiary - obyczajowy 
14:00 Podróż Jessiki - dramat  
15:25 W Solankowej Dolinie - serial 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie  poradnikowy  
16:30 Drabina Jakubowa 
 - serial 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - 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 Wiara czyni cuda - obyczajowy

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 633 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
7:20 Na sygnale odc. 71 - serial 
7:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama  
11:15 Pytanie na śniadanie  
11:25 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 148 - serial 
14:00 Apokalipsa człowieka 
 pierwotnego odc. 1 - serial 
15:00 M jak miłość odc. 1376 - serial 
16:00 Familiada  
16:30 Koło fortuny  
17:10 Czarna Perła odc. 22 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram odc. 5133, 
18:35 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
19:05 Orły Nawałki odc. 5 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial 
20:45 Na sygnale odc. 194 - serial 
21:10 Na sygnale odc. 195 - serial 
21:45 40 lat minęło - komedia 
00:05 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial 
00:35 ISIS w Europie - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 5 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 19 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2265 

10:55 Ukryta prawda odc. 552 - serial  

12:00 Szkoła odc. 294 - serial  

13:00 Szpital odc. 438 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 6 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 295 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 553 - serial 

18:00 Szpital odc. 439 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5333  

20:10 Doradca smaku 

 odc. 4 s. 8 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2692 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 66 

21:30 Niepamięć - sensacyjny 

00:05 Olimp w ogniu - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 695 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 494 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 495 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 50 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 823 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 174 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 740 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2705 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 786 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3645  
16:30 Na ratunek 112 odc. 66 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 116 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2706 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 11 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 516 - serial 
20:40 Taxi IV - komedia sensacyjna  
22:40 Wydział zabójstw, Hollywood 
 - komedia sensacyjna 
01:05 Studenci - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:25 Sensacje XX wieku

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

Rosyjski gangster rezygnuje z dotychczasowego 
trybu życia i poświęca się pisarstwu. Gdy odkrywa, 
że jego była żona została zamordowana, a córka jest 
ciężko ranna, postanawia dokonać krwawej zemsty.

Don przechodzi kryzys. Jedyną radość sprawia mu 
oglądanie stron pornografi cznych. Pewnego dnia 
odkrywa, że jego 15-letni syn Chris również regularnie 
korzysta z podobnych źródeł.

„Żądza śmierci”
(2009r.) TV Puls 22:05

„Uwiązani”
(2014r.) TVN 7 20:00
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 temperatura: 26 17 °C
 opady: 6 3 mm
 ciśnienie: 1014 1017 hPa
 wiatr: 21 20 km/h 

 temperatura: 22 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1020 1021 hPa
 wiatr: 20 17 km/h 

 temperatura: 21 8 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1016 hPa
 wiatr: 15 16 km/h 

 temperatura: 24 10 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1014 1009 hPa
 wiatr: 18 23 km/h 

 temperatura: 18 14 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1005 1006 hPa
 wiatr: 26 23 km/h 

 temperatura: 18 8 °C
 opady: 0 3 mm
 ciśnienie: 1006 1007 hPa
 wiatr: 21 22 km/h 

 temperatura: 13 12 °C
 opady: 6 21 mm
 ciśnienie: 1007 1006 hPa
 wiatr: 22 17 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Włoska zupa minestrone
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki: 

3 pomidory (mogą być z puszki)
2 marchewki
1 pietruszka
1,5 l bulionu z warzyw
1 cebula
puszka groszku
sól, pieprz
bazylia, tymianek
2 ząbki czosnku

Sposób wykonania:

Marchew i korzeń pietruszki pokro-
ić w kostkę. Pomidory (świeże) sparzyć, 
obrać ze skórki, grubo pokroić. Cebulę 
i czosnek drobno posiekać. Zeszklić ce-
bulę, dodać czosnek. Wrzucić  marchew 
i pietruszkę. Dusić przez kilka minut, 
a następnie zalać bulionem. Gdy wa-
rzywa korzeniowe będą miękkie, dodać 
pomidory i groszek. Doprawić do smaku 
solą i pieprzem oraz ziołami. 

Smacznego! Angelika Delikat życzy smacznego!
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Nadmorska gwiazda północy
PODRÓŻE  Najdalej wysuniętym na północ punktem w Polsce jest Jastrzębia Góra. Warto odwiedzić to 
miejsce choćby na weekend

Urok miasteczka położone-
go nad nadmorskim wysokim 
klifem przyciąga wielu turystów. 
Jastrzębia Góra nie ma szerokiej 
plaży, ale krajobrazowo jest ona 
najpiękniejsza.

Klify i wąwozy
Plaże są tu zakończone pra-

wie pionową ścianą brzegu nad-
morskiego. Jastrzębskim klifem 
ludzie ochrzcili najwyższy klif 
na wybrzeżu Bałtyku (33 metry). 
Pozwala on turystom obejrzeć 
niepowtarzalne zachody słońca 
ze specjalnie przygotowanego 
miejsca widokowego oraz pospa-
cerować w miejscu silnie nasy-
conym uzdrawiającym morskim 
powietrzem. Wzdłuż krawędzi 
jastrzębskiego klifu biegnie nie-
bieski szlak turystyczny. 

Klify zaczynają się już w Chła-
powie koło Władysławowa. Zej-
ście z nich na plażę jest trudne, 
dlatego włodarze nadmorskich 
miasteczek zadbali o schody. Te 
raczej nie są dla rodzin z dziećmi. 
Powrót z plaży z tobołkami i po-
ciechami, wymagający pokonania 
stu stopni w górę, nie należy do 
najłatwiejszych. Ze schodów cie-
szą się za to sportowcy. Są ideal-

ne do ćwiczeń. 
Dla rodzin są zejścia w ja-

rach. Najsłynniejszy w Jastrzę-
biej Górze jest Lisi Jar. To wąwóz, 
który ciągnie się wąskim pasem 
do wybrzeża Bałtyku, osiągając 
głębokość nawet do 50 metrów. 
Jego zbocza porastają buki. Nie-
gdyś miał ok. 10 km długości, 
jednak niszczycielskie działanie 
morza sprawiło, że obecnie liczy 
tylko 350 m. U wejścia do Lisiego 
Jaru hrabia de Rosset wybudował 
pierwsze w Polsce nadmorskie 
schronisko turystyczne, a w jego 
pobliżu usytuował obelisk upa-
miętniający legendę o tym, że 
Zygmunt III Waza wylądował wła-
śnie w Lisim Jarze po nieudanej 
wyprawie po koronę Szwecji.

Gwiazda Północy
Z inicjatywy Towarzystwa 

Miłośników Jastrzębiej Góry 
ustawiono symboliczny kamień, 
który wyznacza najdalej wysu-
nięte na północ miejsce w Pol-
sce. Pomnik powstał w 2000 r., 
po przeprowadzeniu pomiarów 
geodezyjnych. To tutaj, a nie - jak 
wcześniej sądzono - na Przylądku 
Rozewie, znajduje się najbardziej 
na północ wysunięty punkt linii 

brzegowej polskiego wybrzeża. 
Pomnik jest jednak umieszczony 
symbolicznie w lasku na klifie. 
Gwiazdy Północy należy szukać 
na końcu ulicy Norwida, tuż przy 
klifowym wybrzeżu, można też 
dojść do niej przez nadmorski las 
od strony ul. Rozewskiej. Pomię-
dzy Gwiazdą Północy a promena-
dą Światowida znajduje się dom, 
który częściowo spadł z klifu 
podmytego przez morze. Jego hi-
storia jest na tyle ciekawa, że fakt 
osunięcia się klifu z nieruchomo-
ścią oraz problemy właścicieli 
z odzyskaniem mienia i odszko-
dowania za zabrany przez mo-
rze dom poruszono w programie 
„Państwo w państwie”.

