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Sprawa poruszyła w ostat-
nich dniach środowisko lokalne. 
Prezes szpitala Józef Waleczko-
zapewnia, że do zaniedbań w pla-
cówce nie dochodzi. Oficjalnie 
z pomocą prokuratury sprawę po-
stanowił zbadać starosta lipnow-

ski Krzysztof Baranowski. Jest on 
zaskoczony doniesieniami, gdyż 
oficjalnie do szpitala i starostwa 
nie wpłynęły w tym zakresie żad-
ne skargi. Co więcej, opiera się na 
własnych pozytywnych doświad-
czeniach z pobytu w szpitalu oraz 

rozmów z innymi chorymi, którzy 
tam przebywali.

Starosta nie wierzy
– Nie wyobrażam sobie, że 

taka sytuacja mogła mieć w ogó-
le miejsce. W głowie mi się nie 
mieści, że mogło być podejmo-
wane tak dalece idące na szkodę 
pacjenta działanie – mówi Bara-
nowski. – Wpompowałem swoje 
serce w ratowanie tego szpitala 
i dopieszczam go w nową apara-
turę. Zależy mi na dobrej opinii 
tej placówki, dlatego zdecydowa-
łem się wyjaśnić całą sprawę. 

Dokończenie na str. 4

Bobrowniki

Podpalacze staną 
przed sądem
Postawiono zarzuty sześciu osobom, które brały 
udział w podpaleniach odnotowanych na terenie 
gminy Bobrowniki. Wkrótce rozpocznie się proces. Za 
takie działanie grozi im nawet do 5 lat więzienia.

Dochodzenie w tej spra-
wie trwa od grudnia ubiegłego 
roku. Prokuratura sprawdzała 
kto i z kim podpalał oraz w ja-
kiej lokalizacji. W kwietniu za-

kończono czynności 
i przedstawiono akt 
oskarżenia. W maju ma 
się odbyć pierwsza roz-
prawa. – Nie wszyscy 
przyznali się do zarzu-
canego im czynu. Nie-
którzy umniejszają swój 
udział w podpaleniach 
– mówi Alicja Cichosz, 
prokurator rejonowy 
z Lipna.

Dowody mówią jednak same 
za siebie. Zarzuty postawiono 
sześciu osobom dorosłym. Przy-
pisano im cztery podpalenia. 

Dokończenie na str. 4
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Inspektorat ZUS w Lipnie 
również w maju będzie prowa-
dził cykl szkoleń oraz indywi-
dualnych konsultacji z obsługi 
e-ZLA dla lekarzy i pracodawców. 
Bezpłatne szkolenia z e-ZLA dla 
lekarzy, pracodawców, pracowni-
ków kadr i płac odbędą się w sie-
dzibie Inspektoratu ZUS w Lipnie, 
ul. Mickiewicza 43 w terminach: 
11 maja o godz. 8.30 i godz. 10.00; 
18 maja o godz. 8.30 i godz. 10.00 
oraz 25 maja o godz. 8.30 i godz. 
10.00.

W trakcie szkolenia będzie 
omówiona tematyka m.in.: zwol-

nień lekarskich – najważniejsze 
zmiany, korzyści z wprowadze-
nia e-ZLA, założenie profilu na 
Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS, potwierdzenie tożsa-
mości przy zakładaniu profilu 
PUE, udzielania pełnomocnictw 
do profilu PUE, uzyskania pod-
pisu elektronicznego, schema-
tu obiegu e-ZLA. Lekarze mogą 
również skorzystać z poniedział-
kowych indywidualnych kon-
sultacji z pracownikiem ZUS nt. 
e-ZLA w godz. 15.00-18.00 (7, 14, 
21 i 28 maja).

(ak)
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Wszystko 
o zwolnieniach
Lekarze mają możliwość wystawiania elektronicz-
nych zwolnień lekarskich już od 1 stycznia 2016 roku. 
I choć początkowo liczba wystawianych e-ZLA była 
mała, tak teraz medycy coraz bardziej przekonują się 
do tej formy.

Lipno
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nie tylko wody nie zabraknie
gMinA SkĘPe  Trwa rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wólce. Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zło-
tych. Jest to jedno z czołowych przedsięwzięć realizowanych obecnie przez skępski ratusz, ale ruszają też 
prace drogowe, oświetleniowe i rozbudowa przedszkola

Od ponad miesiąca trwają 
prace budowlane w stacji uzdat-
niania wody w Wólce. Do prze-
targu na rozbudowę istniejącego 
punktu zgłosiły się trzy firmy. 
Wygrał Zakład Obsługi Budownic-
twa i Inwestycji Janusz Sekulski 
z Sierpca. Zakres robót jest sze-
roki, bo i sam budynek ma być 
rozbudowany, częściowo zmoder-
nizowane mają być też ciągi tech-

nologiczne, ale przede wszystkim 
wybudowane będą dwa zbiorniki 
retencyjne o łącznej pojemności 
300 metrów sześciennych. Dzię-
ki tej modernizacji wydajność 
dotychczas funkcjonującej stacji 
uzdatniania wody w Wólce zwięk-
szy się znacząco, a co za tym idzie 
nie tylko nie zabraknie wody 
w kranach mieszkańców nawet 
w trakcie długotrwałych susz, ale 

również otworzy się możliwość 
rozbudowy sieci wodociągowej 
w gminie. Jednym słowem miesz-
kańcy będą mieli i wodę lepszej 
jakości, i będzie jej pod dostat-
kiem, a właściciele nieruchomości 
pozbawionych dotychczas przy-
łącza bieżącej wody będą mogli 
liczyć na podłączenie w związku 
z realną perspektywą techniczną 
rozbudowy wodociągu.

Rozbudowa stacji uzdatnia-
nia wody w Wólce zyskała dofi-
nansowanie w wysokości ponad 
63 procent w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Koszt inwestycji 
wynosi 2,28 mln złotych.

To jedna z ważniejszych dla 
mieszkańców inwestycji, ale nie 
jest jedyną realizowaną w gmi-
nie. Od lutego trwają roboty bu-
dowlane przy świetlicy wiejskiej 
w Żuchowie. Obiekt jest przebu-
dowywany i w efekcie ma zmienić 
całkowicie swój dotychczasowy 

wygląd zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz. Zamysłem jest też pod-
niesienie funkcjonalności świetli-
cy, w tym także dostosowanie jej 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Koszt przedsięwzięcia, któ-
rego wykonawcą jest Zakład Bla-
charsko-Dekarski Dariusz Piersa 
z Lipna, wyniesie 375 tysięcy zło-
tych. Inwestycja w Żuchowie też 
jest w ponad 63 procentach dofi-
nansowana ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

– Zawarta została również 
umowa z firmą Energa Oświe-
tlenie z Sopotu, w ramach której 
zostanie ustawionych i podłączo-
nych dwadzieścia siedem sztuk 
punktów oświetleniowych – wy-
mienia burmistrz Piotr Wojcie-
chowski. – Zadanie realizowane 
będzie na drogach osiedlowych, 
w tym między innymi na ulicy 
Topolowej. Koszt zadania to 121 
tysięcy złotych.

W kwietniu ratusz podpisał 
umowę z Zakładem Drogowo-
Mostowym Zbigniewa Zaremby 
z Lipna na przebudowę ulicy Pro-
stej oraz ulicy Kolejowej w Skę-
pem. Nową nawierzchnię drogi 
oraz chodnika zyska wkrótce 
ulica Prosta, a przy ulicy Kolejo-
wej zostanie wybudowany chod-
nik. Teren zostanie wyposażony 
w system odprowadzania wód 
opadowych. Wartość tej inwesty-
cji drogowej wyniesie 560 tysięcy 
złotych.

– Podpisujemy umowę z fir-
mą i rozpoczynamy prace adapta-
cyjne w przedszkolu w Wiosce – 
mówi burmistrz Wojciechowski.

Budynek przedszkola w Wio-
sce będzie zmodernizowany, a na 
cele edukacyjne zostaną zaadop-
towane kolejne pomieszczenia 
znajdujące się w obiekcie. Do te-
matu inwestycji wrócimy.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

W  S k R ó c i e
LiPno Humanitarna książnica 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie znalazła się w gronie placówek uczestniczących  

w programie „Globalnie w bibliotekach”, realizowanym przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z 
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Teraz przed naszymi bibliotekarzami ważne i ciekawe za-
danie, czyli realizacja warsztatu dla dzieci opartego na scenariuszu zajęć. Program „Globalnie w bibliotekach” 
ma na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej. 
Biblioteka otrzymała już pakiet materiałów edukacyjnych, przygotowania do zajęć trwają.

LiPno niepodległość na rysunku
Miejska książnica publiczna z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowała 

konkurs plastyczny na plakat. Celem konkursu jest promowanie idei niepodległości i wolności we współczesnej 
formie graficznej. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII lipnowskich szkół podstawowych. 10 maja 
o godzinie 11.00 w wypożyczalni dla dorosłych odbędzie się uroczyste rozstrzygniecie konkursu. Nagrody 
ufundowała lipnowska biblioteka i Urząd Miejski w Lipnie. Relacja z gali w tygodniku CLI.

LiPno klub seniora w budowie 
Trwają prace przy rozbiórce budynku strażnicy OSP w naszym mieście. Remiza zostanie bowiem przebu-

dowana, zmianie sposobu użytkowania ulegnie część obiektu. Zgodnie z planem nowe pomieszczenia dla usług 
społecznych znajdą się na piętrze budynku i w części parteru. Rozebrana zostanie część istniejącego budynku, 
nastąpi zmiana konstrukcji dachu oraz przebudowane zostaną pozostałe pomieszczenia. Na piętrze zostaną 
zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone wyłącznie dla usług świadczonych w środowisku lokalnym, czyli 
pomieszczenia socjalne i służbowe, kuchnia, toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz duża sala zebrań, 
tzw. świetlica. W budynku strażnicy zostanie zainstalowana platforma dla osób niepełnosprawnych (wykorzy-
stywana przy przemieszczaniu się seniorów do przemieszczania zlokalizowanego na piętrze). Projekt jest dofin-
ansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie 
polityki społecznej. Całkowita wartość tej inwestycji wyniesie ponad 1,5 mln zł, natomiast suma dotacji to 945 
tys. zł.

Region koła gospodyń wiejskich na start  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe organizuje Festiwal Smaku 

oraz VI Mistrzostwa KGW obszaru LGD. Impreza odbędzie się 6 czerwca w pałacyku Gozdawa w Łochocinie. W 
programie jest spartakiada KGW, degustacja potraw i ekologiczny pokaz mody w wykonaniu KGW. Zgłoszenia już 
są przyjmowane. Koła gospodyń wiejskich i grupy sformalizowane, które chcą uczestniczyć w imprezie, muszą 
przygotować tradycyjne potrawy w czterech kategoriach, strój ekologiczny oraz stanąć w szranki spartakiady. 
Zapisy potrwają tylko najbliższego piątku 4 maja. Regulamin dostępny jest na stronie www.lgddobrzyn.pl. W celu 
uzyskania bliższych informacji należy zadzwonić pod numer tel. 54 253 05 38.

SkĘPe Pies w konkursie  
Ruszył gminny konkurs plastyczny pod hasłem „Człowiek i pies. Zwierzę nie jest rzeczą. Czyżby?”. Orga-

nizatorem zmagań jest Urząd Miasta i Gminy Skępe. Prace można składać do 30 maja. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 7 lipca podczas tegorocznych Dni Skępego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 
i dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta i gminy Skępe. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę 
wykonaną dowolną techniką plastyczną, w dowolnym formacie. Zgłoszone prace muszą być na odwrocie opa-
trzone metryczką zawierającą dane uczestnika. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i 
Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe z dopiskiem: “Konkurs: Człowiek i pies...”.

Lidia Jagielska
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Ruszyła budowa 
kompleksu sportowego

Do tej inwestycji wielicki 
samorząd przymierzał się od 
dłuższego czasu. Boisko w Teo-
dorowie od dawna było anty 
wizytówką gminy. Dość powie-
dzieć, że po awansie do drugiej 
ligi kobiet piłkarek UKS Mustang 
nasze dziewczęta musiały roz-
grywać swoje mecze w Lipnie 
lub Dobrzyniu nad Wisłą, bo bo-
isko gminne nie nadawało się na 
taki szczebel rozgrywkowy. Od 
lat męczyć się grą na nim mu-
sieli też seniorzy Wichra Wiel-
gie. W niedalekiej przyszłości to 

GMINA WIELGIE  Pełną parą wystartowała zapowiadana już w ubiegłym roku inwestycja w Teodorowie. 
W perspektywie 2-3 lat na terenie starego boiska powstanie kompleks sportowy z prawdziwego zdarzenia. 
W toku jest pierwszy etap zadania. Najdalej do końca sierpnia wykonane zostanie boisko rezerwowe

R E K L A M A

się zmieni. W toku jest realizacja 
pierwszego etapu inwestycji.

– W kwietniu wykonawca 
rozpoczął prace nad bocznym 
boiskiem. Wymieniony został 
grunt na całej powierzchni pły-
ty, zrobiona podsypka odsącza-
jąca. Będzie też kolejna war-
stwa, teren wypoziomowany, 
teren przyległy zniwelowany. 
Zdecydowaliśmy się też na au-
tomatyczne podlewanie mura-
wy. Są już słupy do piłkochwy-
tów. Będzie też ogrodzenie, na 
koniec trawa i bramki – mówi 

wójt Tadeusz Wiewiórski.
Ten etap jest wart 600 tys. 

zł. Gmina pozyskała na to 300 
tys. zł dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, dru-
gie tyle pochodzi z jej budżetu. 
Umowa z wykonawcą przewidu-
je zakończenie prac w sierpniu, 
ale wiele wskazuje na to, że fir-
ma G&Syn Boiska J. Gawlik zej-
dzie z placu budowy już w maju. 
Potrzeba będzie czasu na uko-
rzenienie się i wypielęgnowanie 
murawy. Realnym terminem 
oddania boiska rezerwowego 

do użytku jest pierwsza połowa 
2019 r. Wiadomo, że płyta bę-
dzie przystosowana do rozgry-
wania meczów na poziomie III 
ligi kobiet i A-klasy mężczyzn, 
czyli na poziomach, na których 
występują zespołu z Wielgiego.

To oczywiście dopiero po-
czątek. Drugi etap inwestycji 
oszacowano na 3 miliony zło-
tych. W Ministerstwie Sportu 
i Turystki jest już wniosek gmi-
ny Wielgie o dotację także na 
ten etap. Jeśli uda się pozyskać 
pieniądze, będzie to również 

połowa wartości zadania. A za-
tem gmina będzie musiała sama 
wysupłać 1,5 mln zł. Jako, że to 
duża kwota, realne jest rozłoże-
nie drugiego etapu na lata 2019-
2020. Jeśli więc dotacja zostanie 
przyznana, kompleks sportowy 
może być gotowy już w 2020 r.

– Boisko główne będzie 
miało odwodnienie, cała dział-
ka będzie ogrodzona, powstaną 
trybuny i budynek z koniecz-
nym zapleczem – dodaje wójt 
Wiewiórski.

Mieszkańcom pozostaje ki-
bicować samorządowi i wierzyć, 
że posłowie zdecydują o przy-
znaniu gminie Wielgie dotacji 
na drugi etap inwestycji. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, za parę lat w Teodorowie 
powstanie obiekt, który będzie 
wizytówką gminy, a nawet po-
wiatu.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Muszla koncertowa czeka na głosy
LIPNO  Stowarzyszenie „Zielona Lipa” zgłosiło do ogólnopolskiego konkursu projekt modernizacji muszli 
koncertowej zlokalizowanej w parku miejskim, zyskało ogromne uznanie organizatorów i internautów, 
a teraz czeka na głosy. Każdego dnia można, a nawet trzeba zagłosować na nasz miejski projekt „Nie ma 
lipy – gra nam nie tylko w duszy”. Głosowanie potrwa do 17 maja

– Zostało jeszcze kilkanaście 
dni głosowania na stowarzyszenie 
Zielona Lipa i nasz projekt – mówi 
Anna Sawicka Borkowicz. – Wal-
czymy o grant na renowację musz-
li i muzyczny ogród dookoła niej. 
Pomóżmy. Wystarczy podać adres 
mailowy i nazwisko, ewentualnie 
kliknąć w link z maila. Głosujemy 
codziennie. Liczy się każdy głos. 
Obecnie jesteśmy na pierwszym 
miejscu, przed dużymi miastami 
takimi jak Gdynia czy Łódź. Proszę 
każdego o głos.

100 tys. zł do wygrania
Głosowanie nic nie kosztuje. 

Wystarczy wejść na stronę www.
lechstarter.pl, wybrać zakładkę 
projekty, znaleźć nasz projekt, 
a pójdzie to łatwo, bo Lipno jest 
pierwsze w rankingu i oddać swój 
głos. Można zarejestrować się na 
stronie organizatora, zagłosować 
przez podanie maila i potwierdze-
nie oddania głosu. Warto codzien-

nie dorzucić swój internetowy 
głos, by zdobyć sto tysięcy złotych 
na remont muszli koncertowej, 
poprawić wizerunek miasta, zyskać 
nowoczesne miejsce w naszym 
otoczeniu, a przede wszystkim po-
kazać naszą siłę głosów i pokonać 
metropolie. A to wszystko możliwe 
jest dzięki trzeciej edycji progra-
mu zmieniającego oblicza polskich 
miast – LECHSTARTER. Dzięki nie-
mu wizja naszego parku zaprojek-
towana przez „Zieloną Lipę” może 
stać się rzeczywistością.

Ciekawy projekt
– Chcemy stworzyć w Parku 

Miejskim im. Gabriela Narutowicza 
przestrzeń do relaksu, odpoczyn-
ku, a także muzyczno-artystycz-
nej integracji lokalnej społeczności 
– mówi Anna Sawicka Borkowicz. 
– Nasze działania będą polegały 
na odnowieniu w spektakularny 
sposób muszli koncertowej, oży-
wieniu jej, a przez to uczynienia 

bardziej przyjazną. Poprzez nowa-
torskie formy ławeczek dla widzów 
muszla ma szansę zaistnieć na 
nowo w Lipnie, stać się miejscem 
spotkań, miejscem imprez i kon-
certów. Kolejny etap to stworzenie 
przy muszli muzycznego skweru, 
idealnego miejsca do odpoczynku 
w muzyczny sposób. Instrumenty, 
które się na nim pojawią, umoż-
liwią odstresowanie się, a także 
przekazanie swoich emocji po-
przez muzykę. Chcielibyśmy, żeby 
do prac nad tą przestrzenią mia-
sta, w tę pozytywną zmianę za-
angażowali się mieszkańcy, każdy 
powinien czuć, że to jego miejsce 
i że może dołożyć od siebie jakąś 
cegiełkę albo nutę.

Głosowanie do 17 maja
Każdy już dzisiaj i każdego na-

stępnego dnia, aż do 17 maja, ma 
szansę na dołożenie swojego wkła-
du w modernizację muszli koncer-
towej i zmianę oblicza parku miej-
skiego. Wystarczy jedno kliknięcie, 
jeden głos każdego dnia, by projekt 
wymyślony przez stowarzyszenie 
„Zielona Lipa” stał się namacalnym 
faktem, czyli nowym obiektem re-
kreacyjno-muzycznym.

– Lipno to specyficzne miej-
sce o wysokim bezrobociu i jesz-
cze większym marazmie – argu-
mentują inicjatorzy projektu „Nie 
ma lipy – gra nam nie tylko w du-
szy”. – Wiele się tu narzeka, mało 
uśmiecha. Ludzie wyjeżdżają i nie 
wracają, bo do czego. Nasza grupa 
to szaleni aktywiści, pozostałość 

z tych, którym się jeszcze chce. 
Mamy dość narzekania, powtarza-
nia, że sztuka nie jest ważna, kiedy 
ludzie nie mają pracy. O muszlę 
walczymy od dawna. Urząd patrzy 
na nasze działania trochę z przy-
mrużeniem oka, chyba nie za 
bardzo wierzą, że lipnowianie się 
zmobilizują. My wierzymy. Mamy 
pozwolenie na realizację naszych 
działań. Muszla – koszmarek ro-
dem z PRL, zostanie odświeżona. 
Dolny pas wysokości 1,5 metra 
wymozaikujemy. Ludzie narysują 
dowolne wzory, potłuką ceramikę 
i wykleją nią ścianę. Nagłośnimy 
się w mediach, w prasie, a tak-
że kablówce. Informacja zostanie 
przedstawiona w formie plakatów 
i ulotek i rozprowadzona w mie-
ście, urzędach. Chcemy trafić do 
każdego pełnoletniego. Klejenie 
muszli to będzie integracyjne spo-
tkanie mieszkańców. Architekt 
z Lipy pomoże zaaranżować nam 
proste elementy ławek, wykona-
ne z drewna i metalu przez lokal-
ną firmę. Na terenie otaczającym 
muszlę rozmieścimy siedziska na-
wiązujące do muzyki, rozwiesimy 
hamaki, a także zrobimy muzycz-
ną przestrzeń do wyrażania emo-
cji i do relaksu. W muzycznej prze-
strzeni pojawią się instrumenty 
takie jak Marimba, Congas, Tem-
bos, Harmony, Drums. To będzie 
miejsce, do którego chce się iść, 
posiedzieć, pokołysać się, pogadać. 
Instrumenty nie będą zbyt głośne, 
gra na nich będzie dyskretna tak, 

żeby nie zakłócać klimatu parku. 
Chcemy, żeby kołysząc się na ha-
maku, można było posłuchać, jak 
na instrumentach gra wiatr. Ko-
lejnym etapem będzie zadaszenie, 
a także wybudowanie szaletów 
i garderób dla artystów.

Minimalna przewaga
Inicjatorzy renowacji musz-

li koncertowej mają więc projekt 
opracowany w szczegółach. Sto 
tysięcy złotych w formie grantu 
może dać nam sponsor, trzeba 
tylko głosować na nasz projekt, 
zachęcać rodzinę, znajomych, są-
siadów. Przypominamy, że głoso-
wać można do 17 maja do godziny 
23.59 na stronie www.lechstarter.
pl – zakładka projekty lub www.
facebook.com/lech. Można też gło-
sować bez konieczności logowania 
się, wtedy należy potwierdzić głos 
za pomocą maila.

– Pamiętajcie, że każdego dnia 
można oddać swoje głosy na nasz 
projekt – przypomina Anna Sawic-
ka Borkowicz. – Prosimy o głosy 
i za wszystkie dziękujemy.

Do tematu będziemy wracać. 
Będziemy też śledzić siłę miesz-
kańców naszego regionu, w tym 
naszych Czytelników w walce o sto 
tysięcy złotych. Obecnie lipnow-
ski projekt (czwartek, 2 kwietnia) 
ma 10.920 głosów i jest pierwszy 
w konkursowym rankingu. Tuż za 
nami jest Gdynia z 10.760 głosami 
i Łódź z 5.277 głosami.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Dokończenie ze str. 1
Szpital przyjmuje rocznie tysiące 
pacjentów. Mogą pojawić się jakieś 
uwagi, ale nie muszą być one słusz-
ne. Prokuratura ma odpowiednie 
narzędzia, aby dogłębnie zbadać tę 
sprawę.

Decyzja prokuratury
Prokuratur rejonowy Alicja 

Cichosz potwierdza wpłynięcie 
wniosku złożonego przez staro-
stę lipnowskiego. W ciągu 30 dni 
zapadnie decyzja czy rozpocznie 
się postępowanie w tej sprawie. 
Wniosek zakłada sprawdzenie czy 
zarzuty stawiane szpitalowi są za-
sadne. Na razie nie jest skierowany 
przeciwko komuś.

Interwencja CLI
Wszystko zaczęło się za spra-

wą listu napisanego do redakcji 
tygodnika CLI. Na naszą skrzynkę 
mailową wpłynęła prośba o inter-

Lipno

Sprawa szpitala w prokuraturze
wencję krewnej jednego z byłych 
pacjentów oddziału wewnętrz-
nego Szpitala Lipno. Jej zdaniem 
pacjenci nie mają tam zapewnio-
nej odpowiedniej opieki. – Takie-
go oddziału jak tam, to ja jeszcze 
nie widziałam. Dochodzi tam do 
rażących zaniedbań. Chorym nie 
są podawane leki, nie są karmie-
ni, powstają odleżyny na ciele, nie 
jest wykonywana toaleta. Ponadto 
w przyszpitalnym prosektorium 
pracownik żąda opłaty w wysoko-
ści 200 zł za przygotowanie zwłok 
– mówi kobieta, która poprosiła 
redakcję o anonimowość.

Szereg zarzutów
Kobieta twierdzi, że w jed-

nej z sal leżało sześciu mężczyzn, 
a pięciu z nich zmarło. Uważa, że 
do zdrowia mogłoby wrócić więcej 
z nich, gdyby nie zaniedbania per-
sonelu. Wspomina również, iż ro-

dziny miały ograniczany wstęp na 
oddział przez co nie mogły same 
doglądać chorych krewnych. Na 
tym nie koniec listy wymienia-
nych zaniechań. Rodzina pacjenta 
przebywającego na oddziale we-
wnętrznym zgłaszała także trud-
ności z uzyskaniem informacji 
o stanie zdrowia chorego. Co wię-
cej, pracownik prosektorium miał 
pobierać opłatę za przygotowanie 
zwłok do wydania w wysokości 200 
zł i nie wystawiać za to pokwito-
wania. Tymczasem w cenniku za-
mieszczonym na stronie interne-
towej placówki nie uwzględniono 
tego typu usługi.

To wszystko sprawdzi lipnow-
ska prokuratura. Oczywiście jeśli 
zdecyduje o wszczęciu śledztwa. 
Do sprawy wrócimy.

Natalia Chylińska-Żbikowska, 
fot. archiwum

Podpalacze staną 
przed sądem

Bobrowniki

Dokończenie ze str. 1
Sprawa jednego z mężczyzn bę-
dzie rozpatrywana w sądzie dla 
nieletnich.

Przypomnijmy, że chodzi 
o podpalenia, do których docho-
dziło od końca września 2017 roku. 
Strażacy kilkukrotnie wyjeżdżali 
do zdarzeń powstałych w wyniku 
celowych podpaleń. Był to pożar 
poszycia oraz stodoły w Bobrow-
nickim Polu, stogu siana w Polich-
nowie i Starych Rybitwach, gałęzi 
na nieużytkach w Bobrownikach. 
Celem były także opuszczone bu-
dynki mieszkalne. Jeden z nich 
znajdował się w miejscowości 
Bógpomóż Stary, a drugi w Rybi-
twach Starych.

Ze względu na fakt, że w in-

nych gminach na terenie powia-
tu lipnowskiego nie dochodziło 
z taką intensywnością do tego typu 
zdarzeń, sprawą zainteresowała 
się policja. Także władze gminy 
Bobrowniki przestrzegały miesz-
kańców i apelowały o ostrożność. 
W końcu udało się powiązać z tymi 
zdarzeniami grupę składającą się 
z siedmiu osób w wieku od 17 do  
24 lat. Wszyscy są mieszkańcami 
gminy. Co więcej, byli związa-
ni z ochotniczą strażą pożarną 
w Bobrownikach. Do czasu przed-
stawienia aktu oskarżenia wobec 
podejrzanych zastosowano dozór 
policyjny.

Natalia Chylińska-
Żbikowska

fot. archiwum
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Na inwestycje drogowe 
w gminie Skępe władze powiatu 
przeznaczyły ponad 943 tysiące 
złotych. Zakres prac na drodze 
we Wiosce obejmuje odtworze-
nie rowów, obustronne posze-
rzenie wraz z warstwą wiążącą, 

frezowanie nawierzchni, naprawę 
poboczy, wykonanie zjazdów bi-
tumicznych oraz zjazdów z kostki 
betonowej oraz położenie nowej 
warstwy ścieralnej i profilowanie 
masą MMA.

Natomiast w Skępem na al. 

1 Maja powstaje chodnik o łącz-
nej długości 200 metrów, co jest 
kontynuacją prac związanych 
z budową chodników na terenie 
całego powiatu prowadzonych 
od początku obecnej kadencji. 
Warto zaznaczyć, że tylko w tym 
roku na terenie poszczególnych 
gmin zaplanowana jest budowa 
ponad 3,6 km chodników, któ-
re powstaną w miejscowościach: 
Koziróg Leśny, Wichowo, Kamień 
Kmiecy, Oleszno, Chrostkowo, 
Mysłakówko, Jasień, Wola, Tłu-
chowo, Bobrowniki, Wielgie, Stary 
Bógpomóż, Polichnowo oraz na 
ul. Ośmiałowskiej i Jastrzębskiej 
w Lipnie i ul. Targowej w Kikole. 
Prace rozpoczęły się już w Brzeź-
nie, gdzie powstaje 150-metrowy 
odcinek chodnika.

Aleja 1 Maja to nie jedna uli-
ca w Skępem, gdzie trwają roboty 
budowlane. Na ulicy Rypińskiej 
rozpoczęły się prace przy budo-

wie 300 metrów chodnika, co jest 
pierwszym etapem remontu tego 
ponad kilometrowego odcinka 
drogi powiatowej Rogowo-Skępe. 
Oprócz chodników mieszkańcy 
zyskają nową, równą nawierzch-
nię drogi, co na pewno wszystkich 
ucieszy, ponieważ obecnie asfalt 
na ulicy Rypińskiej jest w bardzo 
złym stanie.

Na ten rok zaplanowane są 
także remonty dróg Sikórz-Kikół 
(1,7 km), Wola-granica powiatu-/
Osówka/ (0,8 km), Tłuchowo-Kło-
bukowo (1 km), /Rachcin/-granica 
powiatu-/Cyprianka/-gr. powiatu-
Zaduszniki-Wielgie (2 odcinki – 
ok. 0,4 km i 1 km), Karnkowo-Lip-
no (1 km), Oleszno-Betlewo (1 km), 
/Czernikowo/-gr. powiatu-Bo-
browniki-Polichnowo-gr. powiatu 
/Włocławek/ (1 km), Lipno-Czarne 
(0,8 km), Krojczyn-Dyblin (1 km), /
Obory/-gr. powiatu-Wildno-Lipno 
(2 odcinki – 1 km i 2 km), Lipno-

Brzeźno-Gnojno (1 km), Marian-
ki-Małomin-Kamień Kmiecy-Tłu-
chowo, Łwki-Janiszewo (0,7 km), 
/Zbójno/-gr. powiatu- Chrostko-
wo-gr. województwa-/Blinno/(0,2 
km) oraz Kikół-Makówiec (ok. 1,2 
km).

– Inwestycje drogowe zazwy-
czaj budzą wiele emocji. Otrzy-
muję pytania od mieszkańców 
dlaczego właśnie ta, a nie inna 
droga ma być remontowana, 
czy też dlaczego chodnik ma być 
wybudowany w danej miejsco-
wości. W tym miejscu chciałbym 
podkreślić, iż co roku w naszym 
budżecie są zapewnione środki 
na drogi w każdej gminie na te-
renie powiatu. Nie skupiamy się 
wyłącznie na jednej gminie, lecz 
staramy się polepszyć całą sieć 
infrastruktury drogowej, któ-
rą zarządzamy – mówi starosta 
Krzysztof Baranowski.

(ak), fot. nadesłane

Leją asfalt aż miło
POWIAT  Tylu inwestycji drogowych jednocześnie powiat lipnowski nie realizował od dawna. Oprócz 
robót na terenie gminy Chrostkowo prace trwają także w gminie Skępe, gdzie przebudowana zosta-
nie droga powiatowa Chodorążek-Wioska i ul. Rypińska w Skępem, a nowy chodnik powstaje na alei 
1 Maja

Bobrowniki

Prace pełną parą
Ciężki sprzęt wjechał na plac budowy Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Bobrownikach. Obiekt powstaje przy ulicy Nie-
szawskiej na działce obok oczyszczalni ścieków. Ma 
być gotowy do końca czerwca.

Mieszkańcy gminy Bobrow-
niki wkrótce nie będą mieli już 
dylematu, co zrobić z przeter-
minowanymi lekami, odpadami 
wielkogabarytowymi, zużytymi 
oponami, drobnymi odpadami 
budowlanymi, świetlówkami 
i żarówkami, zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym, 
bateriami i akumulatorami czy 
zużytymi olejami i opakowania-
mi po farbach. Wszystko to będą 
mogli przywieźć do PSZOK.

Punkt zbiórki tego typu od-
padów ma służyć magazynowa-
niu śmieci w sposób bezpieczny 
dla środowiska oraz utylizować 
je w sposób zgodny z obowiązu-
jącymi przepisami. Kontenery 
po zapełnieniu będą wywożone 
przez wyspecjalizowane pod-
mioty.

Budowę realizuje Przedsię-
biorstwo Handel i Usługi Bu-
dowlane „ER-BRUK” Avetisyan 
Karen z Wielgiego, które zwycię-

żyło w rozstrzygniętym w marcu 
przetargu. PSZOK będzie posia-
dał ogrodzenie oraz dwie bramy 
wjazdowe i furtkę. Kompleks 
będzie stanowić wiata garażu 
blaszanego do przechowywa-
nia odpadów niebezpiecznych, 
kontener biurowo-socjalny z za-
pleczem sanitarnym, waga na-
jazdowa o udźwigu 20 ton oraz 
przede wszystkim kontenery na 
odpady. Plac manewrowy będzie 
utwardzony i odpowiednio od-
wodniony.

Budowa PSZOK to koszt 
prawie 358 tys. zł. Na tę reali-
zację władzom gminy udało się 
pozyskać 85 proc. dofinansowa-
nia z urzędu marszałkowskiego 
w ramach RPO.

Natalia Chylińska-
Żbikowska, 

fot. UG Bobrowniki

W kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. 
Jego celem jest popularyzowanie postaw proekolo-
gicznych oraz uświadamianie społeczeństwu jakie 
zagrożenia wiążą się z rozwojem przemysłu.

Święto w „dwójce”
Lipno

Z tej okazji uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Lipnie z klas 
IV c i VII a 23 kwietnia przygoto-
wali pod kierunkiem nauczycieli 
Wioletty Zajączkowskiej, Elż-
biety Orenkiewicz i Jarosława 
Szajerskiego przedstawienie, 
które miało na celu przypo-
mnieć społeczności szkolnej jak 
ważna jest ochrona naszej pla-
nety przed zanieczyszczeniami 
i emisją szkodliwych substancji 
oraz wzbudzić poczucie odpo-
wiedzialności za czyste i zdrowe 
środowisko. 

– Przedstawienie miało 

charakter rozprawy sądowej, 
podczas której poruszono wiele 
ważnych aspektów związanych 
z ochroną środowiska. Ucznio-
wie wcielając się w role sędziego, 
prokuratora, obrońcy, leśnicze-
go, policjanta, uczennicy, ekolo-
ga, lekarza, mieszkańca osiedla, 
prezentera i oskarżonego mieli 
okazję zaprezentować swój ta-
lent aktorski. Plakaty przygoto-
wali pod kierunkiem Małgorzaty 
Kowalskiej-Tuszyńskiej – mówi 
Elżbieta Orenkiewicz z SP 2.

(ak)
fot. nadesłane
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Internat przy Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem lata swojej 
świetności ma już dawno za sobą. Spowodowane jest to malejącą liczbą uczniów 
chcących na czas nauki zamienić rodzinny dom na pokój w internacie.

Skępe

Powstaje ośrodek wypoczynkowy

Przecięcie wstęgi, umiesz-
czenie pamiątek oraz pierwszy 
wpis do księgi pamiątkowej od-
były się w połączeniu z uroczy-
stościami obchodów majowych, 
które przygotowali uczniowie 
i nauczyciele z tłuchowskiej pod-
stawówki.

Izba powstała z inicjatywy 
jednej z miejscowych nauczy-
cielek, Elżbiety Dąbkowskiej. Jej 
starania oraz pomoc kombatan-
tów i ich rodzin doprowadziły 
do uroczystego otwarcia. Izba 
ma upamiętniać lokalną historię 
i sprawić, aby jej nauka była dla 
uczniów przyjemnością. Podczas 
ceremonii nie mogło zabraknąć 
wyjątkowych postaci z gminy 
Tłuchowo. Wśród nich znaleź-
li się dwaj kombatanci wojenni, 
a zarazem jedni z najstarszych 

mieszkańców regionu, Alfred Ka-
linowski i Ksawery Sadowski.