Promenada i muzeum
Centrum Jastrzębiej Góry to 

Promenada Światowida, szczegól-
nie oblegana w wakacje. Tutaj tu-
ryści mogą nie tylko dobrze zjeść, 
posłuchać muzyki i zatańczyć, 
ale także spędzić dzień z dziećmi. 
Przy promenadzie usytuowany 
jest skwer z fontanną i miejsca-
mi do odpoczynku. U wylotu zaś 
znajduje się punkt widokowy oraz 
zejście na plażę. Obok zlokalizo-
wano Muzeum Figur Woskowych. 

Widoki z klifów zapierają dech w piersiach

Można tam zrobić sobie zdjęcie 
z Putinem, Michelem Jacksonem, 
Marlin Monroe. Z kolei w Domu 
Whisky znajdziemy kilkaset od-
mian tego trunku. Obsługa jest 
doskonale zaznajomiona z asor-
tymentem i doradza przy zaku-
pach. 

Każdy turysta powinien 
udać się na spacer po uliczkach 
Jastrzębiej Góry, wtedy dowie 
się, co przyciągało arystokrację 
i inteligencję polską właśnie do 
tego miasteczka. Ulica Bałtycka, 
będąca jednocześnie najdalej na 
zachód wysuniętą ulicą i pierw-
szą ulicą w mieście, stanowi ko-
lebkę zabytkowych budynków. Tu 
powstały pierwsze pensjonaty, 
goszczące najznamienitsze posta-
ci polskiej sceny intelektualnej, 
politycznej i rozrywkowej. Duże 
wrażenie robią wille z lat 20. XX 
wieku. Na ulicy Królewskiej moż-
na podziwiać dwie pierwsze wille 
– „Kaszubę” Szymańskiego i willę 
Pawłowicza. 

Dla dzieci i dla kondycji
Jastrzębia Góra ma wiele 

atrakcji dla dzieci. W sezonie są 
wesołe miasteczka, zjeżdżalnie 
dmuchane czy samochodziki na 
akumulatory. W pobliżu tej miej-
scowości znajduje się kilka stad-
nin koni. Oferują zarówno prze-
jażdżki konne, jak i dorożkami. 

Na terenie Jastrzębiej Góry 
i okolic wytyczono ponad trzy-
dzieści dwa kilometry tras o zróż-
nicowanym stopniu trudności 
przeznaczonych dla marszów 
z kijkami. Nordic Walking Park 
Jastrzębia Góra to sieć z punk-

tami wspólnymi różnych tras, co 
umożliwia ich indywidualne mo-
dyfikowanie. Trasy oznakowane 
są czytelnymi tablicami.

Na koniec Rozewie
Właściwa Jastrzębia Góra 

składa się z samej miejscowo-
ści, Lisiego Jaru i Rozewia, bodaj 
najbardziej znanego przylądka 
w Polsce. Jeszcze do niedawna 
uważany był za najdalej wysunię-
ty punkt na północy Polski, jed-
nak został zdetronizowany przez 
punkt na wybrzeżu w granicach 
Jastrzębiej Góry. Rozewie nie 
straciło na znaczeniu, chociażby 
ze względu na znajdującą się tam 
latarnię morską. To najstarsza 
tego typu budowla na polskim 
wybrzeżu, dodatkowo w jej wnę-
trzu znajduje się małe muzeum, 
posiadające w swych zbiorach 
przekrój latarni morskich od sta-
rożytności do dzisiaj. Latarnia 
była wielokrotnie podwyższana, 
a obecnie jej konstrukcję stanowi 
murowana podstawa i metalo-
wa wieża. Jest udostępniona do 
zwiedzania, z jej szczytu podzi-
wiać można rozległą panoramę 
okolicy. Przy latarni zwiedzić 
można jej maszynownię, stoją 
tam również dwa pomniki: po-
piersie Stefana Żeromskiego oraz 
pomnik ustawiony na pamiątkę 
objęcia Pomorza przez Wojsko 
Polskie w 1920 roku. Nieopodal 
usytuowana jest druga, nieczyn-
na już latarnia. Na przylądku 
utworzono przyrodniczy Rezer-
wat Przylądek Rozewie, obejmu-
jący 12 hektarów. 

Tekst i fot. (nał)

Historia tego domu jest tragiczna, 
część nieruchomości runęła w dół do morza

Nad morze prowadzą wygodne schody

Po klifach nie wolno chodzić, bo osuwają się
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Trasy nordic walking

TRASA NR 1 (zielona)
Długość 5,5 km; typ trasy – pętla, szacunkowy czas przejścia  
ok. 1 h.
Wejście na trasę przy Bulwarze Nadmorskim w Jastrzębiej Górze. Po 400 m punkt wi-
dokowy. Ścieżka przez park, wejście na plażę (nr 25) – połączenie z czarnym szlakiem 
– tunel – wąwóz – ulice Jastrzębiej Góry – przejście przez szosę 215 – las – Gwiazda 
Północy – Nadmorski Bulwar.

TRASA NR 2 (czerwona)
Długość 10,7 km; typ trasy – pętla, szacunkowy czas przejścia 2 h.
Wejście na trasę na Nadmorskim Bulwarze w centrum Jastrzębiej Góry. Początkowo 
przebieg trasy pokrywa się z trasą zieloną i czarną – po 1,8 km punkt pomiaru tętna 
– przecięcie szlaku czarnego – dojście do ulicy Puckiej – przejście jej – wejście do lasu 
– dojście do jednostki wojskowej – skręt w lewo – przejście drogi nr 215 – latarnia Ro-
zewie – punkt pomiaru tętna – Lisi Jar – plaża – las – połączenie ze szlakiem zielonym 
– Nadmorski Bulwar.

TRASA NR 3 (czarna)
Długość 16,2 km; typ trasy – pętla, szacunkowy czas przejścia 3 h.
Początkowo szlak pokrywa się z trasą czerwoną i trasą zieloną. Leśną ścieżką w stronę 
Karwi – wydma (15 m n.p.m.) – przekroczenie ujścia Czarnej Wody – punkt pomiaru 
tętna w Karwi – wzdłuż drogi (nr 215) 2 km marsz chodnikiem – gruntową drogą w kie-
runku Ostrowa – przekroczenie ujścia Czarnej Wody – punkt pomiaru tętna – połączenie 
z zieloną trasą – tunel pod ul. Pucką – dojście do drogi nr 215 – Nadmorski Bulwar.

W Muzeum Figur Woskowych spotkamy Pirata z Karaibów

Symbolicznym obeliskiem zaznaczono 
najbardziej wysunięty na północ punkt Polski

Latarnia morska Rozewie

Zachody słońca przy klifach są wyjątkowe

Latarnia morska na Rozewiu ma otwarty taras widokowy
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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)

Tydzień upłynie spokojnie i w sympatycznej atmos-
ferze, o ile nie dasz dojść do głosu ambicji i nie weź-
miesz na siebie dodatkowych zadań. Poświęć trochę 
czasu sobie, idź do kina, na koncert czy po prostu 
spotkaj się z przyjaciółmi. To pozwoli ci naładować 
akumulatory. Postaw na regenerację i solidny wypo-
czynek.