Do izby trafiły już pierwsze 
pamiątki gminnej przeszłości. 
Kombatanci w darze przekazali 
trzy mundury wojskowe miesz-
kańców Tłuchowa: Stanisława 
Tarnickiego, Eugeniusza Furma-
na i Stanisława Kamińskiego. 
W gablotach są także liczne ma-
teriały opisujące wydarzenia hi-
storyczne regionu w „Zeszytach 
Tłuchowskich” autorstwa ks. An-
drzeja Zakrzewskiego oraz publi-
kacje miejscowego nauczyciela 
Tadeusza Pawłowskiego.

– Już dziś w naszej szkole 
pragniemy zainaugurować ob-
chody 100-lecia odzyskania nie-
podległości. Pierwszym krokiem 
jest właśnie otwarcie Tłuchow-
skiej Izby Pamięci, która stanowi 

historię naszej małej ojczyzny. To 
wydarzenie niech będzie pomo-
stem łączącym starsze i młode 
pokolenie – mówi Halina Opal-
czewska, dyrektor podstawówki. 

Efekty kilkumiesięcznej 
pracy, a także zgromadzone 
dotychczas zbiory mieszkań-
cy Tłuchowa mogą podziwiać 
w specjalnie przygotowanej eks-
pozycji, znajdującej się w budyn-
ku Szkoły Podstawowej. Wśród 
ciągle wzbogacanych zbiorów 
gminnego muzeum można m. in. 
obejrzeć statuetkę Tłuchowianin 
Roku 2005, której zdobywcą było 
tłuchowskie Koło Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych. 
Są tam również szkice ważnych 
obiektów regionu wykonane 
przez Jolantę Młodecką.

Tekst i fot. (mb-g)

Coraz lepsza możliwość do-
jazdu komunikacją publiczną, 
dojazdy w grupach prywatnymi 
samochodami spowodowały, że 
pokoje w internacie zaczynały 
świecić pustkami. Dlatego za-
rząd powiatu podjął decyzję, aby 
w jego miejsce powstał nowocze-
sny ośrodek szkoleniowo-wypo-
czynkowy, który będzie stanowił 
doskonałe uzupełnienie dla bazy 
szkolnej oraz pięknego, wybudo-
wanego za ponad 2,6 mln złotych 
wielofunkcyjnego boiska, które 
z roku na rok cieszy się coraz 
większym powodzeniem wśród 
klubów sportowych i szkół.

Obecnie w budynku trwają 
prace budowlane, przebudowy-
wane jest jedno z pięter, na któ-
rym powstanie 16 pokoi zapew-

niających 44 miejsca sypialniane. 
Wszystkie pokoje zyskają piękne 
wykończenie, położona zosta-
ła nowa instalacja elektryczna 
i hydrauliczna, po malowaniu 
wstawione zostaną, zakupione 
już, nowe meble. Dwa poko-
je dysponują także łazienkami, 
natomiast pozostałe 14 posia-
dać będzie łazienkę wspólną, 
wyposażoną w oddzielne boksy, 
w których znajdować się będą 
toalety, prysznice oraz umywal-
ki.

Większość prac ogólnobu-
dowlanych wykonują pracownicy 
interwencyjni i publiczni zatrud-
nieni w starostwie powiatowym, 
co generuje duże oszczędno-
ści, natomiast wykonanie pod-
łóg i prace płytkarskie zostały 

zlecone firmom zewnętrznym. 
Koszt remontu internatu wynie-
sie ponad 300 tys. złotych, a ter-
min zakończenia prac zaplano-
wano na 20 maja br. Już kilka dni 
później w obiekcie pojawią się 
pierwsi goście.

– Warto dodać, że otoczenie 
ZS w Skępem stale się zmienia 
i oferuje coraz więcej atrakcji dla 
mieszkańców oraz gości naszego 
powiatu. W niedługim czasie po-
winien zostać rozstrzygnięty tak-
że przetarg na budowę pomostu 
i altan rekreacyjnych przystoso-
wanych do organizacji spotkań 
integracyjnych przy ognisku lub 
grillu, które będą zwieńczeniem 
naszych prac – mówi starosta 
Krzysztof Baranowski.

(ak), fot. nadesłane

Izba pamięci przybliży historię gminy
TŁUCHOWO  Tłuchowianie doczekali się własnej izby pamięci. Uroczyste otwarcie odbyło się 30 
kwietnia w Szkole Podstawowej w Tłuchowie. Na ceremonii obecni byli kombatanci wojenni miesz-
kający na terenie gminy

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



„Przyrzekamy! Godnie re-
prezentować naszą szkołę, 
w swoim postępowaniu mieć 
zawsze na uwadze dobro ogółu, 
nie ustawać w pracy nad dosko-
naleniem swojego charakteru, 
aby nauka, którą zdobyliśmy, 
służyła dobru ojczyzny.” Tymi 
słowami ślubowali absolwenci 
Zespołu Szkół Technicznych oraz 
Liceum Ogólnokształcącego.

Uroczystość swoją obecno-
ścią uświetnili przedstawiciele 
starostwa, wręczając nagrody 
dla najlepszych uczniów. W li-
ceum wyróżnienie to otrzymała 
Natalia Stańczyk, zaś w tech-
nikum najwyższą średnią ocen 
miała Natalia Grubecka. – Za-

czynacie nowy etap waszego 
życia. Zabierzcie ze sobą wiedzę 
i umiejętności zdobyte w szkole 
średniej. Miejcie wielkie plany 
i zamiary. Bądźcie ludźmi pra-
wymi – mówiła do abiturientów 
Anna Smużewska, wicestarosta 
lipnowski.

Kilkunastu uczniów zosta-
ło wyróżnionych statuetkami, 
dyplomami i nagrodami książ-
kowymi za wybitne osiągnięcia 
sportowe, a także za pracę na 
rzecz szkoły, honorowe odda-
wanie krwi, reprezentowanie 
szkoły w olimpiadach i poczcie 
sztandarowym. Wzruszającym 
momentem było także wrę-
czenie kwiatów rodzicom i na-

uczycielom. W obu szkołach 
absolwentów pożegnały klasy 
młodsze przygotowaną częścią 
artystyczną.

To ostatni taki moment 
kiedy podczas wspólnej uro-
czystości można się pośmiać 
i wzruszyć, przed maturzysta-
mi teraz ciężki okres ostatnich 
przygotowań do egzaminu doj-
rzałości, a potem już koniec ze 
szczęśliwymi i beztroskimi lata-
mi w szkole ponadgimnazjalnej. 
Rozpocznie się dorosłe życie.

Tekst i fot. (mb-g)
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Tłuchowo

Droższe wydobycie wody
Od stycznia obowiązuje nowa ustawa, w świetle której wprowadzono opłaty stałe 
i zmienne za korzystanie z usług wodnych. Dla gminy Tłuchowo Państwowe Go-
spodarstwo Wodne „Wody Polskie” już ustaliło stawkę.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Jednym z zadań nowej insty-
tucji jest ustalanie gminnych taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków. Taryfy 
mają obowiązywać trzy lata. Do tej 
pory był to rok. Przedsiębiorstwo 
„Wody Polskie” już wyznaczyło dla 
gminy Tłuchowo roczną opłatę za 
usługi wodne w wysokości ponad 
5,5 tys. złotych. Znana jest także 
stawka za wprowadzanie ścieków 
do wód lub ziemi, która wynosi 
558 złotych. Kwoty te obowiązywać 
będą przez trzy lata. – Złożyliśmy 
wniosek do dyrektora Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wod-

nej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego o zatwierdzenie taryfy. 
Zarząd ma 90 dni na wydanie opi-
nii – mówi Krzysztof Dąbkowski, 
wójt gminy Tłuchowo.

Przypomnijmy, że wydobycie 
wody w 2016 roku w gminie Tłu-
chowo wyniosło około 270 tys. 
metrów sześciennych. W 2017 roku 
za wydobycie metra sześciennego 
wody gmina płaciła osiem groszy. 
Jest to koszt nieco ponad 21 tys. 
złotych rocznie.

Pierwszego roku obowiązy-
wania gmina zaproponowała, by 
stawka za metr sześcienny  wyno-

siła 1,95 zł netto, w ciągu drugiego 
roku byłoby to 1,98 zł, w kolejnym 
roku to 2 zł powiększone o stawkę 
abonamentową w wysokości 2 zł 
za każdy miesiąc od jednego od-
biorcy. – Przedstawiliśmy do za-
twierdzenia także cenę netto ście-
ków. Odpowiednio byłoby to 3,20 
zł, 3,27 zł i 3,29 zł netto za metr 
sześcienny. Opłaty te muszą być 
powiększone o miesięczną opłatę 
abonamentową 2 zł od jednego 
odbiorcy – dodaje Dąbkowski.

Decyzji „Wód Polskich” należy 
się spodziewać pod koniec maja.

(mb-g), fot. ilustracyjne

Rozstania nadszedł czas
LIPNO  W piątek 27 kwietnia lipnowskie szkoły średnie pożegnały tegorocznych maturzystów. Łzom 
wzruszenia nie było końca. Mury liceum opuściło 120 uczniów. Z technikum odeszły trzy klasy
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Ekologiczny spacer

Świętowali z książkami Wiedzą kim będą, 
gdy dorosną

W miniony piątek dzieci 5-letnie z Zespołu Szkół 
w Radomicach wraz z wychowawczyniami przeszły 
szlakiem ścieżki edukacyjno-przyrodniczej miejsco-
wego parku.

W poniedziałek 23 kwietnia bibliotekarze z naszej miejskiej książnicy publicznej 
zorganizowali dla mieszkańców plenerowy Światowy Dzień Książki i Praw Autor-
skich 2018. Milusińscy z Przedszkola Samorządowego w Rado-

micach szukając dla siebie wymarzonego zawodu, 
spotykają się z przedstawicielami różnych profesji. 
Największy podziw i zainteresowanie budzą zawody 
mundurowe.

Gmina Lipno

Lipno Gmina Lipno

Wycieczka była poświęcona 
tematyce społeczno-przyrodni-
czej, a jej hasło brzmiało „Drugie 
życie odpadów”. Dzieci w terenie 
zobaczyły to, czego wcześniej 
uczyły się teoretycznie. Dzięki 
tablicom edukacyjnym milusiń-
scy poznali czas rozkładu róż-
nych materiałów, wygląd i kolor 
właściwych kontenerów, a co 
najważniejsze zrozumiały sens 
i potrzebę segregowania śmieci 
oraz dbania o czystość naszej 

planety.
– Zajęcia w terenie to dla 

dzieci bardzo ciekawa forma 
zdobywania wiedzy, dlatego 
z chęcią oglądały również pozo-
stałe tablice podnoszące świa-
domość ekologiczną najmłod-
szych, a także miło spędziły 
czas podczas zabawy z piłkami 
i chustą animacyjną – mówią 
nauczycielki.

Lidia Jagielska 
fot. nadesłane

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Lipnie jak co roku przygotowa-
ła niespodzianki i prezenty oraz 
akcję plenerową z okazji święta 
książki. Były kwiaty, książki i hasło 
„Czytanie uszczęśliwia”.

– 23 kwietnia postanowili-
śmy uczcić w sposób wyjątkowy 

i ciekawy Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich – mówi dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lipnie Ewa Charyton. – Biblio-
tekarzy z koszem papierowych, 
czerwonych róż i książek można 
było spotkać na ulicach naszego 
miasta, w urzędach oraz w No-

wym Centrum Lipna. Każdy czy-
telnik wypożyczający w tym dniu 
książki otrzymał różę, zakładkę 
i książkowy upominek. Warto 
było wykorzystać ten słoneczny, 
wiosenny dzień do popularyza-
cji czytelnictwa oraz zachęcenia 
mieszkańców do korzystania z bo-
gatej oferty lipnowskiej bibliote-
ki. Książka udowodniła, że czytać 
można w każdym wieku.

Czytelnicy, urzędnicy, miesz-
kańcy i przechodnie byli zachwyce-
ni akcją. Niektórzy o niej wiedzieli, 
inni byli zaskoczeni, ale wszystkim 
taka promocja czytelnictwa przy-
padła do gustu.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Radość była ogromna, bo taki 
list otrzymuje się rzadko. Oficjal-
na korespondencja z Watykanu 
dotarła do Maliszewa 23 kwietnia. 
A wszystko zaczęło się od życzeń 
świątecznych i zaangażowania 
uczniów i nauczycieli.

– Tuż przed świętami Wielka-
nocy uczniowie klas IV-VII naszej 
szkoły przygotowali kolejny list 
do znanej osoby w ramach akcji 
Letters to Famous People pod 
kierunkiem Magdaleny Kucińskiej, 
nauczycielki języka angielskiego 
oraz nauczycielki religii Doroty 
Modrzejewskiej – opowiada Jo-
anna Słaboszewska, nauczycielka 
z Maliszewa. – Tym razem kart-
ka świąteczna wraz z krótką pre-

zentacją uczniów została zaadre-
sowana do papieża Franciszka 
i wysłana do stolicy apostolskiej 
w Watykanie.

Wiktoria Kolczyńska z kla-
sy VII pięknie wykaligrafowała 
tekst życzeń i listu. Uczniowie 
dołączyli także portret wykonany 
przez Wiktorię Urbańską z kla-
sy VII i świąteczną kartkę wyko-
naną przez Bartosza Kuraczyka 
z klasy IV. W miniony poniedzia-
łek 23 kwietnia uczniowie otrzy-
mali odpowiedź ze Stolicy Apo-
stolskiej z błogosławieństwem. 
– To niesamowite, że otrzyma-
liśmy odpowiedź od papieża i to 
w tak krótkim czasie – cieszą się 
uczniowie.

Jego Świątobliwość papież 
Franciszek poprzez jednego ze 
swoich współpracowników po-
dziękował społeczności szkolnej 
za życzenia, wyrazy życzliwości 
i dar modlitwy. Korespondencja 
uradowała szkolną społeczność 
i…zachęciła do napisania kolej-
nych listów.

– Z pewnością napiszemy 
kolejne listy do znanych osób – 
potwierdza nauczycielka języka 
angielskiego Magdalena Kucińska. 
– Odpowiedzi od papieża i królo-
wej Elżbiety II świadczą o tym, że 
w dobie internetu i e-maili warto 
pisać listy.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

– Wiek przedszkolny to okres, 
kiedy dzieci często zadają sobie 
pytanie ,,Kim będę, gdy dorosnę?” 
– mówią nauczycielki przedszko-
laków. – Spotkania z przedstawi-
cielami różnych zawodów stają 
się inspiracją dla przedszkolaków 
do marzeń o własnej przyszłości 
i miejscu, w którym chciałyby 
pracować.

W odpowiedzi na zaintere-
sowania milusińskich w Samo-
rządowym Przedszkolu w Rado-
micach odbyły się już spotkania 
z kucharką Beatą Suską, pielę-
gniarką Lucyną Politowską, listo-
noszem Wiesławem Czajkowskim 
oraz strażakami z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krzyżówkach.

– Każdy zaproszony gość 
opowiadał o swoim zawodzie 

oraz prezentował akcesoria 
związane z jego wykonywaniem 
– mówią organizatorki zawodo-
wych spotkań. – Dzieci z zainte-
resowaniem słuchały opowieści 
i chętnie zadawały pytania. Ma-
luchy miały również okazję po-
znać sposób wyrabiania ciasta, 
dokonać pomiarów wagi, wzrostu 
oraz zbadać wzrok przy pomocy 
tablicy optometrycznej. Dużą ra-
dość sprawiło im przymierzanie 
stroju strażaka oraz czapki listo-
nosza.

Z pewnością wkrótce znów 
ktoś ciekawy zawita w progi 
przedszkola, bo jeszcze są dzieci, 
które nie znalazły swojego wy-
marzonego zawodu.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Korespondują z papieżem Franciszkiem
Gmina Lipno  W miniony poniedziałek do Szkoły Podstawowej w Maliszewie listonosz dostarczył wyjąt-
kowy list… z Watykanu. To korespondencja od papieża Franciszka
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Błędny adres przelewu? Nic straconego  

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o usłu-
gach płatniczych. Po zmianach możliwe będzie odzyskanie pie-
niędzy błędnie przelanych na konto odbiorcy. Dotychczas środki 
były zwracane jedynie decyzją sądu. Teraz błędnie wskazany 
odbiorca od razu otrzyma informację od banku o zaistniałej 
sytuacji. Jeśli dobrowolnie nie odda pieniędzy, możliwa będzie 
egzekucja środków. 

E-legitymacje w szkołach 

W piątek 27 kwietnia weszło w życie rozporządze-

nie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 

i innych druków szkolnych. Zgodnie z jego zapi-

sami, od września tego roku szkoły będą mogły 

wydawać uczniom, a także niepełnosprawnym 

dzieciom w przedszkolach – legitymacje szkolne 

oraz legitymacje przedszkolne w postaci papie-

rowej ( jak dotychczas) lub e-legitymacje szkolne 

i przedszkolne. 

Lekcje z konstytucji  

W dniach 4-8 czerwca w całym kraju będą odbywać 
się lekcje na temat konstytucji, w ramach piątej edy-
cji Tygodnia Konstytucyjnego. Z młodzieżą będą roz-
mawiać adwokaci, sędziowie, pracownicy organizacji 
pozarządowych, radcowie prawni i studenci prawa. 
Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie im. prof. Zbi-
gniewa Hołdy. Do tej pory z zajęć skorzystało blisko 
130 tys. uczniów. W tym roku tematem przewodnim 
będzie znaczenie wyborów i samorządności. Nadzór 
merytoryczny nad materiałami sprawuje prof. Marcin 
Matczak, a patronem honorowym jest dr Adam Bod-
nar, rzecznik praw obywatelskich.  

Wyższa renta socjalna  

7 maja w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Projekt przewidu-je podwyższenie tego rodzaju świadczenia o blisko 160 zł, do kwoty 1029,80 zł brutto (878,12 zł „na rękę”). Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 września 2018 roku, ale renty w nowej wysokości będą wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Na zmianach ma skorzystać około 280 tys. osób. 

Walczą z uzależnieniami  

Ponad 680 tysięcy złotych z budżetu województwa tra�  w tym roku 
na realizację programów pro� laktycznych, propagujących walkę z al-
koholizmem oraz narkomanią, a także projektów wsparcia dla rodzin 
osób uzależnionych, między innymi z terenów wiejskich. Zarząd wo-
jewództwa rozstrzygnął trzy konkursy przeznaczone dla organizacji 
pozarządowych, które realizują projekty przeciwdziałania uzależnie-
niom. Wsparcie otrzymało m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 
Zdrowia w Kowalewie Pomorskim. 

Szansa na nową stołówkę  

Do 17 czerwca szkoły podstawowe z naszego 
województwa mogą rejestrować się w konkur-
sie „Extra Szkolna Stołówka”, dzięki któremu 
mają szansę wygrać remont stołówki o war-
tości 30 tys. zł. Zgłoszenia może dokonać 
dyrektor placówki lub inna osoba dorosła za 
jego zgodą. Wystarczy wejść na stronę www.
extrastolowki.pl. Nagrody główne tra� ą do pię-
ciu szkół, a wszystkie zarejestrowane otrzymają 
materiały edukacyjne w formie elektronicznej, 
przygotowane przez ekspertów Federacji Pol-
skich Banków Żywności.

Surowe prawo zapewni bezpieczeństwo? 

Resort sprawiedliwości przygotował program reform „Sprawiedliwość 
i bezpieczeństwo”. Wśród propozycji znalazły się m.in. kara 15 dni 
więzienia – krótki pobyt w więzieniu ma być przestrogą na całe życie 
dla osób, które tylko incydentalnie weszły w kon� ikt z prawem, a dziś 
dostają wyroki w zawieszeniu; surowe kary dla drobnych złodziei – za 
kradzież zuchwałą, np. wyrwanie komuś torebki na ulicy, ma grozić od 
6 miesięcy do 8 lat więzienia, podczas gdy dziś sprawcy płacą zwykle tylko 
grzywny; skuteczne ściganie lichwiarzy – nowe prawo wyraźnie zde� niuje, 
które pożyczki mają charakter lichwiarski i umożliwi skuteczne ściganie na-
ciągaczy. Szczegółowy program jest dostępny na stronie www.ms.gov.pl.
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Ostatnie dni na wnioski
DOPŁATY  Dobiega końca kampania przyjmowania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie. Tym, którzy nie złożyli wniosku w in-
ternecie, pozostało na to zaledwie kilka dni

Biura Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
organizują dni otwarte, podczas 
których rolnicy mogą uzyskać 
pomoc przy wypełnianiu wnio-
sków. Niektóre powiatowe biura 
poszły o krok dalej i zorganizo-
wały mobilne biura. Pracownicy 
agencji jeżdżą w teren wyposa-
żeni w komputery z dostępem 

do internetu i pomagają rolni-
kom. 

Gospodarze, którzy nie mają 
dostępu do internetu mogą sko-
rzystać ze stanowisk kompute-
rowych dla wnioskodawców we 
wszystkich biurach powiato-
wych agencji w całym kraju.

Czas na złożenie dokumen-
tów teoretycznie mija 15 maja. 

Ale w praktyce aż do 11 czerw-
ca możliwe będzie przesłanie 
wniosku. Wówczas jednak nale-
ży się liczyć z obniżeniem płat-
ności o 1 proc. za każdy roboczy 
dzień opóźnienia. Zmiany w już 
złożonym wniosku można na-
nosić bez żadnych sankcji do  
1 czerwca.

(pw)

ASF

Śmierć dzikom
Samorząd rolniczy oficjalnie wystąpił z prośbą o pod-
jęcie działań, które przyniosą zmniejszenie liczby dzi-
ków w kraju.

Wniosek izb rolniczych został 
sformułowany 21 marca. Dotyczy 
przeprowadzenia odstrzału, któ-
rego skutkiem będzie zmniejszenie 
zagęszczenia dzików do 0,1 sztuki 
na 1 km kwadratowy. Póki co rol-
nicy nie uzyskali odpowiedzi na tę 
prośbę. 

Odstrzał zwierząt miałby 
uchronić gospodarstwa przed ASF. 
Niektórzy wskazują jednak na 
to, że tak znaczne zmniejszenie 
populacji może doprowadzić do 
zwiększenia zagrożenia kleszczami. 
Zdaniem biologów, dziki niszczą 
siedziby drobnych gryzoni, a te są 
pierwszymi żywicielami kleszczy. 
Gdy dzików zabraknie, zwiększy 
się liczba gryzoni, a co za tym idzie 
także kleszczy.

Borelioza roznoszona przez 
kleszcze to najpopularniejsza obec-
nie choroba przewlekła występują-
ca u rolników. Może ją przenosić 
nawet co drugi pajęczak.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Rynek mleka

Nierówni przy umowie 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przebadał umowy zawierane między 
rolnikami i mleczarniami. Wnioski są ciekawe.

W ubiegłym roku weszła 
w życie ustawa o przewadze 
kontraktowej. Jest to sytuacja, 
gdy istnieje znaczna różnica 

ekonomiczna między stronami 
zawierającymi umowę (np. mię-
dzy rolnikiem i wielkim prze-
twórcą mleka). Ustawa miała 

dotyczyć głównie przemysłu 
rolno-spożywczego, więc UOKiK 
rozpoczął od zbadania, czy nowe 
przepisy są stosowane w branży 
mleczarskiej.

Urzędnicy znaleźli nieprawi-
dłowości, z których najczęstszą 
było stosowanie w umowach 
z rolnikami klauzuli o wyłącz-
ności. Według niej, rolnik musi 
wydać mleczarni całe swoje 
wyprodukowane mleko. W nie-
których umowach pojawiały się 
zapisy o tym, że rolnik nie może 
utrzymywać żadnych kontaktów 
z konkurencyjnymi firmami. 
W efekcie prowadziło to do za-
kazu zmieniania odbiorcy mle-
ka. Uwagi budzą także zapisy 
dające mleczarni prawo zerwa-
nia umowy bez wypowiedzenia.

(pw) 
fot. pixabay/ilustracyjne

Kosztowne OSN
Obszary OSN, czyli narażone na zanieczyszczenie azo-
tem pochodzenia rolniczego, miały być ograniczone 
do pewnych stref. Stało się inaczej i cały kraj uzna-
no za obszar narażony. Co za tym idzie, na rolników 
spadną nowe obowiązki.

Uprawa

Najbardziej dokuczliwe bę-
dzie zagospodarowanie nawozów 
naturalnych. Zgodnie z zapisami, 
okres ich przechowywania został 
wydłużony do 5 miesięcy w przy-
padku obornika i 6 miesięcy 
w przypadku gnojowicy. Według 
szacunków, niemal połowa go-
spodarstw nie spełnia obecnie 
tych wymogów. Te mniejsze mają 

czas na dostosowanie do końca 
2024 roku. Na razie nie wiado-
mo, skąd mają pochodzić fundu-
sze na dostosowanie. Rolnikom 
trudno będzie udźwignąć ciężar 
inwestycji. Mówi się o udzielaniu 
nisko oprocentowanych poży-
czek, które miałyby być w poło-
wie umarzane. 

(pw)

Wystawa szynszyli
Hodowla zwierząt futerkowych nie jest obecnie pew-
nym biznesem. Mimo to nie brakuje osób, które 
uczyniły z niej sposób na życie. 2 i 3 czerwca spotkają 
się podczas 11. Kujawsko-Pomorskiego Seminarium 
i Wystawy Szynszyli.

Wydarzenie

Szynszyle to zwierzęta po-
chodzące z Ameryki Południowej. 
W Polsce pojawiły się dopiero po 
II wojnie światowej. Są łagodne, 
mają jednak swoje upodobania co 
do miejsca pobytu oraz diety. Nie 
lubią przebywać w przewiewnych 
miejscach, więc hodowcy umiesz-
czają klatki w zamkniętych po-
mieszczeniach. Jeśli chodzi o ży-
wienie, szynszyle nie przepadają za 
świeżymi roślinami. Idealne są dla 

nich nasiona i suche rośliny. 
Gryzonie można nabyć w każ-

dym sklepie zoologicznym. Mają 
także wartość gospodarczą. Far-
merzy przywiązują wielką wagę do 
tego, by szynszylom żyło się do-
brze. Mają wówczas piękne futro. 
Cykl produkcyjny trwa do 9 miesię-
cy. Futro najwyższej jakości może 
osiągać cenę nawet kilkuset złotych, 
standardowe ok. 100 zł. W hodowli 
liczy się rodowód zwierząt oraz ich 
krzyżowanie w celu osiągnięcia naj-
wyższej jakości futer. 

Zgłoszenia osób chętnych do 
wzięcia udziału w seminarium są 
przyjmowane do 22 maja pod nu-
merem tel. 695 930 624. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Jubileuszowe 
niespodzianki
Rok 2018 jest jubileuszowy nie tylko dla Polski. To tak-
że setne urodziny traktorów jednej z największych 
firm zajmujących się produkcją maszyn rolniczych - 
John Deere. 

Mechanizacja

Firma założona w XIX wieku 
przez kowala Johna Deera produ-
kowała maszyny rolnicze, głównie 
pługi. W 1918 roku weszła na nową 
ścieżkę rozwoju. Wykupiła jeden 
z mniejszych zakładów i wypuści-
ła na rynek pierwszy ciągnik spa-
linowy o nazwie Waterloo Boy. Od 
początku maszyny miały zielono-
żółtą barwę. 

Aby uczcić rocznicę, John De-
ere proponuje rolnikom promocję. 
Do każdego zakupionego ciągnika 
o mocy 100 KM i powyżej rolnik 

otrzyma skrzynię narzędziową 
wraz z adekwatnym do modelu 
ciągnika wyposażeniem. Zestawy 
zostały przygotowane we współ-
pracy z firmą King Tony. Znajdują 
się w nich standardowe i głębokie 
nasadki, odwracalny mechanizm 
zapadkowy i akcesoria, zestawy 
kluczy nasadowych, płaskooczko-
wych lub imbusowych, szczypce, 
młotki, pilniki, zestawy wybija-
ków, obcinaki, piły oraz taśmy 
miernicze.

(pw)
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Wszawica – kiedy głowa swędzi
CHOROBY  Pedikuloza to powszechny problem, który występuje we wszystkich krajach świata. Nie 
oznacza to jednak, że nie jest wstydliwy. Żaden z rodziców nie cieszy się, gdy dziecko przynosi do 
domu wszy. Jak sobie radzić z tą chorobą pasożytniczą?

Wszy głowowe lubią duże 
zbiorowiska ludzkie, a że szczegól-
nie upodobały sobie dzieci i mło-
dzież, to najczęściej bytują w żłob-
kach, przedszkolach, akademikach, 
internatach. Warto pamiętać, że 
do zakażenia może dojść w każ-
dym wieku, więc miejscami ry-
zyka są też np. noclegownie czy 
koszary. Najbardziej narażone 
są jednak dzieci w wieku 3-12 lat, 
głównie ze względu na nie w pełni 
wykształcone nawyki higieniczne, 
np. używanie cudzego grzebienia 
czy szczotki, pożyczanie nakrycia 
głowy.

Jak rozpoznać pasożyta?
Wesz jest owadem o długo-

ści 2-3 mm, koloru białawego do 
szarego. Jej cykl życiowy trwa do 
4 tygodni i w tym czasie zmienia 
postać od jaja (gnidy) przez trzy 
formy larwalne do postaci doro-

słej. Po 35 dniach dorosłe osobniki 
zdychają. Co ciekawe, poza głową 
człowieka przetrwają maksymal-
nie dwa dni.

Samica wszy składa 100-300 
jaj, które mocno trzymają się wło-
sów, bo są zaopatrzone w substan-
cję klejącą. Wyglądają jak ziarna 
sezamu. Trudno jej usunąć. Mogą 
być widoczne w okolicy ciemie-
niowej i potylicznej głowy oraz za 
uszami. Po tygodniu z jaj wylęgają 
się wszy. Potrzebują około 21 dni, 
żeby osiągnąć dojrzałość płciową. 
Wtedy znów składają jaja i cykl się 
powtarza.

Objawy
Choroba objawia się uporczy-

wym swędzeniem skóry głowy. 
Zdarza się, że jest ona miejscami 
zaczerwieniona, szczególnie za 
uszami bądź na linii włosów. Mogą 
występować małe ranki, jako efekt 

drapania. To szczególnie niebez-
pieczne, bo może przez nie dość 
do zakażeń bakteryjnych i grzybi-
czych. W skrajnych przypadkach 
dużego zaniedbania higienicznego 
na głowie tworzy się kołtun, czyli 
zlepek włosów, ropy i surowicy.

Leczenie
Po pierwsze, w przypadku 

stwierdzenia obecności pasożyta 
u jednego członka rodziny, warto 
objąć leczeniem wszystkich. Sto-
suje się preparaty likwidujące pa-
sożyty, można je kupić w aptece 
bez recepty. Mają postać lotionów, 
żeli, szamponów, kremów. Po wy-
konaniu zabiegu włosy przecze-
sujemy gęstym grzebieniem, by 
usunąć gnidy i wszy. Grzebień po 
użyciu należy wyparzyć. Po ty-
godniu zabieg powtarzamy. Nie 
wolno stosować u ludzi prepara-
tów przeznaczonych dla zwierząt. 

Mogą wykazywać działanie tok-
syczne bądź drażniące.

Pozbycie się pasożytów ze 
skóry głowy to pierwszy krok. 
Kolejnym jest wypranie poście-
li, ręczników w temperaturze  
60 st. C (niższa nie zniszczy owa-
dów) i wyprasowanie ich gorą-
cym żelazkiem, szczególnie przy 
szwach. Odzież, której nie można 
prać w tak wysokiej temperaturze 
należy spryskać preparatem owa-
dobójczym i zamknąć w torbie fo-
liowej na 10 dni, potem wyprać jak 
zwykle. Pluszaki wyprać lub za-
mrozić na dwie doby. Grzebienie, 
szczotki, ozdoby do włosów albo 
wyrzucić, albo wygotować.

Wszy w szkole
Dyrektor placówki zarządza 

kontrolę czystości skóry głowy 
wszystkich osób w grupie lub kla-
sie oraz wszystkich pracowników 

placówki, z zachowaniem zasady 
intymności (kontrola indywidual-
na w odrębnym pomieszczeniu). 
Wyniki kontroli trafiają do dyrek-
tora. Placówka informuje rodzi-
ców o wystąpieniu wszawicy i za-
leca codzienną kontrolę czystości 
głowy u dzieci oraz domowników. 
Dyrektor indywidualnie informuje 
rodziców dzieci, u których stwier-
dzono wszawicę, o konieczności 
natychmiastowej likwidacji cho-
roby z użyciem dostępnych pre-
paratów. Może zaproponować, by 
dzieci w czasie kuracji nie uczest-
niczyły w zajęciach, ale nie może 
im tego zabronić. Po 7-10 dniach 
zarządzona jest kolejna kontro-
la czystości głów w klasie/grupie 
i u pracowników.

oprac. (aba) 
na podst. mat. GIS

fot. pixabay

MIT: Wszawica wynika z brodu i braku higieny.
FAKT: Dbałość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na 
częstość występowania wszawicy. Może się nią zarazić każda osoba przez 
kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi.

MIT: Wszy potrafią skakać o pływać.
FAKT: Pasożyty przemieszczają się wyłącznie przez pełzanie. Zarażenie wy-
stępuje w wyniku bliskiego kontaktu z chorym lub jego rzeczami osobistymi.

MIT: Osobie dotkniętej wszawicą należy ogolić głowę. 
FAKT: Nie należy golić głowy chorego. Powstałe podczas zabiegu mikro-
uszkodzenia są wrotami dla zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, mogą więc 
przedłużać proces leczenia. Wystarczy zastosować dostępne w aptekach 
preparaty.

MIT: Wszawica jest wyłącznie problemem estetycznym.
FAKT: Wszawica jest także problemem zdrowotnym. Powoduje wystąpienie 
swędzących grudek zapalnych, które po zadrapaniu mogą ulec wtórnym 
zakażeniom bakteryjnym.

MIT: Zwierzęta domowe mogą być źródłem wszy.
FAKT: Wesz ludzka nie bytuje na zwierzętach.

MIT: Dokładne umycie głowy szamponem pozwoli pozbyć się wszy.
FAKT: Wszy, dzięki specjalnym odnóżom i pazurkom czepnym, silnie 
przytwierdzają się do włosów. Gnidy są przyczepiane do włosów specjalną 
wydzieliną, która nie rozpuszcza się w wodzie i jest trudna do usunięcia.

Mity i fakty o wszawicy

Do zakażeń dochodzi najczęściej w szkole
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 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza na Lipnowski Festiwal 

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

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

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

 13 maja na Zamku Golubskim odbędzie się XVIII Przegląd Zespołów Lu-
dowych. Jest to cykliczna impreza propagująca kulturę ludową oraz zrzeszająca 
osoby zainteresowane folklorem. Ponadto jej celem jest integracja i wzmoc-
nienie tożsamości środowisk wiejskich. Dodatkowym urozmaiceniem będzie 
konkurs sprawnościowy, w którym wezmą udział młodzieżowe drużyny Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Przeprowadzony zostanie w pięciu dyscyplinach, 
podobnie jak w ubiegłym roku: strzelanie z kuszy, bieg (na czas) z taczką, rzut 
balotem (kostką) słomy przy pomocy wideł na odległość, rzut podkową i wyścig 
na „nartach Bolkowych”.

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury przygotował zajęcia plastyczne dla najmłodszych 

oraz ich rodziców. Dzieci, które ukończyły 7 lat, mogą wziąć udział w warszta-
tach plastycznych pn. „Cuda dla mamy”. Spotkanie odbędzie się 7 maja w godz. 
17.00-18.00. 

 6 czerwca o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury planowany jest 
Turniej szachowy skierowany do 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. 