To, czego ci teraz trzeba to oderwanie od codziennych 
obowiązków. Najlepiej, jeśli spędzisz długi weekend 
w towarzystwie sprawdzonych przyjaciół. Ktoś ci się 
zwierzy, ale w tym przypadku pamiętaj o zachowaniu 
tajemnicy. Gdy piśniesz choćby słowo, plotka roznie-
sie się lotem błyskawicy, a ty stracisz zaufanie osoby, 
która jest dla ciebie ważna.

Długi weekend to doskonała okazja, by wyrwać się 
ze świata i zaszyć w głuszy. Skorzystaj z niej, wyłącz 
telefon, nie zabieraj laptopa. Bliski kontakt z naturą 
pozwoli ci zregenerować siły. Po powrocie będziesz 
w doskonałej formie. Samotne Lwy mogą poznać 
kogoś ciekawego przez internet. Randka w realu za-
powiada się niezwykle interesująco.

W najbliższych dniach będziesz starała się jak naj-
szybciej wykonać obowiązki, a potem wrócić do 
domu i zająć się ogrodem lub czytaniem książek. 
Twoje wycofanie nie ujdzie uwadze przyjaciół, któ-
rzy będą się niepokoić. Uspokój ich, że potrzebu-
jesz czasu tylko dla siebie.

Miłość ci teraz w głowie. Randki, flirty, romantycz-
ne kolacje i podziwianie zachodu słońca pochłoną 
cię bez reszty. Pamiętaj jednak, że masz obowiązki. 
Trudno będzie wytłumaczyć się przed szefem, jeśli 
zarwiesz ważny projekt. Szczęście ci sprzyja, ale cza-
sem trzeba mu pomóc.

Bardzo dobre dni, będziesz w pełni sił witalnych 
i intelektualnych. Jeśli w pracy chcesz przeforso-
wać jakieś rozwiązania, teraz jest najlepszy moment. 
Zespół stanie za tobą, a i szef doceni kreatywność. 
Samotne Skorpiony mają szanse na spotkanie wy-
marzonej miłości.

Postaw na przyjemności, ale nie takie, które do-
brze znasz. Coś, co będzie wyzwaniem sprawi, że 
nawiążesz nowe, ciekawe znajomości, przeżyjesz 
przygodę. Gwiazdy wspierają twoją aktywność 
w obszarach, w których można się czegoś nauczyć 
lub dowiedzieć.

Ciesz się małymi chwilami – smakiem kawy, wido-
kiem kwiatów. Zwolnij tempo pracy, po powrocie 
do domu poczytaj książkę, napij się herbaty. Sma-
kowanie życia sprawi, że po kilku dniach poczujesz 
przypływ sił witalnych. Najdzie cię ochota na zmiany 
w najbliższym otoczeniu, ruszysz na zakupy, by na 
nowo urządzić dom czy mieszkanie.

Myślami będziesz niepotrzebnie wracał do przeszło-
ści. Nie da się zmienić tego, co już się wydarzyło, 
cofnąć czasu. To, że kiedyś coś się nie udało, wcale 
nie oznacza, że tak będzie i teraz. Przekonasz się 
o tym tylko wtedy, kiedy podejmiesz kolejną próbę. 
Możesz liczyć na wsparcie rodziny i znajomych. 
Przygotuj się na niespodziankę w miłości. 

Skoncentrujesz się teraz na swoich sprawach. Obcy 
ludzie i ich zmartwienia nie tylko nie będą cię ob-
chodzić, ale wręcz irytować. Zatroszcz się o zdrowie, 
bo jesteś w kiepskiej formie. Jeśli tylko możesz, weź 
kilka dni urlopu i wyjedź odpocząć. Przydadzą się też 
zabiegi regeneracyjne. Od partnera będziesz oczeki-
wał zrozumienia. Unikaj kłótni.

W sprawach zawodowych niespodziewane spowolnie-
nie, zyskasz sporo czasu dla siebie. Nagle ważniejsza 
od stanu posiadania stanie się dla ciebie jakość życia. 
Rozmowy, spacery, lektura – temu się poświęcisz. 
Przyjaciele zainspirują cię do szukania nowych zainte-
resowań. Może spróbujesz jazdy konnej? Miej otwartą 
głowę, a wiele zyskasz.

Jeśli uda ci się przekonać szefa do swojego pomysłu, 
przypływ gotówki murowany. Zabierz się do dzieła, bo 
to odpowiednia pora. Sprzyjają ci nie tylko gwiazdy, 
ale i życzliwi ludzie. W weekend niech miłość będzie 
priorytetem. Poświęć czas ukochanej osobie, wyjedź-
cie w zaciszne miejsce lub chociaż zjedzcie razem ro-
mantyczną kolację.

Kolorowanki dla dzieci
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Mistrzowie ortografii
LIPNO  Zwycięzcą tegorocznego, miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich szkół 
podstawowych została Kinga Wudarska. W najlepszej trójce znaleźli się też: Lena Zimoląg i Eliza Boguta

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

Córka GrzeGOrza 
I MałGOrzaty MIGdaL-
skICh z LIPNa

 urodziła się 24 maja 
w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,15 kg i mierzyła 
53 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem

Fot. Lidia Jagielska

daNIeL MajewskI
 urodził się 24 maja w lip-

nowskim szpitalu, ważył 
2,5 kg i mierzył 51 cm. Jest 
synem Daniela i Sylwii 
z Lipna, a bratem Oliwii, 
Wiktorii, Dawida i Leny

Oskar CzarNOMskI
 urodził się 24 maja w lip-

nowskim szpitalu, ważył  
3,35 kg i mierzył 53 cm. Jest 
synem Tomasza i Eweliny 
z Włocławka, ma brata 
Radka

aLeksaNder zIeLIńskI
 urodził się 27 maja w lip-

nowskim szpitalu, ważył 
3,85 kg i mierzył 61 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Dawida i Anny z Jarczewa

BarBara adaMkOwska
 urodziła się 21 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,05 kg i mierzyła 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Patryka i Edyty 
z Lipna

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.

Mateusz PaszyńskI
 urodził się 27 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,2 kg i mierzył 
58 cm. Jest synem 
Sebastiana i Magdaleny 
z Nowej Wsi, ma brata 
Tomka

LILIaNa wOLMaN
 urodziła się 20 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,7 kg i mierzyła  
56 cm. Jest córką Miro-
sława i Jolanty z Baran, 
a siostrą Nikoli i Ingi

LeNa Górzyńska
 urodziła się 22 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3 kg i mierzyła 
56 cm. Jest córką Kry-
stiana i Joanny ze Skę-
pego, a siostrą Igora

kaja BądkOwska
 urodziła się 22 maja w lip-

nowskim szpitalu, ważyła 3 kg 
i mierzyła 55 cm. Jest córką 
Tomasza i Arlety z Wichowa, 
ma brata Szymona

wOjtuś suLkOwskI
 urodził się 24 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,5 kg i mierzył 57 
cm. Jest synem Piotra 
i Emili z Kłobukowa, 
a bratem Radka i Kacpra

zOfIa MarIa 
szLaChetka

 urodziła się 21 maja 
w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 3 kg i mierzyła 54 cm. 
Jest córką Ireneusza i Anety 
z Lipna, a siostrą Igora, 
Aleksandry Ewy, Bartosza 
i Jana Władysława.

zOsIa wIerzBOwska
 urodziła się 25 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 4,1 kg i mierzyła 
59 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Wojciecha 
i Agnieszki z Chodorążka

Zmagania odbyły się w minio-
ny wtorek 22 maja w Szkole Pod-
stawowej nr 5. Dyktando dla wybit-
nych w potyczkach ortograficznych 
trzecioklasistów z lipnowskich szkół 
podstawowych tradycyjnie już od-
bywa się właśnie w „piątce”.