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

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

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

 Brodnica
 Już po raz trzynasty, w dniach 15-17 czerwca, w Brodnickim Domu Kultury 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowa majówka
GOLUB-DOBRZYŃ  W weekend 5-6 maja do Domu Kultury 
przyjedzie objazdowe kino Ferment. Publiczność będzie mo-
gła zobaczyć takie filmy jak: „Twarz”, „Pitbull. Ostatni pies” czy 
„Kobiety mafii”

Filmowa uczta rozpocznie 
się w sobotę w południe od pro-
pozycji dla dzieci – „Luis i obcy”. 
12-letni bohater czuje się samot-
ny. Nie ma przyjaciół, a jego ojciec 
ufolog Armin całe noce spędza 
przy teleskopie, szukając śladów 
życia w kosmosie. Z kolei dyrek-
tor szkoły chce wysłać Luisa do 
internatu poza miastem. Pewnego 
dnia na podwórku Luisa rozbija się 
UFO z załogą trzech wesołych ko-
smitów. Chłopiec zaprzyjaźnia się 
z obcymi i ukrywa ich przed swo-
im tatą, który jest przekonany, że 
kosmici są niebezpieczni. Próbując 
pomóc ufoludkom w powrocie na 
macierzystą planetę, Luis sam na-
biera ochoty na wielką kosmiczną 
podróż. Dubbing do filmu stworzy-
li: Małgorzata Kożuchowska, Jaro-
sław Boberek i Paweł Domagała. 

O 13.45 będzie można zobaczyć 
najnowsze dzieło Stevena Spielber-
ga – „Player One”. W 2045 roku lu-
dzie znajdują ukojenie w wirtualnej 
rzeczywistości. Jej twórca przed 

śmiercią postanawia cały majątek 
przekazać pierwszej osobie, która 
znajdzie ukryte w niej „wielkanoc-
ne jajo”. 

O 16.15 fani komedii roman-
tycznych zobaczą „Listy do M.3”. 
Akcja dzieje się w wigilię Boże-
go Narodzenia. W obsadzie m.in. 
Borys Szyc, Danuta Stenka, Piotr 
Adamczyk, Agnieszka Dygant i To-
masz Karolak.

Prawdziwym hitem sobotnie-
go programu jest „Twarz” w reży-
serii Małgorzaty Szumowskiej. To 
historia człowieka, który stracił 
twarz w wypadku. Po nowator-
skiej operacji wraca do rodzinnej, 
małej miejscowości, jednak musi 
zmierzyć się z nastawieniem lo-
kalnej społeczności, dla której stał 
się kimś obcym. W roli głównej 
wystąpił Mateusz Kościukiewicz, 
znany z takich produkcji jak: „Ba-
czyński”, „Gwiazdy” czy „Bez wsty-
du”. Niedawno film zdobył Złotego 
Niedźwiedzia (Grand Prix Jury) na 
Międzynarodowym Festiwalu Fil-

mowym w Berlinie. Seans w Go-
lubiu-Dobrzyniu rozpocznie się 
o 18.30. 

W sobotę wieczorem, o 20.30, 
będzie można wybrać się na „Ko-
biety mafii”. Akcja filmu toczy się 
w 2015 roku, gdy 40 proc. funkcjo-
nariuszy przyjętych do policji sta-
nowią kobiety. Poznajemy historię 
świeżo upieczonych funkcjonariu-
szek – Zuzy (Joanna Kulig) i Jadźki 
(Anna Dereszowska). Policjantki od 
początku muszą zmierzyć się nie 
tylko ze światem przestępczym, 
ale i z autorytetem starszych ko-
legów po fachu – Gebelsa (Andrzej 
Grabowski) i Majamiego (Piotr Stra-
mowski). Czeka je nie tylko walka 
z brutalnym światem mafii paliwo-
wej, ale także ze skorumpowany-
mi przełożonymi np. Izabelą Zych 
(Magdalena Cielecka).

W niedzielę 6 maja o 10.30 na 
ekranie ponownie zagości „Luis 
i obcy”. O 12.15 przyjdzie pora na 
kolejną golubską premierę – „Tam 
gdzie mieszka Bóg”. Mały Andrew 
ucieka z domu, by odszukać poło-
żone w górach sanktuarium Jezu-
sa. W ślad za chłopcem wyrusza 
czwórka jego oddanych, szkolnych 
przyjaciół. Razem przeżyją wiele 
niezapomnianych przygód na le-
śnym szlaku. To pierwszy w historii 
film z udziałem papieża Franciszka. 
W niedzielę będzie można jeszcze 
ponownie zobaczyć: „Player One” 
(14.00), „Twarz” (16.30), a filmowy 
weekend zakończy się seansem 
ostatniego „Pitbulla” – od 18.30. 

Bilety kosztują: 16 zł – normal-
ny, 13 zł – ulgowy, 11 zł – grupowy 
(dla grup liczących minimum 15 
osób). Rezerwacja wejściówek: re-
zerwacje@ferment.com.pl, tel. 797 
358 360. Przedsprzedaż biletów na 
stronie: ekobilet.pl/kino-ferment. 

(ToB)

Region

Szansa na wycieczkę
Samorząd województwa organizuje 12 pięciodnio-
wych wyjazdów na „zielone szkoły” w parkach kra-
jobrazowych. To bezpłatna oferta dla 40-osobowych 
grup uczniów i ich opiekunów. Trwa rekrutacja 
szkół. 

– To kolejne, tym razem dłuż-
sze wyjazdy do parków krajobrazo-
wych, które organizujemy z myślą 
o edukacji ekologicznej młodzieży 
oraz promocji najatrakcyjniejszych 
przyrodniczo miejsc w naszym re-
gionie. Zapewniamy ciekawe zaję-
cia w plenerze i wiele atrakcji. Prze-
kazana w ten sposób wiedza z całą 
pewnością zostanie w głowach na 
dłużej – mówi marszałek Piotr Cał-
becki.

„Zielone szkoły” to program 
pięciodniowych pobytów dzieci 
i młodzieży szkolnej (wraz z opie-
kunami) w parkach krajobrazo-
wych naszego regionu. Cel to wy-
poczynek połączony z intensywną 
edukacją przyrodniczą. Programy 
pobytów opracowali „zieloni edu-
katorzy” we współpracy z lokalny-
mi przedsiębiorcami działającymi 
w branży turystycznej.

Pobyty są organizowane na 

terenie wyspecjalizowanych ośrod-
ków edukacji ekologicznej. Ucznio-
wie mają zapewnione zakwate-
rowanie, wyżywienie, transport, 
pomoce dydaktyczne oraz zajęcia 
z zakresu edukacji ekologicznej, 
a także gry terenowe na terenach 
parków krajobrazowych.

Zaproszenie jest kierowane do 
uczniów klas IV-VIII szkół podsta-
wowych województwa kujawsko-
pomorskiego oraz gmin z sąsied-
nich województw, które znalazły 
się w obszarze parków krajobrazo-
wych oraz Parku Narodowego Bory 
Tucholskie. Formularze zgłoszenio-
we należy przesyłać na adres: zie-
lonaszkola@kujawsko-pomorskie.
pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Formularz do pobrania na stronie: 
www.kujawsko-pomorskie.pl. 

oprac. (ToB)
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Czwartek, 3 maja 2018

20:35 Ojciec Mateusz

05:10 Asterix i Obelix: Misja Kleopatra 
 - komedia
07:10 Jak uratować mamę - fi lm
08:45 Jaka to melodia? 
09:15 Wileńska majówka
09:25 Komisarz Alex odc. 139 - serial
10:25 Korona królów odc. 73 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu 
11:25 Wileńska majówka
11:40 Transmisja z uroczystości 
 - Święto Konstytucji 3 Maja 
13:05 25 lat TVP Polonia - koncert 
13:50 Wileńska majówka
14:05 Milenium kontra Tysiąclecie - fi lm 
14:55 Wileńska majówka
15:10 Ranczo Wilkowyje - komedia 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Polski grill odc. 8
18:30 Korona królów odc. 74 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 248 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Karbala - fi lm 
00:25 Paryż na bosaka - komedia

05:30 Ukryta prawda odc. 217 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Przyjaciele odc. 35 - serial 

09:15 Przyjaciele odc. 36 - serial 

09:45 Przygoda z pandą - fi lm

11:25 Piękna i Borys Bestia - komedia 

13:45 Na ostrzu: Ogień i lód - fi lm

15:30 Czy to ty, czy to ja Komedia 

17:45 Sknerus Komedia 

20:00 Potop odc. 2 - fi lm

22:55 Lucyfer odc. 10 s. 2 - serial

23:55 American Horror Story: Asylum 

 odc. 10 s. 2 - serial

00:50 Fatum - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 82 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 5 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 6 - serial

08:00 Dzwoneczek i zaginiony skarb 

 - fi lm

09:45 Przyjaciel Świętego Mikołaja 

 - fi lm

11:45 Asterix podbija Amerykę - fi lm

13:35 Zwierzak - komedia 

15:25 Zawód szpieg - fi lm 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 407 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 408 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 192 - serial 

21:00 Jarhead II: W polu ognia 

 odc. 2 s. 1 - fi lm 

23:20 Bestia - fi lm 

01:05 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 4

05:50 To moje życie! odc. 281 s. 4

06:45 Dziesięć przykazań odc. 48 

 - serial 

07:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 86 s. 2 - serial 

08:45 Ace Ventura junior - fi lm

10:40 Małolaty u taty - komedia 

12:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

13:45 Ostatni legion - fi lm

15:45 Mumia: Grobowiec cesarza 

 Smoka - fi lm 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 86 s. 2 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 87 s. 2 - serial 

20:00 Mamma Mia! - komedia

22:25 Pozew o miłość - komedia 

00:05 Oskar - komedia 

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:15 Dezerterzy odc. 78

08:50 Wydarzenie aktualne 

09:30 Pan Wołodyjowski - fi lm

10:55 Pan Wołodyjowski - fi lm

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:40 Yesterday - dramat

14:15 Czerwony papierowy stateczek 

 - fi lm

14:30 Chuligan literacki

15:00 Most na rzece Kwai - fi lm 

17:55 Rzecz Polska odc. 9

18:25 Mieczysław Karłowicz 

 - samotna wędrówka - fi lm 

19:20 Moja babcia prasowała 

 królewskie koszule - fi lm

19:35 Wydarzenie aktualne 

20:00 Po drugiej stronie globu 

22:20 Koncert muzyki 

 Mieczysława Karłowicza 

23:25 Dziennik fi lozofa odc. 128

23:40 Zmiana - fi lm 

00:55 Wydarzenie aktualne 

06:50 Był taki dzień odc. 551
06:55 O moim ojcu - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 80
08:35 Ukryte skarby odc. 28
09:10 Ogniem i mieczem odc. 2 - serial
10:05 Jak było?
10:45 Flesz historii 
11:05 Archiwum zimnej wojny odc. 1
11:35 Z nieba do nieba - fi lm
12:30 Wyśpiewana historia odc. 2
12:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:15 Sensacje XX wieku odc. 10,
14:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 67 - serial
14:45 Niezwykła broń odc. 1 - serial
15:45 Kulisy III RP odc. 40
16:50 Dziewczyna bez twarzy 
17:45 Nad Niemnem odc. 4 - serial 
18:50 Wrota Europy - dramat 
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:45 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
21:50 Ogniem i mieczem odc. 3 - serial 
22:55 Spór o historię odc. 181
23:35 Nord-Ost. Teatr śmierci - fi lm 
00:10 Miasto skarbów odc. 5 - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Przygody Mobilków - serial
08:45 3 maja 1791 
9:10 Surge Polonia - powstań Polsko 
10:30 Dzień Flagi Polskiej - fi lm
10:50 Myśląc ojczyzna 
11:00 Msza Święta w uroczystość NMP 
 Królowej Polski z Jasnej Góry 
13:00 Kaplica Pamięci 
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Papieska Madonna Jasnogórska 
14:50 Jeszcze Najś więtsza Panienka 
 pokaże, że od burzących 
 kolubryn mocniejsza 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Centrum Ewangelizacji 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
 Magazyn informacyjny 
16:40 Święty na każdy dzień
16:45 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 9 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 2
22:30 Podobni do ewangelicznego 
 siewcy 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:35 Kopciuszek w świecie mody 

 - komedia 

07:20 Na sygnale odc. 48 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4644

11:00 Panorama 

11:05 Pogoda - fl esz odc. 1340

11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 

11:25 Rodzinka.pl odc. 75 - serial 

11:55 Jak ukraść milion dolarów - fi lm 

14:00 Familiada - odcinek specjalny 

 odc. 2461

14:40 Koło fortuny 

15:15 Rodzinka.pl odc. 233 - serial 

15:45 Goldeneye - fi lm 

18:00 Panorama odc. 2999 

18:25 Pogoda 

18:30 Sport-telegram odc. 5100

18:34 Bieg Konstytucji 3 Maja 

18:35 Rodzinka.pl odc. 75 - serial 

19:05 Rodzinka.pl odc. 76 - serial 

19:35 Na sygnale odc. 49 - serial 

20:10 Zatańcz ze mną - komedia 

22:00 Zaginiona dziewczyna - thriller 

00:35 Co się zdarzyło w Las Vegas? 

 - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 35 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2241

10:55 Shrek Forever - fi lm

12:50 Czterej muszkieterowie - fi lm

15:00 Rybki z ferajny - fi lm

16:50 Głupi i głupszy - komedia 

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5299

20:10 Doradca smaku odc. 36 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2673 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 159

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 17

22:30 Tylko mnie kochaj - komedia 

00:30 Podwójne ryzyko - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Scooby Doo! Strachy i patałachy 

 - komedia 

09:45 Artur i zemsta Maltazara - fi lm

11:55 Dr Dolittle II - komedia 

13:45 Pani Doubtfi re - komedia 

16:25 Vabank II, czyli riposta - komedia

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 109 - serial 

20:05 Nasz nowy dom odc. 116

21:10 Przyjaciółki odc. 132 - serial 

22:10 Wyjdź za mnie odc. 7

23:15 Różyczka - dramat

01:55 Wenecki spisek - thriller 

22:55 Lucyfer 18:00 Policjantki 
i policjanci

07:50 Lombard. Życie pod 
zastaw 14:30 Chuligan literacki 13:15 Sensacje XX wieku

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

19-letnia Sophie marzy o tym, by do ołtarza 
poprowadził ją ojciec, którego nigdy nie poznała. 
W tajemnicy przed matką dziewczyna zaprasza na 
wesele trzech mężczyzn, z których jeden musi być 
jej ojcem.

Jednostka kaprala Chrisa Merrimette’a musi 
przedostać się w głąb terenów kontrolowanych przez 
talibów, by uratować i wywieźć z kraju buntującą się 
przeciwko fundamantalistom Afgankę.

„Jarhead II: W polu ognia”
(2014r.) TV4 21:00

„Mamma Mia!”
(2008r.) TV Puls 20:00



Piątek, 4 maja 2018

17:55 Leśniczówka

05:50 Telezakupy 
06:25 Wyprawa na rafę koralową - fi lm 
07:20 Komisariat odc. 72 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 248 - serial
10:10 Klan odc. 3303
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 26 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:45 Cudowny świat przyrody odc. 11 
 - serial
13:15 Dookoła świata odc. 5
13:45 Elif odc. 236 - serial 
14:45 Korona królów odc. 74 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 36 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 19 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 20 - 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. 31
21:30 Big Music Quiz odc. 9
22:45 Korzenie odc. 6
23:45 Bezpieczna przystań 
 - melodramat
01:40 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat odc. 56

05:20 Ukryta prawda odc. 218 - serial

06:25 Szpital odc. 307 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 26 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 2 s. 2 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 1 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 582 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 27 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 481 - serial

14:55 Szpital odc. 308 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 3 s. 2 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 2 s. 4 

 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 583 - serial

20:00 Zakręcony piątek - komedia 

22:05 Beowulf - fi lm

00:25 Strzelec odc. 5 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 83 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 6 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 7 - serial
08:00 Drużyna A odc. 23 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 62 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 63 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 1 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial
13:00 Galileo odc. 680
14:00 Galileo odc. 681
15:00 Detektywi w akcji odc. 148 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 116
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 117
18:00 Policjantki i policjanci odc. 408 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 409 
 - serial 
20:00 Wierna jak pies. 
 Policjantki i policjanci - fi lm
21:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 189 - serial
22:40 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 190 - serial 
23:50 Jarhead II: W polu ognia 
 odc. 2 s. 1 - fi lm 
02:00 Tak czy nie

06:00 To moje życie! odc. 282 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 49 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 26 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 5 s. 4 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 6 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 27 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 87 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
20:00 Kula w łeb - fi lm 
21:50 Agenci - fi lm
23:55 Wielki Stach - komedia
02:05 Dyżur

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 W służbie propagandy 
08:25 Jasna droga - fi lm
08:35 W służbie propagandy 
08:40 Wczasy pracownicze - fi lm
08:50 Kiedy ty śpisz - fi lm
09:00 W służbie propagandy 
09:05 Trzy protokoły - fi lm
09:10 Naprzód kolejarze - fi lm
09:35 Wilkołak - horror 
11:00 Chłopi odc. 8 - serial 
12:05 Chłopi odc. 9 - serial 
13:05 Studio Kultura - rozmowy 
13:20 Warszawska Jesień 2006 
 - Pierre Boulez „Dérive 2” 
14:20 Połowy na rzece wspomnień 
 odc. 1 
15:10 Pegaz odc. 71
16:10 Stepy - dramat
17:40 Videofan odc. 86 
18:05 Kraina duchów, świat oczami 
 plemienia Ju’Hoansi - fi lm 
19:35 Wydarzenie aktualne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 96
20:05 Laura - thriller
21:45 Tygodnik kulturalny 
22:35 Dziennik fi lozofa odc. 129
22:45 Muzyka w Opactwie 
23:40 Po drugiej stronie globu 
02:05 Wydarzenie aktualne 

06:50 Był taki dzień odc. 552
07:00 Debata historyczna 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 81
08:35 Ukryte skarby odc. 27
09:10 Ogniem i mieczem odc. 3 - serial
10:10 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 10 - serial
10:35 Podróże z historią odc. 36
11:10 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
12:10 Mieczysław Niedziałkowski - fi lm
12:40 Wrogowie ognia - fi lm 
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:40 Dubler - fi lm 
14:15 Sensacje XX wieku odc. 32
15:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 81 - serial
15:45 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
16:55 Lekcja historii
17:25 Daleko i blisko odc. 4
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 1 
 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 50
19:20 Sensacje XX wieku odc. 51
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV 
20:30 Ślązacy z bombowców - fi lm 
21:30 Ogniem i mieczem odc. 4 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 50
23:05 Koło historii odc. 32
23:45 Akcja „Pensjonat” 
00:35 Miasto skarbów odc. 6 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 9 s. 2, - serial
09:10 Centrum Ewangelizacji 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:25 „Jeszcze Najś więtsza Panienka 
 pokaże, że od burzących 
 kolubryn mocniejsza” cz. II - fi lm
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 5 - serial
11:50 Dobra wiara, dobre tricki 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kod Omega - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Camino Polskie - fi lm 
14:50 Kartka z kalendarza
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką do 
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 8 - serial
17:00 Prawda ponad wszystko 
 - opowieść o ks. Dzierżonie - fi lm 
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 12 - serial 
22:40 Przygody Kamili odc. 1 - fi lm

05:50 Na dobre i na złe odc. 705 
 - serial 
06:50 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 8 - serial
07:20 Na sygnale odc. 49 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4645
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1341
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 76 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1855 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 126 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 148
14:25 Zakupy pod kontrolą odc. 6
14:55 Na dobre i na złe odc. 705 
 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 101 - serial 
18:00 Panorama odc. 3000
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5101
18:35 Rodzinka.pl odc. 77 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 50 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1855 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1856 
 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
21:45 Rodzinka.pl odc. 234 - serial 
22:25 La La Poland odc. 2
23:15 Krąg podejrzanych odc. 9 - serial 
00:40 Błękitna głębia - fi lm 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 36 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2242

10:55 Ukryta prawda odc. 906 - serial

12:00 Szkoła odc. 558 - serial

13:00 19+ odc. 259 - serial

13:30 Szpital odc. 795 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 13

15:30 Szkoła odc. 559 - serial

16:30 19+ odc. 260 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 907 - serial

18:00 Szpital odc. 796 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5300

20:00 Shrek Forever - fi lm

22:00 Wierna - fi lm

00:25 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 673 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 441 
 - serial
09:30 SuperPies odc. 9
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 28 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 801 - serial
12:00 Gliniarze odc. 152 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 718 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2684 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 764 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3625
16:30 Na ratunek 112 odc. 226 - serial
17:00 Gliniarze odc. 216 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2685 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 182 
 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 82
22:25 Szklana pułapka - fi lm 
01:05 Bunt obcych - fi lm

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 21:45 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Tess i jej nastoletnią córkę Annę więcej dzieli, 
niż łączy. Za sprawą chińskich ciasteczek na 
matkę i córkę zostaje rzucony czar. Tess staje się 
piętnastolatką, a Anne czterdziestoletnią kobietą.