– Pierwszy konkurs odbył się 
w 2002 roku, a więc wybieramy 
mistrza ortografii już po raz szes-
nasty – mówi inicjatorka akcji i au-
torka miejskiego dyktanda Elżbieta 
Szajgicka.

We wtorek w „piątce” spotka-
ło się dziewięcioro trzecioklasistów 
ze wszystkich szkół podstawowych 
w Lipnie. Do napisania dyktanda 
przystąpili więc najlepsi. Ich pra-

ce oceniała komisja konkursowa 
w składzie: Elżbieta Szajgicka, Sła-
womira Impert i Katarzyna Kortec-
ka.

Pierwsze miejsce i tytuł mi-
strza ortografii zdobyła Kinga Wu-
darska. Na drugim stopniu podium 
stanęła Lena Zimoląg, a na trzecim 
Eliza Boguta. Tuż za podium, czyli 
na miejscu czwartym uplasowała 
się Marta Strużyńska.

Nagrody wręczyła wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 5 Ewa 
Włodarczyk, a nad przygotowaniem 
i przebiegiem miejskiego konkursu 
„Ortografek” czuwała jego inicja-
torka Elżbieta Szajgicka.

Tekst i fot. Lidia JagielskaUczetsnicy dyktanda w komplecie
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Wydawanie lekiem 
na kryzys
Po fatalnych dla gospodarki latach 1930-1932 w ko-
lejnym roku sytuacja nieco się polepszyła. Efektem 
było choćby kupno dla lipnowskiej OSP pierwszego 
samochodu.

XX wiek

XX wiek

Rzeczny PKS

Przyłączenie do Pomorza

Firma Vistula była posiadaczem kilkudziesięciu 
statków, które niemal codziennie dostrzec można 
było z dobrzyńskiego wzgórza. Najbardziej per-
spektywiczny był transport wiślany.

W 1938 roku powiat lipnowski dołączył do województwa pomorskiego. Do 
tej pory mówiono głównie o kwestiach administracyjnych związanych ze 
zmianą granic. Ówcześni postanowili uczynić z tego wydarzenia prawdziwe 
show.

XX wiek

W 1929 roku wybuchł kryzys 
gospodarczy, który ogarnął cały 
świat. W 1930 roku w Polsce zaczęły 
upadać zakłady przemysłowe. 
Kryzys nasilił się jeszcze w kole-
jnych dwóch latach. Mało osób 
wiedziało, co należy robić. W USA 
tamtejszy prezydent Roosevelt 
rozpoczął zakrojony na szeroką 
skalę program New Deal. Jednym 
z jego elementów było wydawanie 
pieniędzy na prace społecznie 
użyteczne. Chodziło o rozruszanie 
rynku, a przy tym pomoc licznym 

bezrobotnym.  Władze powi-
atu lipnowskiego w 1933 roku 
wystarały się o pieniądze z min-
isterstwa w Warszawie. Dzięki 
nim kilkudziesięciu bezrobotnych 
wyremontowało drogę z Lipna aż 
do Włocławka. Władze inwestowały 
także w sprzęt dla OSP. W 1933 roku 
lipnowska OSP otrzymała auto-
mobil. Pomógł Powiatowy Związek 
Komunalny. Spory wkład w kupno 
auta miał ówczesny burmistrz Lip-
na – Uzarowicz.

(pw), fot. ilustracyjne

Polska Żegluga Rzeczna Vis-
tula posiadała 5 parostatków 
pasażerskich i 30 parostatków 
towarowych. Łączna wyporność 
barek wynosiła 5 tys. ton! W Do-
brzyniu nad Wisłą znajdowała się 

jedna z 18 agencji firmy. Można 
tu było nabyć bilety lub zamówić 
ładunek. Interes turystyczny 
szedł bardzo dobrze. W 1933 
roku parostatki przypływające 
do Dobrzynia bywały nawet 

przepełnione. Zawijały tu: “Hal-
ka”, “Bałtyk”, “Francja”, “Goniec” 
i “Kaniowczyk”. Popyt był tak 
duży, że bilety należało zamawiać 
na kilkanaście dni przed rejsem.

 Bardziej dochodowy od 
transportu pasażerów był trans-
port ładunków. Fracht rzeczny był 
bardzo tani, o połowę tańszy od 
frachtu kolejowego. Dodatkowo 
ładunki Wisłą przybywały bardzo 
szybko. Przykładowo węgiel z By-
dgoszczy do Gdańska wędrował 
zaledwie 14 godzin.

(pw)

3 kwietnia 1938 roku był 
niedzielą. Na granicy powiatów 
toruńskiego i nieszawskiego staros-
ta lipnowski i rypiński przywitali 
wojewodę pomorskiego W. Raczkie-
wicza. Po przejściu przed frontem 
kompanii honorowej wojewoda 
przyjął chleb i sól. Po krótkiej roz-
mowie wszyscy udali się w drogę 
do Włocławka, bo to tam miały 
miejsce oficjalne uroczystości. 
Przed włocławską katedrą zebrały 
się liczne delegacje, w tym dzieci 
ubrane w stroje kujawskie. Później 
odbyła się msza oraz uroczysta ses-

ja powiatowa i miejska.
We Włocławku licznie repr-

ezentowani byli mieszkańcy powi-
atu lipnowskiego. Wysłuchali m. 
in. przemówienia wojewody Rac-
zkiewicza, który wspominał, że 
przyłączenie ziemi kujawskiej nie 
tylko wzmacnia zaplecze morza, 
ale także wzmacnia społeczeństwo 
pomorskie o ludzi, którzy oddadzą 
swe myśli, serca i siłę swych rąk 
dla wspólnego dobra Wielkiego Po-
morza.

Wielkie Pomorze było ideą 
rządu, która w teorii miała 

poprawić znaczenie gospodarcze 
tego regionu, ale w rzeczywistości 
chodziło o coś zupełnie nowego. 
Przyłączenie powiatów z wojew-
ództwa mazowieckiego sprawiało, 
że sympatie polityczne w wojew-
ództwie przeważą na stronę rządu. 
Mieszkańcy dawnego Pomorza np. 
Torunia, Grudziądz czy Tczewa 
byli w większości zwolennikami 
endecji. W powiatach takich jak 
lipnowski czy rypiński przeważali 
zwolennicy BGWR, czyli ugrupow-
ania wspierającego rząd.

(pw)

Samochód to wynalazek 
XIX-wieczny, ale taksówki konne 
pojawiły się już w XVII wieku 
w Londynie i Paryżu. Były to 
największe i najbardziej nowoc-
zesne miasta ówczesnej Europy. 
Pierwsza wzmianka o powozie dla 
podróżnych pochodzi z 1605 roku 
i dotyczy Londynu. W tym czasie 

w Polsce rządził król Zygmunt III 
Waza. Właścicielami taksówek 
byli często posiadacze oberż i pub-
ów. Powozy służyły do odwożenia 
gości po wieczornej zabawie do 
domów. W 1636 roku pojawił się 
pierwszy postój taksówek konnych. 
Początkowo rynek taksówkar-
ski w Londynie był dziki. Każdy 

mógł oferować podwózki, ale nie 
regulowało tego żadne prawo. Dopi-
ero w 1662 roku taksówki zalegali-
zowano, a każdy właściciel musiał 
posiadać licencję. Analogicznie 
było w Paryżu od 1637 roku. Tak-
sówkarzy nazywano wówczas fi-
akrami. Termin pochodził z języka 
niemieckiego.

W 1834 roku konne powozy 
na wynajem pojawiły się na do-
bre w Nowym Jorku. Dwukołowe 
pojazdy zaprojektował architekt 
Joseph Hanson. Od tej pory każdy 
mieszczuch wiedział jak wygląda 
standardowa taksówka i nie mylił 
jej z innymi powozami. Co ciekawe 
tego typu powozy do dziś można 
wynajmować w centrum Nowego 
Jorku. W Polsce ten rodzaj biznesu 
był wciąż niezbyt znany.

Słowo taxi jest znane na całym 
świecie. Pierwszy raz użyto go dop-
iero na początku XX wieku. To tak 
naprawdę zbitek dwóch słów: tax 
i cabriolet. Słowo “tax” pochodziło 
z niemieckiego i oznaczało opłatę. 
Zresztą do dziś znamy termin “tak-

sa”. Słowo “cabriolet” pochodziło od 
francuskich i włoskich określeń 
znaczących, tyle co “skok”. Tyle o po-
chodzeniu słowa mówią oficjalne 
źródła. Według jednej z opowieści 
słowo “taxi” wzięło się od XVI-
wiecznego kuriera księcia Burgun-
dii, który nazywał się Jan von Taxi. 
Pełnił on funkcję szefa poczty kra-
jów byłej Rzeszy Niemieckiej.

Przełom XIX i XX wieku to 
czas pierwszych mechanicznych 
taksówek. W 1897 roku w Lon-
dynie pojawiły się pierwsze po-
jazdy napędzane prądem elektry-
cznym. Były zawodne i do tego 
wydawały dziwny dźwięk. Właśnie 
dlatego nazwano je “koliberkami”. 
Do tego momentu mówimy o tym 
jak wyglądały taksówki, gdzie się 
pojawiły, ale nie poruszaliśmy 
drażliwego tematu, jakim były 
opłaty. Do momentu wymyślenia 
taksometru kierowca dogadywał 
się z klientem na umówioną kwotę. 
Wszystko zmieniło się pod koniec 
XIX wieku za sprawą niemieck-
ich konstruktorów Ferdinanda 

Dnenckera i Friedriecha Bruhna. To 
oni skonstruowali maszynę, która 
naliczała opłatę za kurs.

W 1897 roku Gottlieb Deimler 
skonstruował pierwszą taksówkę 
napędzaną ropą. W Warszawie pier-
wsze taksówki pojawiły się w 1903 
roku. Koszt przejazdu był tak wiel-
ki, że firma zakończyła działalność 
po kilku miesiącach w skutek br-
aku klientów. Pierwsze poważne 
firmy taksówkarskie w Warszawie 
pojawiły się ok. 1921 roku. Tragedią 
dla wszystkich taksówkarzy był 
wybuch I wojny światowej. Auto-
mobile zarekwirowało wojsko.

W kilku krajach tradycją 
stało się, by taksówki były żółte. 
Najsłynniejszy przykład to Nowy 
Jork, gdzie taką regulację oficjalnie 
wprowadzono w 1960 roku. Przyc-
zyna była prozaiczna. W 1908 roku 
właściciel jednej z nowojorskich 
firm taksówkarskich postanowił 
użyć żółtego koloru, by jego auta 
były bardziej zauważalne.

(pw)

Historia taksówki
CIEKAWOSTKA  Taksówka – sposób na przemieszczanie się po mieście dla bogatszych. Dziś taksówki 
nie są tak drogie, jak przed choćby 100 lat temu. Kto i kiedy wpadł na pomysł podwożenia za opłatą ludzi 
z jednego punktu do drugiego?
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Zabawa bez barier 
SKĘPE  W czwartek 24 maja milusińscy z punktu przedszkolnego „Nad rzeczką” uczestniczyli w spo-
tkaniu edukacyjnym zorganizowanym przez lipnowskie koło Polskiego Związku Niewidomych

R E K L A M A

R E K L A M A

– Zbliżający się dzień dziec-
ka jest doskonałą okazją do od-
wiedzenia dzieci, obdarowania 
prezentami i zorganizowania 
niecodziennej zabawy – mówi 
Andrzej Gatyński z lipnowskiego 
Polskiego Związku Niewidomych. 
– Pierwsze tego typu spotkanie 
odbyło się rok temu, ale zainte-
resowanie dzieci gwarantuje, że 
będziemy cyklicznie je odwie-
dzać i organizować integracyjne 
niespodzianki.

Animatorem zabaw była 

Małgorzata Żarecka-Ziółkowska. 
Było chodzenie na szczudłach, 
robienie ogromnych baniek 
mydlanych, zabawy integracyj-
ne, dużo humoru i uśmiechu, 
trochę wysiłku oraz mnóstwo 
prezentów. Zwieńczeniem akcji 
była degustacja lodów i pytania, 
odpowiedzi, przybliżanie dzie-
ciom zasad rządzących życiem 
niedowidzących i niewidomych 
kolegów, rodziców, dziadków czy 
sąsiadów. Piętnaścioro przed-
szkolaków z Niepublicznego 

Punktu Przedszkolnego „Nad 
rzeczką” w Skępem ma za sobą 
lekcję pomocy osobom niedowi-
dzącym i niewidomym.

– Celem spotkania z malu-
chami było poinformowanie ich 
i edukacja w zakresie pomocy 
oraz akceptacji osób z dysfunk-
cją wzroku jak i niewidomych – 
mówi prezes lipnowskiego PZN 
Krzysztof Suchocki. – Dzięki 
temu te dzieci wiedzą, jak za-
chować się na ulicy widząc oso-
bę niewidomą, jak zachować się 

wobec kolegi słabiej widzącego. 
Z ogromnym zadowoleniem mu-
szę stwierdzić, że przedszkolaki 
szybko nauczyły się podstawo-
wych zachowań. Cieszę się też, 
że media relacjonują tego typu 
spotkania, bo dzięki temu do-
cieramy z naszym przekazem do 
szerszego grona odbiorców.

Czwartkowe spotkanie z ma-
luchami z przedszkola „Nad 
rzeczką” zorganizował Polski 
Związek Niewidomych (koło po-
wiatowe w Lipnie). Nad prze-
biegiem akcji czuwali szefowie 
lipnowskiego Polskiego Związku 
Niewidomych: Krzysztof Suchoc-

ki i Andrzej Gatyński oraz przed-
szkolanki z punktu „Nad rzeczką” 
z szefową Marią Stankiewicz na 
czele.