Życie Shreka i Fiony upływa w spokoju. Ogr tęskni 
do wypełnionych przygodami dni. Gdy w okolicy 
pojawia się karzeł Rumpelnicki, Shrek decyduje się 
zawrzeć z nim układ. W wyniku zaklęcia ogr trafi a 
do alternatywnej rzeczywistości rządzonej przez 
niegodziwego karła.

„Shrek Forever”
(2010r.) TVN 20:00

„Zakręcony piątek”
(2003r.) TVN 7 20:00



Sobota, 5 maja 2018

20:20 Komisarz Alex

05:55 Sprawa dla reportera
06:55 Weterynarze z sercem odc. 38 
 - serial
07:25 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia? 
09:10 Studio Raban odc. 28
09:35 Rodzinny ekspres odc. 31
10:00 Błogosławiona pielęgniarka - fi lm 
10:55 Zakochaj się w Polsce odc. 67
11:15 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 5
11:30 Trzecia połowa odc. 7 - serial 
12:05 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 31
13:05 Putin 4.0 - fi lm 
14:05 Ojciec Mateusz odc. 248 - serial
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 20 
 - serial
15:55 Korona królów odc. 71 - serial
16:25 Korona królów odc. 72 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Od Opola do Opola odc. 4
18:55 Orły Nawałki odc. 4 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 140 - serial 
21:15 Quantum of Solace - fi lm 
23:05 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 5
23:15 Kryptonim „Nina” - fi lm 
01:10 Porwanie - thriller 

05:45 Ukryta prawda odc. 219 - serial

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Przepis na życie odc. 13 s. 3 

 - serial 

09:55 Zabójcza broń odc. 12 - serial 

11:00 Zabójcza broń odc. 13 - serial 

12:10 Bezuchy zając i uszaty pisklak 

 - fi lm

13:30 Maska - komedia 

15:45 Potop odc. 1 - fi lm

19:00 Bezpieczna przystań 

 - melodramat 

21:30 Przypadkowy mąż - komedia 

23:15 300 - dramat

01:45 Moc magii odc. 119

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 35 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 36 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 37 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 38 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial
09:00 Przyjaciel Świętego Mikołaja 
 - fi lm
11:00 Policjantki i policjanci odc. 405 
 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci odc. 406 
 - serial 
13:05 Policjantki i policjanci odc. 407 
 - serial 
14:05 STOP Drogówka odc. 177
15:05 Mój tata Scrooge - fi lm
17:00 Policjantki i policjanci odc. 408 
 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 409 
 - serial 
19:00 Galileo odc. 682
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 15 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 191 - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 192 - serial 
23:20 Las samobójców - horror 
01:05 STOP Drogówka odc. 177

06:00 Skorpion odc. 10 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 57 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 19 

 - serial

08:50 Tajemnice medyczne odc. 20 

 - serial

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 84 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 85 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 86 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 87 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 88 s. 2 - serial 

14:45 Najśmieszniejsi odc. 9

15:45 Garbi: superbryka - komedia 

17:45 Mamma Mia! - komedia

20:00 Protektor - fi lm 

21:55 Nienawistna ósemka - fi lm 

01:15 Prześladowca - thriller 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 19 - serial 

09:05 Historia festiwali opolskich odc. 2

09:55 Odyseja fi lmowa odc. 10 - serial

11:15 Cuda - dramat

13:15 Alicja - musical 

15:00 Blok. Architektura odc. 3, - fi lm 

16:00 Wydarzenie aktualne 

16:40 Małpia kuracja - komedia 

18:20 Dranie w kinie odc. 27

19:00 Legendy rocka odc. 57 - serial

19:25 Legendy rocka odc. 59 - serial

20:00 Stań przy mnie - fi lm

21:35 Amy Winehouse „I Told You 

 I Was Trouble” Live from London 

22:45 Lincz - thriller 

00:15 Chaos - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 553
07:00 Malowanie i śpiewanie. 
 Jan Kanty Pawluśkiewicz - fi lm 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 9
08:25 Podwodna Polska odc. 29
09:00 Do przerwy 0:1 odc. 5 - serial
09:35 Do przerwy 0:1 odc. 6 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 168
10:40 Wielki test z historii. Od 
 niepodległości do niepodległości 
12:15 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 3
12:50 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3 - serial
13:50 Szerokie tory odc. 61
14:25 Wielka gra Teleturniej 
15:30 Spór o historię odc. 179
16:10 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm 
17:25 Marzyciele odc. 1 - serial
18:00 U Pana Boga w ogródku odc. 6 
 - serial 
18:50 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
20:00 Było, nie minęło - ekstra odc. 10
20:40 Ekstradycja odc. 3 s. 3 - serial 
21:45 Komendant Zagończyk - fi lm 
23:00 Jerzy Popiełuszko 
 - posłaniec prawdy - fi lm 
00:40 Piwna historia - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Sanktuarium Matki Bożej w Lous 
 we Francji - fi lm 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 10 - serial 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Głos serca odc. 12 - serial
14:40 Ku pokrzepieniu serc 
15:10 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
15:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 16
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 
18:00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca 
 „Śląsk” z okazji 100-lecia 
 odzyskania przez Polskę 
 niepodległości 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Marcowy kawaler - spektakl 
23:00 Tekla - życie dla Ewangelii - fi lm 

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 187 - serial 
06:45 Barwy szczęścia odc. 1852 
 - serial 
07:15 Barwy szczęścia odc. 1853 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4664
10:40 Pytanie na śniadanie - ekstra 
10:50 Pogoda - fl esz 
10:55 Zatańcz ze mną - komedia 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 41
14:00 Familiada odc. 2458
14:35 Koło fortuny 
15:20 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa 
 Mrągowo 2016 odc. 1
16:20 Rodzinka.pl odc. 234 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
18:00 Panorama odc. 3001
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 17
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 10
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 10 s. 11
21:35 Riviera odc. 8 - serial 
22:30 Psy II. Ostatnia krew - fi lm 
00:20 Wyspa strachu - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 3

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1072

11:00 Na Wspólnej odc. 2670 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2671 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2672 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2673 - serial

12:50 Ugotowani odc. 9 s. 13

13:50 Agent - gwiazdy odc. 11 s. 3

14:50 MasterChef Junior odc. 8 s. 3

16:20 Efekt domina odc. 8 s. 5

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 17

17:55 Tu się gotuje! odc. 8 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 11 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5301

20:00 Miss Agent - komedia

22:15 Dziennik Bridget Jones - komedia 

00:15 Tylko mnie kochaj - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Kopciuszek - fi lm

09:15 My3 odc. 43

09:45 My3 odc. 44

10:15 Ewa gotuje odc. 332

10:45 Ewa, ugotuj nam to odc. 3

10:55 Nasz nowy dom odc. 77

11:55 Wyjdź za mnie odc. 7

12:55 Top chef odc. 77

14:25 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 9

15:45 Kabaret na żywo odc. 39

17:45 SuperPies odc. 10

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 67

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 58 

 - serial 

20:10 Epoka lodowcowa - fi lm

21:55 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 86

00:00 Opętani - horror 

08:50 Przepis na życie 14:05 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 20:00 Stań przy mnie 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

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

Bridget Jones, trzydziestodwulatce z nadwagą, życie 
wydaje się nie mieć sensu. Bridget postanawia to 
zmienić – chce stracić parę kilogramów, a przede 
wszystkim przestać fantazjować na temat szefa, 
Daniela. Bridget poznaje prawnika, Marka, w którym 
matka kobiety widzi idealnego kandydata na męża. 

Zaczyna się epoka lodowcowa. Gadatliwy leniwiec 
Sid i mrukowaty mamut Manny znajdują zagubione 
ludzkie niemowlę. Postanawiają odnieść je 
rodzicom. Na bezbronnego malca poluje jednak 
tygrys, Diego.

„Epoka lodowcowa”
(2002r.) Polsat 20:10

„Dziennik Bridget Jones”
(2001r.) TVN 22:15
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15:05 Komisarz Alex

05:35 Galeria odc. 123 - serial 
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojskopolskie.pl odc. 9
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ziarno odc. 660
09:45 Gen innowacyjności odc. 4
10:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 39 - serial
10:40 Leśniczówka odc. 19 - serial
11:05 Leśniczówka odc. 20 - serial
11:35 Spotkanie ze świętym odc. 4
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 5
13:00 Błękitna Planeta II odc. 1 
 - serial
14:05 Sonda II 
14:30 Droga do Rosji odc. 6
15:05 Komisarz Alex odc. 140 - serial
15:55 Korona królów odc. 73 - serial
16:25 Korona królów odc. 74 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Big Music Quiz odc. 9
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 21 - serial 
21:05 Facet (nie)potrzebny od zaraz 
 - komedia
22:45 Od Opola do Opola odc. 4
23:35 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 5
23:45 W sercu oceanu odc. 9 - serial 
00:45 Warsaw by Night 
 - komediodramat

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 37 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 38 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 39 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 40 - serial

07:55 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial

08:30 Królowa śniegu odc. 12 - fi lm

10:20 Galileo odc. 681

11:20 Galileo odc. 682

12:25 Annie - komedia

14:50 Komandosi z Navarony - fi lm 

17:25 Zwierzak - komedia 

19:00 Galileo odc. 683

20:05 Straszny fi lm V - komedia 

21:55 Mecenas Lena Barska 

 odc. 15 - serial 

22:55 Dom w głębi lasu - horror 

01:00 Zagadkowe zgony odc. 1 - serial

06:00 Skorpion odc. 11 s. 2 - serial 

06:50 Przygody Merlina 

 odc. 13 s. 2 - serial

07:55 Najśmieszniejsi odc. 9

08:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 8 s. 5 - serial 

09:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 9 s. 5 - serial 

10:00 Ostatni legion - fi lm

11:55 After Earth: 1000 lat po Ziemi 

 - fi lm

13:50 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

15:15 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

16:30 7 krasnoludków. 

 Historia prawdziwa - komedia 

18:25 Taxi II - fi lm 

20:00 Szybcy i wściekli - Tokio Drift 

 - fi lm 

22:05 Prześladowca - thriller 

00:00 Uwikłana odc. 9 - serial 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 20 -  serial 

09:05 Gustav Mahler 

 - Autopsja geniusza - fi lm 

10:45 Trzeci punkt widzenia odc. 235

11:15 Którędy po sztukę odc. 49

11:30 Stań przy mnie - fi lm

13:05 Chuligan literacki odc. 79

13:35 Nienasyceni odc. 23

14:10 Rusałka - opera 

16:50 Rzecz Polska odc. 10

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 498

18:10 Zielono mi - piosenki 

 Agnieszki Osieckiej 

20:20 Cztery noce z Anną - dramat

22:05 Scena alternatywna odc. 60,

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 235

23:15 Albert Cinema - fi lm 

00:15 Hipopotamy - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 554

06:55 Na wsi zabawa 

07:30 Spotkania sentymentalne odc. 4

08:10 Prorok - rzecz o ks. 

 Franciszku Blachnickim - fi lm 

09:20 Siedlisko odc. 7 - serial 

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 167

10:50 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 1 - fi lm 

11:55 Dzikie Chiny odc. 1 - serial

12:55 Afryka odc. 3 - serial

14:00 Szerokie tory odc. 118

14:40 Ty, co w Ostrej świecisz Bramie 

 - dramat

16:25 Wielka gra odc. 83

17:20 Ex libris 

17:45 U Pana Boga w ogródku 

 odc. 7 - serial 

18:40 Ślązacy z bombowców - fi lm

19:35 Jasminum - fi lm

21:35 Wielki test z historii. 

 II wojna światowa 

23:25 Skarb trzech łotrów - fi lm 

00:40 Historia świata według 

 Andrew Marra odc. 1 - fi lm 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 3 - serial
11:30 Ja głuchy 
12:00 Regina Coeli z Ojcem 
 świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Eksodus - Droga 
 Narodu Wybranego - fi lm 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 6 - serial 
22:25 Kartka z kalendarza
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Orędowniczka w codzienności 

05:40 Koło fortuny 

06:15 Barwy szczęścia odc. 1854 

 - serial 

06:45 Barwy szczęścia odc. 1855 

 - serial 

07:20 Barwy szczęścia odc. 1856 

 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4668

10:45 Podwodna planeta odc. 6 

 - serial

11:40 Droga do Rosji odc. 5

12:20 Kocham Cię, Polsko! 

 odc. 10 s. 11

14:00 Familiada odc. 2459

14:35 Koło fortuny 

15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 42

16:20 Bake off - Ale przepis odc. 42

16:35 Fałszywy narzeczony - komedia

18:00 Panorama odc. 3002 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Rodzinka.pl odc. 234 - serial 

19:05 Na sygnale odc. 188 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą odc. 6

20:05 Błękitna głębia - fi lm 

22:05 Władcy wojny - dramat 

00:10 Dzień ojca - komedia

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1073

11:00 Co za tydzień odc. 848

11:40 Iron Majdan odc. 8

12:40 Diagnoza odc. 11 s. 2 - serial

13:40 Druga szansa odc. 8 s. 5 - serial

14:40 36,6 °C odc. 11 s. 3

15:45 Wielka Szóstka - fi lm

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 4

18:00 Ugotowani odc. 10 s. 13

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5302

20:00 MasterChef Junior odc. 9 s. 3

21:35 Wróg publiczny - thriller

00:15 Złodziej życia - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 50 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 51 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 52 - serial

09:15 Kung Fu Panda: Sekrety 

 Potężnej Piątki - fi lm

09:50 Piękna i bestia - fi lm

11:45 Dr Dolittle III - komedia 

13:50 Epoka lodowcowa - fi lm

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 86

17:35 Nasz nowy dom odc. 116

18:40 Aż chce się żyć odc. 3

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 271,

20:00 W rytmie serca odc. 24 - serial 

21:05 XII Płocka Noc Kabaretowa 

00:10 Rewers - komedia 

05:50 Ukryta prawda odc. 220 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przepis na życie odc. 1 s. 4 - serial 

09:55 Przepis na życie odc. 2 s. 4 - serial 

10:55 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

11:55 Zeus i Roksana - komedia 

14:05 Strzały nad Saber River - western 

16:10 Potop odc. 2 - fi lm

19:00 Lucyfer odc. 10 s. 2 - serial

20:00 Wojna światów - fi lm

22:25 Strzelec odc. 6 - serial 

23:30 Dla niej wszystko - dramat

02:10 Moc magii odc. 120

09:55 Przepis na życie 10:20 Galileo

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

09:20 Siedlisko

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

Daniel i Emilien zostają uwikłani w aferę terrorystyczną. 
Wszystko zaczęło się od podwiezienia na lotnisko 
komisarza Giberta. Szef policji miał powitać gości 
z zagranicy. Spóźniłby się, lecz Daniel pokonał 
wszelkie przeszkody na drodze. Pobyt japońskiego 
ministra został jednak zakłócony atakiem yakuzy. 

Opowieść o młodym fanie robotyki, Hiro Hamadzie, 
który mieszka z bratem Tadashim, ciotką Kass 
i kotem Moherem. Gdy Tadashi ginie w pożarze, 
Hiro staje przed nie lada wyzwaniem. Z pomocą 
robota Baymaxa i grupy przyjaciół ma ocalić przed 
zniszczeniem miasto San Fransokyo.

„Wielka Szóstka”
(2014r.) TVN 15:45

„Taxi II”
(2000r.) TV Puls 18:25
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18:00 Klan

05:50 Telezakupy
06:25 Elif odc. 236 - serial
07:15 Komisariat odc. 73 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 57 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:35 Błękitna Planeta II odc. 1 - serial
13:45 Elif odc. 237 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 173
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Leśniczówka odc. 19 - serial
16:15 Leśniczówka odc. 20 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3304
18:30 Korona królów odc. 75 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Sceny niemalże małżeńskie 
 Stefanii Grodzieńskiej - spektakl 
22:00 Warto rozmawiać
23:05 Pachołki Rosji - fi lm 
00:10 Facet (nie)potrzebny od zaraz 
 - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 221 - serial

06:25 Szpital odc. 308 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 27 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 2 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 583 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 28 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 482 - serial

14:55 Szpital odc. 309 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 2 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 15 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 584 - serial

20:00 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat

22:20 Biuro odc. 1 - serial 

22:55 Biuro odc. 2 - serial 

23:25 Fatum - horror 

06:00 Detektywi w akcji odc. 84 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 7 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 8 - serial
08:00 Drużyna A odc. 1 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 64 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 65 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 2 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 149 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 96
15:00 Detektywi w akcji odc. 150 
 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 118
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 119
18:00 Policjantki i policjanci odc. 409 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 410 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 193 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
22:00 Galileo odc. 682
23:00 Galileo odc. 683
00:00 Bez odwrotu - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 283 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 50 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 27 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 28 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
20:00 W odwecie za śmierć - thriller 
21:55 Nienawistna ósemka - fi lm 
01:30 Taki jest świat 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Przyjęcie na dziesięć osób 
 plus trzy - fi lm
09:25 Stepy - dramat
11:00 Chłopi odc. 10 - serial 
12:00 Chłopi odc. 11 - serial 
13:05 Studio Kultura - rozmowy 
13:20 Niemcy - dramat 
15:20 Oczy uroczne - fi lm
16:05 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 498
16:55 Życie rodzinne - dramat
18:40 Za młodzi na śmierć 
 odc. 8 - serial
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Blok. Muzyka odc. 4 - fi lm 
21:00 Fusy - fi lm
21:40 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
21:45 Z podniesionymi rękami - fi lm
21:50 Jajko - fi lm
22:00 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7
22:05 Podróż - fi lm
22:10 Kaśka, bimber i motocykl - fi lm
22:25 Opieka artystyczna: 
 Wojciech Jerzy Has odc. 7 
22:29 Skrzydła - fi lm
22:55 Którędy po sztukę odc. 54,
23:00 Wanda Czełkowska 
23:25 Dziennik fi lozofa odc. 130
23:40 Sierpień w hrabstwie Osage 
 - komediodramat
01:50 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 555
07:00 Gorzkie zwycięstwo - fi lm 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 82
08:25 Ukryte skarby odc. 10
09:00 Ogniem i mieczem odc. 4 - serial
10:05 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3 - serial
11:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV 
11:40 Umarłem, aby żyć - fi lm 
13:15 Sensacje XX wieku odc. 50
13:45 Sensacje XX wieku odc. 51
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 3 - serial
15:15 Spór o historię odc. 12
15:50 Afryka odc. 3 - serial
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 2 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 132
19:20 Sensacje XX wieku odc. 176
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 1 - fi lm 
21:30 Korona królów odc. 1 - serial 
22:05 Korona królów odc. 2 - serial 
22:40 Kronikarz czasu wojny - fi lm 
23:35 Wojna i Polska - fi lm 
01:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 82

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Młodzi Światu 
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Effetha - okno na świat - fi lm 
13:05 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
13:15 Kabwe 
13:20 Koncert życzeń
14:10 Niebieska jabłoń - fi lm
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. Św. Stanisława 
 - bp.,m. w Stoczku koło Węgrowa 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 72 
 - serial 
23:00 Osoba i dzieło o. M.A. 
 Krąpca - wykład ks. prof. 
 Andrzeja Maryniarczyka 
 Publicystyka kulturalna 

05:30 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 138
07:20 Na sygnale odc. 50 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 77 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1856 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 127 - serial 
14:00 Podwodna planeta odc. 6 - serial
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła 
18:00 Panorama odc. 3003
18:25 Pogoda Program 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 78 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 51 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1856 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 35
20:50 M jak miłość odc. 1370 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:50 Za marzenia odc. 9 - serial 
22:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 1 - serial 
23:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 288 s. 14 - serial 
00:50 O mnie się nie martw 
 odc. 100 s. 8 - serial 

05:50 Uwaga! odc. 5302

06:15 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 10 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2243

10:55 Tu się gotuje! odc. 8 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 907 - serial

12:00 Szkoła odc. 559 - serial

13:00 19+ odc. 260 - serial

13:30 Szpital odc. 796 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 13

15:30 Szkoła odc. 560 - serial

16:30 19+ odc. 261 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 908 - serial

18:00 Szpital odc. 797 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5303

20:10 Doradca smaku odc. 37 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2674 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 160

21:30 Druga szansa odc. 9 s. 5 - serial 

22:30 Iron Majdan odc. 9

23:35 Wróg publiczny - thriller

02:15 Co za tydzień odc. 848

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 674 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 442 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 443 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 29 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 802 - serial
12:00 Gliniarze odc. 153 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 719 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2685 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 765 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3626
16:30 Na ratunek 112 odc. 227 - serial
17:00 Gliniarze odc. 217 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2686 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 7 - serial 
20:10 Avatar - fi lm
23:45 Przebiegła gra - fi lm 
01:45 Kamienie na szaniec - dramat 

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

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

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

Były komandos Jake jedzie na Pandorę. Celem 
programu jest dostęp do pokładów minerału. 
Atmosfera między Ziemianami a zamieszkującymi 
Pandorę Na’vi jest napięta. Gdy księżniczka 
Neytiri ratuje Jake’owi życie, ten dołącza do Na’vi. 
Tymczasem wojna jest nieunikniona.

Adele samotnie wychowuje Henry’ego. Przeddzień 
Święta Pracy matka i syn jadą do marketu. W sklepie 
podchodzi do nich Frank, który wymusza na nich, 
by zabrali go do domu. Jak się okazuje, Frank jest 
zbiegłym więźniem. Pobyt mężczyzny w domu 
przedłuża się, intruz staje się głową rodziny.

„Długi wrześniowy weekend”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Avatar”
(2009r.) Polsat 20:10
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18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy
06:25 Elif odc. 237 - serial
07:15 Komisariat odc. 74 - serial
07:45 Alarm! Magazyn reporterów
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 31
10:10 Klan odc. 3304
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 58 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 24 godziny w Himalajach. 
 Walka o przetrwanie - fi lm 
13:45 Elif odc. 238 - serial 
14:45 Korona królów odc. 75 - serial 
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 37 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3305
18:30 Korona królów odc. 76 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Program rozrywkowy 
21:00 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - Lizbona 2018 
23:20 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 7 - serial 
00:15 Labirynt odc. 2 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1134 - serial

06:25 Szpital odc. 309 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 28 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 2 - serial

09:20 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 4 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 584 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 29 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 483 - serial

14:55 Szpital odc. 310 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 2 - serial

16:55 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 4 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 16 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 585 - serial

20:00 Zaginiony w akcji III - fi lm 

22:20 Wojna światów - fi lm

00:45 American Horror Story: Asylum 

 odc. 10 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 85 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 8 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 9 - serial

08:00 Drużyna A odc. 2 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 66 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 67 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 151 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 97

15:00 Detektywi w akcji odc. 152 

 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 120

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 121

18:00 Policjantki i policjanci odc. 410 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 411 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 194 - serial 

21:00 Straszny fi lm V - komedia 

22:50 Siła taktyczna - fi lm 

00:40 STOP Drogówka odc. 177

06:00 To moje życie! odc. 284 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 51 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 28 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 4 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 29 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
20:00 Brick Mansions. 
 Najlepszy z najlepszych - fi lm 
21:50 Szybcy i wściekli - Tokio Drift 
- fi lm 
23:55 Facet pełen uroku 
 - komediodramat
01:55 Wikingowie odc. 13 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Wydarzenie aktualne 

08:50 Informacje kulturalne 

09:15 Życie rodzinne - dramat

11:00 Chłopi odc. 12 - serial 

12:05 Chłopi odc. 13 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Klucznik - fi lm

14:55 Tajemnica wielkiego Krzysztofa 

 - nowela

16:05 Tygodnik kulturalny 

17:00 Operacja Himmler - dramat

18:30 Syberyjska lekcja - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Bóg Niżyński - spektakl

22:05 Dezerterzy odc. 79

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 131

22:45 Creative Control - fi lm

00:30 Bezmiar sprawiedliwości - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 556
07:00 Defi lada bez zwycięzców - fi lm 
07:30 Świadkowie nieznanych historii 
 odc. 79,
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 83
08:40 Ukryte skarby odc. 14
09:10 Korona królów odc. 1 - serial
09:45 Korona królów odc. 2 - serial
10:25 Daleko i blisko odc. 4
10:45 Ty, co w Ostrej świecisz Bramie 
 - dramat
12:10 Marzyciele odc. 1 - serial
12:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:15 Sensacje XX wieku odc. 132
13:45 Sensacje XX wieku odc. 176
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 54 - serial
14:40 Koło historii odc. 31
15:25 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 1 - fi lm
16:25 Gorzkie zwycięstwo - fi lm
17:15 Archiwum zimnej wojny odc. 2 
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 3 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 27
19:55 Jak było?
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
21:00 Klub profesora Tutki odc. 8 - serial 
21:25 Korona królów odc. 3 - serial 
21:55 Korona królów odc. 4 - serial 
22:35 Niosła go Polska odc. 1 - fi lm 
00:05 Miasto 44 - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:35 Być Koptem - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Chcę żyć - fi lm 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 „… a hańdownych czasów 
 żodyn już nie wróci” 
 - Pieśniczki spod Równicy 
13:30 Ja głuchy 
14:00 Dziesięć przykazań odc. 72 
 - serial
14:50 Guadalupe - żywy obraz - fi lm 
15:45 Kartka z kalendarza
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą - poradnik 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Albert Schweitzer - fi lm
23:50 Lusaka Bauleni 

05:25 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1370 - serial 
07:00 Pamięć i modlitwa 
07:20 Na sygnale odc. 51 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 78 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 128 - serial 
14:00 Jak tego nie robić samemu - fi lm 
14:55 M jak miłość odc. 1370 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Serial fabularny - serial
18:00 Panorama odc. 3004
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 79 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 52 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1857 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 9 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1371 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Imperium marzeń - fi lm 
00:25 La La Poland odc. 2

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 37 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2244

10:55 Ukryta prawda odc. 908 - serial

12:00 Szkoła odc. 560 - serial

13:00 19+ odc. 261 - serial

13:30 Szpital odc. 797 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 13

15:30 Szkoła odc. 561 - serial

16:30 19+ odc. 262 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 909 - serial

18:00 Szpital odc. 798 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5304

20:10 Doradca smaku odc. 38 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2675 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 161

21:30 Diagnoza odc. 12 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1130

00:05 Tu się gotuje! odc. 8 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 675 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 444 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 447 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 30 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 803 - serial
12:00 Gliniarze odc. 154 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 720 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2686 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 766 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3627
16:30 Na ratunek 112 odc. 228 - serial
17:00 Gliniarze odc. 218 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2687 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich - serial
20:10 Kamienie na szaniec - dramat
22:40 Hitman: Agent 47 - thriller 
00:45 Earl i ja, i umierająca dziewczyna 
 - dramat

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 16:05 Tygodnik kulturalny 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Tajny agent policji Damien ma 24 godziny, by 
odszukać pocisk z głowicą nuklearną. Trop wiedzie 
go do handlarza narkotykami. W odciętym od świata 
getcie zwanym Brick Mansions Damien znajduje 
sprzymierzeńca – Lino. Ma on porachunki z bossem 
podziemia. Postanawia pomóc Damienowi.

Troje osieroconych dzieci trafi a pod opiekę Dana 
i Jody Sandersów. Wkrótce okazuje się, że wraz 
z dziećmi w domu pojawił się demon. Jody i Dan 
próbują ratować rodzinę.

„Straszny fi lm V”
(2013r.) TV 4 21:00

„Brick Mansions. 
Najlepszy z najlepszych”

(2014r.) TV Puls 20:00



Środa, 9 maja 2018

18:30 Korona królów

05:50 Telezakupy
06:25 Elif odc. 238 - serial
07:15 Komisariat odc. 75 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wojenne dziewczyny odc. 21 
 - serial
10:10 Klan odc. 3305
10:30 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 27 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Domy zwierząt odc. 1 - serial
13:45 Elif odc. 239 - serial 
14:45 Korona królów odc. 76 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:45 Wszystko dla pań odc. 38 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3306
18:30 Korona królów odc. 77 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:25 Trzecia połowa odc. 8 - serial 
20:55 Wielki test o kulturze 
22:35 Ocaleni odc. 7 
23:40 Orły Nawałki odc. 4 - serial
00:15 Ostatnie mroczne 
 tajemnice Hitlera - fi lm 

05:20 Ukryta prawda odc. 222 - serial

06:25 Szpital odc. 310 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 29 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 5 s. 2 

 - serial

09:20 Przepis na życie odc. 4 s. 4 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 585 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 30 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 484 - serial

14:55 Szpital odc. 311 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 6 s. 2 

 - serial

16:55 Przepis na życie odc. 5 s. 4 

 - serial 

18:00 Zabójcza broń odc. 17 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 586 - serial

20:00 Władza absolutna - thriller 

22:30 Mentalista odc. 11 s. 7 - serial 

23:30 Obecność - horror 

01:50 Moc magii odc. 123

06:00 Detektywi w akcji odc. 86 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 9 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 10 - serial

08:00 Drużyna A odc. 3 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 68 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 69 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 4 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 153 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 98

15:00 Detektywi w akcji odc. 154 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 122

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 123

18:00 Policjantki i policjanci odc. 411 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 412 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 195 - serial 

21:00 Wściekły pies - fi lm 

23:05 Martwa rzeka - thriller 

01:00 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 5

06:00 To moje życie! odc. 285 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 52 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 29 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 8 s. 4 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 5 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 9 s. 4 
 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 30 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
20:00 Dorwać Cartera - thriller 
22:00 W odwecie za śmierć - thriller 
00:00 Hooligans III - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dzika muzyka odc. 16

08:45 Informacje kulturalne 

09:00 Rzecz Polska 

09:25 Operacja Himmler - dramat

11:00 Nad Niemnem odc. 1 - serial 

12:05 Nad Niemnem odc. 2 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Mała wielka miłość - komedia

15:25 Mysz - fi lm

16:10 Dranie w kinie odc. 27

16:50 Faustyna - fi lm

18:15 Ucho wewnętrzne - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Serce do walki - komedia

21:45 Pegaz odc. 72

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 132

23:05 Jedna scena odc. 27

23:25 Szczęśliwy człowiek - dramat

01:05 Performance 

06:50 Był taki dzień odc. 557
07:00 Gorzkie zwycięstwo - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 84
08:25 Ukryte skarby odc. 9
08:55 Korona królów odc. 3 - serial
09:30 Korona królów odc. 4 - serial
10:00 Dzikie Chiny odc. 1 - serial
11:00 Spór o historię odc. 14
11:40 Opowieść o Indiach odc. 2 - fi lm 
12:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:20 Sensacje XX wieku odc. 27
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 69 - serial
14:45 Niosła go Polska odc. 1 - fi lm
16:15 Spadł, umarł, utonął
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 9 - serial
17:45 Marszałek Piłsudski odc. 4 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 53
19:20 Sensacje XX wieku odc. 54
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Niezwykła broń odc. 2 - serial
21:25 Korona królów odc. 5 - serial 
22:00 Korona królów odc. 6 - serial 
22:35 Niezłomni. Pod drutami Auschwitz 
 - fi lm 
23:45 Niemcy - dramat 
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 84

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial 
11:20 Kartka z kalendarza
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Święty na każdy dzień
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat
13:50 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
 - fi lm 
14:00 Albert Schweitzer - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Szlif księżnej - fi lm
23:40 Kartka z kalendarza
23:45 180 lat na zdrowie - fi lm 

06:00 M jak miłość odc. 1371 - serial 
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 52 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 79 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 129 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 9 - serial
14:55 M jak miłość odc. 1371 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła 
18:00 Panorama odc. 3005 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 80 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 53 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 706 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 189 - serial 
22:25 Monte Carlo Komedia 
00:15 Rodzinka.pl odc. 234 s. 12 
 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 38 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2245

10:55 Ukryta prawda odc. 909 - serial

12:00 Szkoła odc. 561 - serial

13:00 19+ odc. 262 - serial

13:30 Szpital odc. 798 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 13

15:30 Szkoła odc. 562 - serial

16:30 19+ odc. 263 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 910 - serial

18:00 Szpital odc. 799 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5305

20:10 Doradca smaku odc. 39 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2676 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 162

21:30 Agent - gwiazdy odc. 12 s. 3

22:30 No Escape - thriller 

00:45 Wierna - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 676 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 448 
 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 449 
 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 31 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 804 - serial
12:00 Gliniarze odc. 155 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 721 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2687 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 767 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3628
16:30 Na ratunek 112 odc. 229 - serial
17:00 Gliniarze odc. 219 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2688 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 234 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 10
21:45 Ewa, ugotuj nam to odc. 4
21:50 Top chef odc. 78
23:15 Wieczny student - komedia 
01:35 Mistress America - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:15 Dzika muzyka 13:20 Sensacje XX wieku

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

Jack postanawia przenieść się wraz z rodziną do Azji. 
Następnego dnia odkrywa, że w mieście trwają krwawe 
zamieszki. Nie działa sprzęt elektroniczny. Co gorsza, 
rebelianci występują przeciw obcokrajowcom. Jack 
musi znaleźć sposób, aby ochronić bliskich. Pomaga 
mu w tym pewien Brytyjczyk.

Zawodowy włamywacz jest przypadkowym świadkiem 
przestępstwa popełnionego przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, który zrobi wszystko, aby nikt się 
o tym nie dowiedział.