W lipnowskim kole PZN jest 
zarejestrowanych 116 dorosłych 
niedowidzących i niewidomych 
oraz 12 dzieci. Znajomość choćby 
podstawowych potrzeb tego śro-
dowiska jest więc pożądana, a za-
angażowanie szefostwa związku 
pozwala na integrację i likwida-
cję kolejnych barier i fizycznych, 
i mentalnych. Patronem medial-
nym akcji lipnowskiego PZN jest 
tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Chodzenie nie zawsze jest łatwe

W centrum wydarzeń

Ważne rozmowy

Jest fajnie i wesoło, i nic się nie nudzimy mówi Wiktor

Humory dopisywały

Niektóre ćwiczenia nie są łatwe



Drewno/Węgiel

DREWNO OPAŁOWE,  KOMIN-

KOWE,  STEMPLE BUDOWLANE 

SPRZEDAM, TEL. 605 338 356

Kupię/Sprzedam

Sprzedam  pająka 5 na kołach, 

tel. 661 357 854 po 15

Sprzedam kanapę + 2 fotele, tel. 

532 834 892

Sprzedam owczarka niemieckiego 

i króliki. Tel. 880 409 583

Skupuję złomowe schładzalniki 

od mleka, chłodziarki, silniki, 

skrzynie samochodowe, silniki 

elektryczne 10zł/kw i inne. Tel. 

669 317 943

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę o pow. 0,55 ha 

w Działyniu k/Golub-Dob. Cena 

39 000 zł do negocjacji. Blisko 

woda i prąd. Tel. 781 030 933

Sprzedam dom w Węgiersku 

k/Golubia-Dobrzynia z działką 

o powierzchni 4600 m2. Tel. kon-

taktowy 514 752 315

Mieszkanie na sprzedaż – ul. 

Brodnicka 35a w Golubiu-Do-

brzyniu, pow. 65,92m² z tarasem, 

cena: 217.536,00 zł. KOM – BUD 

tel. 56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – ul. 

Brodnicka Golub-Dobrzyń 35B, 

pow. 48,05m2, cena 111.219,00 

zł+VAT. KOM – BUD tel. kontakty 

56-498-36-31

Wynajmę mieszkanie (Golub-

Dobrzyń) w bloku na I piętrze, 

2 pokoje, kuchnia, 46,3 m2 lub 

sprzedam. Tel. 532 204 100

Rolnictwo

Sprzedaż kurek 12tyg.12zł.dosta-

wa gratis 503 508 148

Knury maciory kupię, odbiór 

z gospodarstwa płatne gotówką 

przelew waga 725 804 742

Sprzedam maciorę z prosiakami. 

Zbójno k/Golubia-Dobrzynia. Tel. 

600 588 548

Usługi

Autoholowanie, pomoc drogowa, 

przewóz aut lub maszyn do 5 t. 

Faktura, pomoc w uzyskaniu auta 

zastępczego. Tel. 889 883 507 

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - 

długość 2,2 m, średnica 75 mm, 

grubość 3 mm. Tel. 889 883 507

Malowanie, szpachlowanie, re-

gipsy, docieplanie, sufity LED. 

Tel. 885 810 599 

Przewóz maszyn rolniczych do 10 

ton, tel 600 990 042

RÓŻNE

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwo-

wa, garaże (blaszaki). Zadzwoń 

514 866 203 lub 56 474 09 20
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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
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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
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W poniedziałkowy poranek 
w czytelni lipnowskiej biblioteki 
spotkała się grupa dziennikarska 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 
bibliotekarki prowadzące nieco-
dzienne warsztaty: Dorota Troja-
nowska i Iwona Kowalska. Pojawiły 
się plakaty, zdjęcia z miejsc wojny, 
katastrof naturalnych, z miejsc 
objętych pomocą Polskiej Akcji 
Humanitarnej.

– Na naszym spotkaniu 
uczniowie zdobywają wiedzę na 
temat pomocy humanitarnej, kry-
zysów humanitarnych i wyzwań 
globalnych – informuje Iwona 
Kowalska. – Młodzież wie już, że 
celem Polskiej Akcji Humanitar-
nej jest niesienie pomocy osobom 
poszkodowanym w konfliktach 
zbrojnych i katastrofach natu-
ralnych. Wspólnie mamy wpływ 
na to, żeby świat był wspaniałym 
miejscem, ponieważ łączą nas ta-
kie wartości jak: poszanowanie 
drugiego człowieka, dbanie o wol-
ność i pokój.

By wiedza trafiła na żyzne 

podłoże, organizatorzy zaanga-
żowali uczniów w warsztaty pla-
styczne. Wypełnienie barwami 
wielkoformatowej kolorowanki 
PAH pozwoliło zrozumieć mło-
dym, że nie może być nam obo-
jętny los i prawa ludzi w Nepalu, 
Syrii i na Ukrainie, że każdy może 
pomóc, że wciąż na świecie wiele 
ludzi cierpi z głodu, braku dachu 
nad głową, z braku dostępu do 
wody pitnej, ze strachu, bezdom-
ności.

– Wierzymy, że przekaza-
na wiedza podczas dzisiejszych 
warsztatów pozwoli młodym lu-
dziom spojrzeć na przyczyny kry-
zysów humanitarnych, a nie ich 
skutki, a o osobach poszkodowa-
nych mówić z szacunkiem, rów-
nością i godnością – mówi Dorota 
Trojanowska.

Cel w pewnym stopniu już zo-
stał osiągnięty, ponieważ młodzi 
ludzie o wielu faktach dowiedzieli 
się dopiero w poniedziałek. Dzię-
ki humanitarnym warsztatom 
uczniowie z „dwójki” doskonale 

znają zadania i funkcjonowanie 
Polskiej Akcji Humanitarnej kie-
rowanej przez Janinę Ochojską. 
Wiedzą, gdzie obecnie toczą się 
konflikty zbrojne, a gdzie ludzie 
cierpią z powodu katastrof i klęsk 
żywiołowych.

Zorganizowanie warsztatów 
było możliwe dzięki temu, że Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Lipnie 
znalazła się w gronie placówek 
uczestniczących w programie 
„Globalnie w bibliotekach”, reali-
zowanym przez Polską Akcję Hu-
manitarną we współpracy z Fun-
dacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, mającym na celu 
zaangażowanie społeczności bi-
bliotek w dyskusję i refleksję nad 
obrazem pomocy humanitarnej 
oraz skłonienie do zastanowienia 
się nad tym w jaki sposób myślimy 
o pomocy humanitarnej i ludziach, 
którym pomoc jest udzielana.

Patronem medialnym lipnow-
skiej odsłony humanitarnego spo-
tkania były tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Pytań nie brakowało

Iwona Kowalska pokazywała zdjęcia i dokumenty

Młodzi słuchali w skupieniu

Dyskusja była szczera i rzeczowa

Razem kolorowali świat

Serca dla ofiar otworzyli nasi uczestnicy akcji

Humanitarna książnica
LIPNO  Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie znalazła się w gronie stu placówek uczestniczących 
w ogólnopolskim programie „Globalnie w bibliotekach” i w miniony poniedziałek adepci dziennikar-
stwa ze Szkoły Podstawowej nr 2 zmierzyli się w ramach warsztatów „Kiedy przychodzi kryzys” z pro-
blemami rozwiązywanymi na co dzień przez Polską Akcję Humanitarną
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jedyny taki dzień
GMINA WIELGIE  W piątek 25 maja milusińscy z oddziału zerowego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Zadusznikach, wspólnie z wychowawczynią Iloną Trojanowską, zafundowali swoim rodzi-
com niepowtarzalny dzień mamy i taty

– Na takim dniu mamy jesz-
cze nie byłam – podsumowała 
wicedyrektor szkoły Małgorzata 
Cywińska. – Oczy pełne łez mie-
liśmy wszyscy na znak radości. 
Dzieci swoimi otwartymi ser-
duszkami pokazały, jak kochają 
swoich rodziców.

Były łzy radości i wzruszenia, 
bo wyreżyserowane przez Ilonę 
Trojanowską przedstawienie wy-
cisnęło łzy z każdej pary oczu. 
Emocje sięgnęły szczytu, gdy Lena 
Dudzińska zaśpiewała wymowną 
piosenkę „Mania jest i zawsze bę-
dzie” z dedykacją dla swojego taty 
i wszystkich ojców na świecie. Fi-
lip Orankiewicz i Ola Falkowska 

wcielili się w role rodziców, a Jul-
ka Szychulska w postać gwiazdy 
disco Zenka Martyniuka.

– Dla mnie największą po-
chwałą były słowa pani wicedy-
rektor i rodziców, i te łzy, i uśmie-
chy – nie kryje zadowolenia Ilona 
Trojanowska. – I wspaniała posta-
wa moich kochanych dzieciaków, 
które spisały się na medal.

Ze specjalnego zaproszenia 
na wyjątkowy i jedyny w swoim 
rodzaju Dnia Mamy i Taty skorzy-
stał tygodnik CLI, by patronować 
temu wzruszającemu wydarze-
niu.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska Serca były gorące

Było widać uwielbienieKochamy was – mówiły dzieci

Uśmiech dla rodziców

Zenek w akcji Główni bohaterowie w całej okazałości Na twarzach gości był zachwyt

Życzenia dla mamLena we wzruszającej piosence dla tatyPrezent dla taty
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Pobiegli dla Niepodległej
REKREACJA  W czwartek 24 maja w Szkole Podstawowej im. Jan Pawła II w Czarnem odbyły się gminne 
zawody sportowe pod hasłem „Bieg dla Niepodległej”. Na starcie łącznie stanęło ok. 150 osób

Imprezę patronatem objął 
wójt gminy Wielgie Tadeusz Wie-
wiórski. Uczestnikami zmagań na 
dwóch dystansach: 1918 m i 260 m 
byli uczniowie ze szkół w Zadusz-

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

nikach, Wielgiem i Czarnem oraz 
rodzice i nauczyciele. Najmłodsi 
zawodnicy z roczników 2008-2010 
pokonali dystans 260 metrów. 
Starsi uczniowie z roczników 2007-

2002 rywalizowali na dystansie 1918 
metrów. Dorośli pokonali symbo-
liczny dystans jednego okrążenia.

– Cieszę się przede wszystkim 
z tego, że spotykamy się w takim 
gronie, na terenie naszej szkoły 
i że możemy na sportowo uczcić 
setną rocznicę odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości. To wspa-
niałe wydarzenie może się odby-
wać dzięki wysiłkowi organizato-
rów i wielu innych osób, ale przede 
wszystkim dzięki wam-zawodni-
kom – mówiła do zgromadzonych 
dyrektor SP w Czarnem Elżbieta 
Myszyńska.

Inicjatorami wydarzenia byli 
nauczyciele szkół z Czarnego 
i Wielgiego Krzysztof Fydryszewski 
i Michał Ziemiński, którzy współ-

pracowali z nauczycielami wy-
chowania fizycznego z ościennych 
szkół. Zmaganiom sportowym to-
warzyszyły m. in. pokaz udzielania 
pierwszej pomocy zorganizowany 
przez WOPR Lipno czy pokaz tańca 
dzieci z Zespołu Placówek Oświato-
wych w Wielgiem pod kierunkiem 
Małgorzaty Stanżewskiej.

Podczas wydarzenia prowa-
dzona była również zbiórka cha-
rytatywna na rzecz dwóch chłop-
ców, podopiecznych Fundacji Małe 
Serduszka. Celem wydarzenia była 
integracja społeczności lokalnej 
i przede wszystkim uczczenie 100-
lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę w roku „Dla Niepod-
ległej”. Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania dla wszyst-

kich, którzy swoją obecnością 
wsparli „Bieg dla Niepodległej”.

– Dziękuję wszystkim i z góry 
wam gratuluję. Już stając na star-
cie, wszyscy jesteście zwycięzcami 
– mówił podczas otwierania im-
prezy wójt Tadeusz Wiewórski.

Rywalizacja na bieżni była nie-
zwykle zacięta. Zarówno najmłod-
si biegacze jak i ich starsi koledzy 
robili wszystko, by być na podium. 
Warto dodać, że chętnie udział 
w symbolicznym biegu wzięli też 
dorośli. Niektórzy przekroczyli li-
nię mety z flagami narodowymi, 
inni nawet z... kolegą na barkach. 
Obszerną fotorelację możecie 
obejrzeć na naszym portalu lipno-
cli.pl.

Tekst i fot. (ak)
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Bolesna porażka Wisły
PIŁKA NOŻNA  Niestety piłkarze z Dobrzynia nie poszli za ciosem i po pokonaniu lidera V ligi na jego 
boisku ulegli przed własną publicznością niżej notowanemu rywalowi. Piast Złotniki Kujawskie wygrał 
z Wisłą 1:0 i zbliżył się w tabeli na zaledwie jeden punkt

Trwa walka o utrzymanie 
w lidze okręgowej. Przypomnij-
my, że podopieczni trenera 

Marka Bolimowskiego tydzień 
wcześniej rozegrali kapitalne 
spotkanie, pokonując we Wło-

cławku Włocłavię, czyli lidera 
tabeli, 2:0. Ta wygrana wlała 
w serca Wiślaków spory opty-
mizm, a mecz z Piastem miał 
tylko potwierdzić dobrą formę 
naszej drużyny. Niestety zda-
rzyło się zupełnie coś innego.

Rywale zaskoczyli w sobotę 
gospodarzy i zdobyli bramkę już 
w ósmej minucie gry. Scenariusz 
kolejnych ponad 80 minut był 
w zasadzie taki sam. Wisła atako-
wała, miała przewagę, momen-
tami wręcz przygniatającą, ale 
była nieskuteczna i nie umiała 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

pokonać dobrze dysponowane-
go bramkarza gości. Wynik 1:0 
dla Piasta utrzymał się nie tylko 
do końca pierwszej, ale i nieste-
ty drugiej połowy. Mimo prób 
Rzęsiewicza, braci Olewińskich, 
czy Jasińskiego nie udało się wy-
równać. Aktywni byli też boczni 
obrońcy Laskmowski i Kitombo. 
Przy stałych fragmentach siłę 
ofensywną wzmacniali stoperzy 
Opalczewski i Kleczkowski. Nie-
stety mimo wielu okazji wynik 
się nie zmienił.

Po tej porażce Wisła jest 

trzynasta w tabeli, ma na kon-
cie 29 punktów. Czternasty Piast 
ma już tylko punkt mniej. Pa-
trząc w górę tabeli, w zasięgu 
Wiślaków są: Lubienianka Lubień 
Kujawski (29 punktów) i Gopło 
Kruszwica (32). Aby wywalczyć 
utrzymanie, trzeba będzie jed-
nak mocno się sprężyć w ostat-
nich czterech kolejkach. W naj-
bliższej Wisła zagra w Szubinie. 
Więcej zdjęć i relacja z meczu 
z Piastem także na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Piłka nożna

Przegrana w Bydgoszczy
27 maja UKS Mustang Wielgie rozegrał mecz wyjazdowy ze Spójnią Białe Błota. 
Było to dobry mecz, który dostarczył wielu emocji. Niestety UKS przegrał ze Spój-
nią Białe Błota 2:3.

Po wygranej w poprzedniej 
kolejce Mustang chciał również 
zgarnąć trzy punkty, ale musiał 
pogodzić się ze skromną poraż-
ką. Pierwsza bramka padła w 13. 
minucie po składnej akcji środ-
kiem pola zakończonej strzałem 
Anity Maćkiewicz. W 21. minu-
cie zespół Spójni wyrównał po 
prostopadłym podaniu i celnym 
strzale napastniczki. Przed prze-
rwą, w 36. minucie również Anita 
Maćkiewicz nie dała szans bram-
karce. Do przerwy było 2:1 dla 

UKS-u.
Tuż po przerwie w 46. minu-

cie zawodniczka Spójni strzałem 
z 10 metrów wyrównała. Kolej-
ne minuty to akcje z obu stron. 
W 77. minucie sędzia podyktował 
rzut wolny pośredni z pola kar-
nego, po którym Mustang zdobył 
bramkę, lecz sędzia jej nie uznał. 
Minutę później Spójnia wyprowa-
dziła kontratak, który skończył 
się rzutem karnym i w konse-
kwencji bramką. Podsumowując 
spotkanie, był to szybki mecz na 

dobrym poziomie. Dodajmy, iż 
w spotkaniu nie mogła zagrać 
Magdalena Żebrowska, która 
pauzowała za żółte kartki.

Skład drużyny: Andrzejewska 
(Olkiewicz), Jaskuła, A. Żebrow-
ska, Marchlewska, Kwiatkowska, 
Detmer, Pikos, Czubakowska, 
Szczepaniak, Maćkiewicz, Wi-
śniewska. Ponadto: Wilińska, Lej-
manowicz, Bonowicz, Rybczyń-
ska, Fydryszewska, Kamińska, 
Przyborowska.

(ak)

Dwa medale 
mistrzostw Europy
Dwa medale na Mistrzostwach Europy w Karate Ky-
okushin w Łańcucie organizacji WKB zdobyli zawod-
nicy Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate.

Sporty walki

W dniach 19-20 maja w Łańcu-
cie odbyły się Mistrzostwa Europy 
w Karate Kyokushin z udziałem 565 
zawodników z 18 krajów. Z LKKK 
brązowy medal w konkurencji kata 
zdobyła Katarzyna Gabrychowicz, 
która po pierwszej rundzie zajmo-
wała ex-equo 2. miejsce z zawod-
niczką z Ukrainy. Po zarządzonej 
dogrywce Kasia spadła na 3. pozy-
cję. Brązowy medal zdobył również 
Szymon Majewski w kumite (walki) 
60 kg, pokonując zawodnika z Ka-
zachstanu i kolejnego zawodnika 
z Ukrainy. Kolejna walka odbyła 
się z rywalem z Rumunii, który 
dość mocno sfaulował naszego re-
prezentanta, uderzając na krtań. 
Po 5-minutowej przerwie, mimo 
trudności z oddychaniem, Szymon 
chciał dokończyć walkę i wyszedł 
do niej. Karateka z Rumunii po-
winien otrzymać karę (genten), 
co dałoby zwycięstwo naszemu 
zawodnikowi, ale się tak nie stało. 
Rumun otrzymał tylko ostrzeże-
nie.

Mimo wszystko Szymon Ma-
jewski wykazał się ogromnym 
duchem walki, kontynuując rywa-
lizację mimo kontuzji. Majewski 
również zajmował drugą pozycję 
w konkurencji kata po elimina-
cjach, natomiast w II turze nie do 
końca uczciwa punktacja spowodo-
wała spadek na 4. miejsce. W kon-
kurencji kata seniorów wystąpiła 
również Angelika Sielczak z LKKK, 
która otrzymała wysokie noty, na-
tomiast po zwołaniu sędziów i na-
radzie zmniejszono punkty.

– W czasie mistrzostw zapa-
dło wiele kontrowersyjnych decy-
zji sędziów z Ukrainy, którzy pomi-
mo protestów naginali regulamin, 
przyznając zwycięstwa swoim za-
wodnikom. Zawodnicy z Lipnow-
skiego Klubu Kyokushin Karate 
reprezentowali wysoki poziom 
i w rezultacie zdobyli dwa brązo-
we medale. Gratulacje dla całego 
teamu – mówi Paweł Olszewski 
z LKKK.

(ak), fot. nadesłane

Piłka nożna

Mocny finisz Mienia
Zakończyły się rozgrywki włocławskiej A-klasy. Naj-
wyższą lokatę z pięciu zespołów z powiatu lipnow-
skiego zajął Mień Lipno, który mimo nieudanego se-
zonu miał dobry finisz i ostatecznie uplasował się na 
piątej pozycji.

Z naszych drużyn lepsze chwi-
le miała i Tłuchowia, i Wicher, czy 
Wiślanin, ale ostatecznie o awans 
nie było dane powalczyć nikomu. 
Być może gdyby tak grali od po-
czątku, wyższe miejsce zajęliby 
lipnowianie. Mień w ubiegłym ty-
godniu rozegrał dwa mecze. Naj-

pierw w zaległym spotkaniu grał 
u siebie jako... gość, bo spotkanie 
z Wichrem Wielgie przeniesione 
zostało właśnie do Lipna. W pierw-
szej połowie lepszy był Wicher. 
Gospodarze nie potrafili zdobyć 
gola z rzutu karnego, a strzał 
Falkowskiego obronił Żółtow-

ski. Z kolei jedenastkę dla Wichra 
pewnie i pięknym strzałem wyko-
rzystał Pawlicki i do przerwy było 
1:0. W drugiej połowie Mień wziął 
sprawy w swoje ręce i za sprawą 
trafień Falkowskiego i Cymermana 
wygrał 2:1.

W minioną niedzielę odbyła 
się ostatnia kolejka w tym sezo-
nie. Mień podejmował najsłabszą 
w grupie II Victorię Smólnik i wy-
grał aż 5:0. Trzy gole zdobył Kem-
piński, po jednym dołożyli Szajgicki 
oraz Gajda. Dzięki temu zwycię-
stwu Mień skończył rozgrywki na 
piątym miejscu (28 punktów w 18 
meczach).

Na szóstej pozycji rywali-
zację skończyła Tłuchowia, któ-
ra w ostatniej kolejce nie grała. 
Siódme miejsce wywalczył Wicher 
Wielgie, który w ostatnim meczu 
pokonał Orion Popowo (9. miejsce) 
aż 6:4. Ósmy jest Wiślanin Bobrow-
niki, który w niedzielę przegrał 0:3 
z GKS Fabianki. Do rozstrzygnięcia 
pozostaje jeszcze kwestia awansu 
do V ligi. Zagrają o niego w barażu 
Grot Kowalki (II grupa) i Orzeł Słu-
żewo (I grupa).

Tekst i fot. (ak)
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