„Władza absolutna”
(1997r.) TVN 7 20:00

„No Escape”
(2015r.) TVN 22:30
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 temperatura: 23 10 °C
 opady: 8 6 mm
 ciśnienie: 1003 998 hPa
 wiatr: 24 26 km/h 

 temperatura: 26 15 °C
 opady: 4 25 mm
 ciśnienie:  992 1000 hPa
 wiatr: 27 28 km/h 

 temperatura: 12 13 °C
 opady: 36 19 mm
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pizza z burakami i fetą

Czwartek 3 maja 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
250 g mąki
150 ml letniej wody
2 łyżki oliwy z oliwek
4 g drożdży instant lub 12 g świeżych
duża szczypta soli
duża szczypta cukru
Dodatki:
sos pomidorowy
czerwona cebula
buraki gotowane lub pieczone
ser typu feta
rukola
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Sposób wykonania:
Mąkę i drożdże instant wymieszać (ze świe-

żych zrobić rozczyn), dodać sól, cukier, oliwę, 
wyrabiać ciasto, stopniowo dolewając wodę. 
Kiedy będzie gotowe, odstawić na 30 min. do 
wyrośnięcia. 

Buraki pokroić w plastry, cebulę w piórka, ser 
rozdrobnić. Wyrośnięte ciasto porozciągać (nie 
wałkować) na wymiar blachy. Posmarować sosem 
pomidorowym, ułożyć buraki, posypać cebulą 
i serem. Zapiekać w temp. 220 st. Celsjusza około 
15 min. Przed podaniem dodać rukolę. 

Smacznego!
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Kilka pytań o… koszty sądowe
ADWOKAT RADZI  Tym razem w naszym cyklu poruszamy kwestię kosztów sądowych i możliwości zwol-
nienia od ich ponoszenia

Adwokat Anna Krawczyk-
Koźmińska, prowadząca Kance-
larię Adwokacką w Wąbrzeźnie 
(ulica Wolności 4, tel 663 018 
891), w formie przystępnych py-
tań i odpowiedzi przybliża Czy-
telnikom zawiłości prawa.

– Czy kierując sprawę do 
sądu cywilnego zawsze musi-
my ponieść jakieś koszty?

– Zasada jest taka, że każda 
sprawa podlega opłacie, istnieją 
jednak wyjątki, które omówimy 
później.

– Z jakimi opłatami mu-
simy się liczyć, chcąc zainicjo-
wać sprawę?

– Najniższe opłaty w bardzo 
drobnych sprawach nie przekra-
czają 30 złotych. Z reguły trzeba 
jednak sięgnąć głębiej do kie-
szeni. W najliczniejszej grupie 

spraw dotyczących po pierwsze 
zapłaty określonych kwot, a po 
drugie innych roszczeń mająt-
kowych, gdzie wylicza się tak 
zwaną wartość przedmiotu spo-
ru, opłatę wyliczyć jest bardzo 
prosto - stanowi ona 5 proc. 
dochodzonej kwoty lub ustalo-
nej wartości przedmiotu sporu. 
Przykładowo sąsiad nie zwró-
cił nam 30 tys. złotych, wtedy 
zapłacić musimy 1500 złotych 
opłaty. Taniej będzie proceso-
wać się w sprawach do 20 tys. zł, 
gdyż obowiązują tam opłaty sta-
łe i najwyższa z nich to 300 zł. 

– Czy zawsze tak łatwo 
wyliczyć opłatę?

– Niestety, nie. System opłat 
jest dużo bardziej skomplikowa-
ny. Istnieją liczne sprawy, w któ-
rych niezależnie od kwoty, której 

będzie dotyczyła sprawa, opłata 
będzie stała. Wśród nich są na 
przykład sprawy o zasiedzenie 
czy podział majątku, ale także 
eksmisja. Stałą opłatę 600 zł 
zapłacimy także za rozwód. Cza-
sem sąd premiuje tych, którzy 
się godzą i na przykład w przy-
padku rozwodu zwróci połowę 
opłaty, gdy będzie on zgodny.

– We wszystkich rodzajach 
spraw występują opłaty?

– Są pewne wyjątki, ale nie-
liczne. Płacić trzeba i w sprawach 
rodzinnych, i pracowniczych, 
chociaż w tych przypadkach wy-
jątków jest sporo. Nie muszą na 
przykład uiszczać opłat osoby 
dochodzące alimentów (ale już 
nie ich obniżenia), albo pracow-
nicy w sprawach o zapłatę kwot 
niższych niż 50 tys. zł.

– Opłaty dotyczą tylko 
pozwów?

– Nie. Odwołując się od nie-
korzystnego wyroku też trzeba 
płacić. Opłata od apelacji wynosi 
zwykle tyle samo, ile płacimy za 
pozew czy wniosek.

– A co z osobami ubogimi? 
Zawsze muszą zapłacić sądowi 
za rozpoznanie ich sprawy?

– Na szczęście nie. To są 

właśnie te wyjątki, o których 
wspominałam na wstępie. Każ-
da osoba, która nie jest w stanie 
opłacić kosztów, może złożyć 
wniosek o zwolnienie od nich 
ponoszenia. 

– Czy to oznacza, że wy-
starczy powołać się na brak 
środków i uzyskamy zwolnie-
nie? 

– Nie, nie jest to takie pro-
ste. Warunkiem jest złożenie 
oświadczenia, z którego wynika, 
że osoba domagająca się zwol-
nienia nie jest w stanie ponieść 
kosztów bez uszczerbku utrzy-
mania koniecznego dla siebie 
i rodziny. Pozornie to prosty 
druk, w praktyce uzyskanie 
zwolnienia nie jest takie łatwe, 
nawet jak ktoś jest biedny. Nie-
stety zasady przyznawania ta-
kich zwolnień wynikają z bardzo 
bogatego orzecznictwa. Oczywi-
stym jest, że laik nie zawsze jest 
w stanie napisać wniosek, który 
„chwyci” przed sądem. Osoby 
korzystające z usług adwokata 
są tu zatem w dużo lepszej sy-
tuacji, ponieważ dopiero z prak-
tyki wiadomo, jakie okoliczności 
czy wydatki sądy uwzględnia-
ją, a jakie nie. Z mojej praktyki 

wynika, że umiejętne napisa-
nie wniosku w dużym stopniu 
zwiększa szanse na takie zwol-
nienie. Oczywiście we wniosku 
nie wolno zmyślać, ponieważ 
sąd może przeprowadzić do-
chodzenie w celu potwierdze-
nia prawdziwości twierdzeń i na 
przykład zażądać dostarczenia 
rachunków czy potwierdzenia 
wydatków i dochodów, na które 
się powołujemy.

– Zwolnienie dotyczy tyl-
ko opłat?

– Nie. W niektórych spra-
wach oprócz kosztów ponoszo-
nych na wstępie, także w trakcie 
postępowania trzeba sięgnąć 
do kieszeni. Jeśli w sprawie po-
trzebny jest biegły, to osoba, 
która potrzebuje takiego do-
wodu musi wyłożyć zaliczkę na 
wydatki. Zwolnienie od kosztów 
pomoże uniknąć także tych wy-
datków. Pamiętać jednak należy, 
że zwolnienie od kosztów nie 
oznacza natomiast, że w przy-
padku przegranej nie zapłacimy 
nic przeciwnikowi.  

adw. Anna  
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Żebyś się nie przejechał, 
sprawdź historię pojazdu
W trakcie zagranicznej majówki trafiliście na auto marzeń? Zanim zdecydujecie 
się na kupno, sprawdźcie online jego historię. To proste. Warunek? Trzeba mieć 
profil zaufany.

Komunikacja

Nabywcy i właściciele samo-
chodów importowanych z ryn-
ku wtórnego wybranych krajów 
europejskich oraz USA i Kanady 
mogą sprawdzić ich przeszłość 
na portalu historiapojazdu.gov.
pl.

Po pierwsze: 
profil zaufany
W systemie widoczne są 

nie tylko pojazdy sprowadzone 
z zagranicy i już zarejestrowane 
w Polsce, ale także zagraniczne 
auta, które jeszcze nie znalazły 
się w Centralnej Ewidencji Po-
jazdów, a np. już są oferowane 
do sprzedaży.

Usługa jest bezpłatna. Aby 
z niej skorzystać, wystarczy za-
logować się za pomocą profilu 
zaufanego. Chodzi o to, by za-
bezpieczyć zewnętrzny system 
przed hurtowym pozyskiwa-

niem z niego danych, a jedno-
cześnie zapewnić dostęp indy-
widualnym kupującym. Trzeba 
przygotować numer rejestracyj-
ny oraz VIN interesującego auta, 
a także datę pierwszej rejestra-
cji.

Nie kupuj złomu
Jeśli wybrany przez nas sa-

mochód jest w bazie zagranicz-
nej, to w zakładce „Dane zagra-
niczne” zobaczymy informacje 
w siedmiu kategoriach:

• Kradzież,
• Złomowanie,
• Powypadkowy,
• Uszkodzony,
• „Przekręcony” licznik,
• Niedopuszczony do ruchu,
• Służył jako taxi.
W przypadku potwierdze-

nia danej kategorii, w systemie 
pojawi się alert zaznaczony 

czerwonym wykrzyknikiem. Je-
śli pojazdu nie ma w bazie za-
granicznej, system również nas 
o tym poinformuje – na ekranie 
wyświetli się stosowna informa-
cja tekstowa.

Zaufaj historii
Obecnie historia pojazdu 

umożliwia sprawdzenie aut po-
chodzących z wybranych krajów 
europejskich (m.in. z Francji, 
Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji) 
a także z USA i Kanady.

Serwis historiapojazdu.gov.
pl wystartował w czerwcu 2014 
r. i od momentu uruchomienia 
cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród potencjalnych na-
bywców używanych aut, którzy 
weryfikują ich przeszłość.

Wydział Komunikacji 
Ministerstwa Cyfryzacji 

fot. pixabay

Zanim zdecydujesz się na zakup zagranicznego auta, 
dobrze jest prześledzić jego historię

Profil zaufany (eGo) to narzędzie służące do potwierdzenia toż-
samości w internecie, rodzaj elektronicznego podpisu. Usługa jest 
bezpłatna, a jej ważność to 3 lata. Po tym czasie można ją przedłu-
żyć o kolejne 3 lata.

Co daje ta usługa? Dzięki niej bez wychodzenia z domu zała-
twisz np. akt zgonu, złożysz wniosek o dowód osobisty, zgłosisz 
urodzenie dziecka, pobierzesz zaświadczenie o niekaralności (ePU-
AP), sprawdzisz zwolnienia lekarskie i czy pracodawca zgłosił cię do 
ubezpieczenia (PUE ZUS), założysz firmę bądź zawiesisz jej działal-
ność (CEIDG), sprawdzisz punkty karne i dowiesz się, czy twój do-
wód osobisty jest unieważniony (obywatel.gov).

Profil można założyć na dwa sposoby:
 – przez internet, korzystając z internetowego konta bankowe-

go lub certyfikatu kwalifikowanego. Ten ostatni nie jest zbyt popu-
larny, ale większość z nas korzysta z bankowości internetowej.

– w punkcie potwierdzającym (urzędy, banki) – wniosek wysy-
łasz przez internet, korzystając ze strony pz.gov.pl, a dane potwier-
dzasz osobiście.

Jak założyć profil zaufany?



Czwartek 3 maja 2018 prawo 23

prawo łowieckie po nowemu
PRZEPISY  1 kwietnia weszła w życie znowelizowana ustawa łowiecka. Zmiany dotyczą nie tylko 
samego polowania, ale i szacowania szkód łowieckich. Protestują myśliwi, którzy nie zgadzają się 
z wprowadzonymi zmianami i sołtysi, którzy zostali obarczeni nowymi obowiązkami

W nowym Prawie łowieckim 
przyjętym w marcu – które weszło 
w życie 1 kwietnia – ustawodawca 
wprowadził szereg zmian. Dotyczą 
one struktur myśliwskich, formy 
polowań, a także szacowania szkód 
łowieckich. Wejście tych zmian 
wprowadza zamieszanie w kręgach 
myśliwskich i w szacowaniu szkód. 
Pojawiają się protesty. 

Myśliwi zbulwersowani
Zmiany, które dotyczą bezpo-

średnio myśliwych, jak i polowań 
to m.in. zakaz udziału w polowa-
niach osób nieletnich, obowiązko-
we okresowe badania okulistyczne 
i psychologiczne (co pięć lat) dla 
myśliwych. Nowe przepisy wpro-
wadzają zakaz używania żywych 
zwierząt do tresury psów myśliw-
skich. Pojawiła się także możliwość 
zakazania przez właściciela działki 
polowania na jego terenie. Celem 
tej nowelizacji było przede wszyst-
kim wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 2014 roku, który 
wskazał na niedostateczną ochro-
nę praw właścicielskich w obo-
wiązujących przepisach. Chodziło 
o brak konsultacji z prywatnymi 
właścicielami gruntów podczas 
tworzenia obwodów łowieckich 
czy w czasie polowań na ich tere-
nie. Trybunał dał wówczas 18 mie-
sięcy na zmianę przepisów. 

Zostały zniesione kary za 
utrudnianie lub uniemożliwia-
nie polowań. Zwiększono do 150 
metrów odległość od zabudowań 
mieszkalnych obszaru, na którym 
myśliwi będą mogli polować. Polo-
wanie w parku narodowym będzie 
możliwe jedynie po uzyskaniu zgo-
dy dyrektora parku lub regionalne-
go dyrektora ochrony środowiska. 

Zwiększy się nadzór ministra 
środowiska nad Polskim Związkiem 
Łowieckim. Szef resortu będzie na 
przykład zatwierdzał statut PZŁ, 
powoływał zarząd główny związ-
ku, powoływał i odwoływał Łow-
czego Krajowego. Kolejna popraw-
ka uniemożliwia osobom, które 
w PRL-u współpracowały z orga-
nami bezpieczeństwa, zasiadanie 

we władzach Polskiego Związku 
Łowieckiego. 

W sejmowej debacie słychać 
było głosy za i przeciw. Dużo emo-
cji wywołała poprawka dotycząca 
zakazu udziału nieletnich w po-
lowaniach. Głośnym elementem 
dyskusji było pismo Lecha Blo-
cha – przewodniczącego Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Ło-
wieckiego – w którym stwierdza 
on, że myśliwym ogranicza się pra-
wo do wychowania dzieci w zgo-
dzie z własnymi przekonaniami.

Sprzeciwów ze strony my-
śliwych było dużo. Głos zabrała 
również Federacja Związków Ło-
wieckich Państw UE. Jak czytamy 
w liście, który na swojej stronie 
internetowej zamieścił Polski Zwią-
zek Łowiecki, federacja uważa, że 
zmiany wprowadzane do Prawa ło-
wieckiego zniszczą polską tradycję 
i kulturę łowiecką, a poza tym są 
niezgodne z Europejską Konwencją 
Praw Człowieka oraz z Konwencją 
Berneńską. Federacja krytykuje za-
kaz płoszenia zwierzyny, gdy celem 
nie jest wykonywanie polowania, 
bo jej zdaniem uniemożliwi to my-
śliwym skuteczne szkolenie psów 
myśliwskich, a sokolnikom szkole-
nie ptaków drapieżnych. Tymcza-
sem działalność ta została uznana 
przez UNESCO za niematerialne 
dziedzictwo kulturowe. Poprawka 
zakładająca powoływanie i odwo-
ływanie Łowczego Krajowego przez 
ministra środowiska, zdaniem fe-
deracji, eliminuje samorządność 
Polskiego Związku Łowieckiego 
i stanowi bezpośredni atak na de-
mokrację. Proponowany zakaz 
udziału w polowaniach młodzieży 
do 18 roku życia kłóci się, według 
autorów apelu, z Europejską Kon-
wencją Praw Człowieka, która 
gwarantuje rodzicom możliwość 
edukacji i wychowywania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonania-
mi i zwyczajami. „Udział młodzieży 
w polowaniach jest powszechny 
we wszystkich europejskich kul-
turach łowieckich. Myślistwo jest 
naturalnym i zdrowym sposobem 

pozyskania ekologicznego mię-
sa dla gospodarstwa domowego. 
Udział młodzieży w polowaniach 
zapewnia kluczową wiedzę na te-
mat przyrody oraz głębokie zrozu-
mienie idei zarządzania dziką przy-
rodą, jak również dobrostanem 
zwierząt. Ma pozytywny wpływ na 
psychiczny i fizyczny rozwój dzieci” 
– czytamy w apelu FACE. 

Brak ustawowych kar za 
utrudnianie polowania pozwoli na-
tomiast przeciwnikom łowiectwa 
„na prowadzenie skutecznych blo-
kad oraz sabotażu bez ponoszenia 
jakichkolwiek kar” – zauważa eu-
ropejski związek myśliwych i wyty-
ka, że nowa ustawa „jest sprzeczna 
z wieloma kluczowymi zasadami 
określonymi w Europejskiej Karcie 
Łowiectwa i Różnorodności Bio-
logicznej, która została przyjęta 
przez Stały Komitet Konwencji Ber-
neńskiej w listopadzie 2007 roku.”

Sołtysi się buntują
Od 1 kwietnia 2018 roku, wnio-

sek o szacowanie szkód w uprawach 
i płodach rolnych wyrządzonych 
przez: przez dziki, łosie, jelenie, da-
niele i sarny, w tym ustalenie wy-
sokości odszkodowania, właściciel 
albo posiadacz gruntów rolnych 
składa do organu wykonawczego 
gminy właściwej ze względu na 
miejsce wystąpienia szkody, tj. do 
właściwego terytorialnie wójta. 
Zgodnie z nowym prawem, sza-
cowanie szkód łowieckich będzie 
przeprowadzać 3-osobowa komisja 
złożona: z rolnika, na którego ziemi 
doszło do szkody, przedstawiciela 
koła łowieckiego, czyli zazwyczaj 
zarządcy lub dzierżawcy obwodu 
łowieckiego oraz sołtysa, a jeśli 
w gminie nie ma sołectw, to urzęd-
nika gminy. Komisja będzie musia-
ła oszacować szkody w ciągu 7 dni 
od złożenia przez rolnika wniosku. 
Sołtys lub urzędnik będzie musiał 
powiadomić gospodarza i koło 
łowieckie o terminie szacowania 
w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. 
Co ważne, jeżeli na miejscu szkód 
nie zjawi się przedstawiciel koła 
łowieckiego lub rolnik, to szaco-
wanie nie będzie wstrzymane. Ma 
to uniemożliwić ewentualne opóź-
nianie wypłacenia odszkodowania 
przez koło.

W ramach szacowania szkód 
komisja będzie musiała w protoko-
łach zawrzeć informacje na temat 
zwierzyny, która wyrządziła szko-
dy, rodzaju i stanu uprawy oraz jej 
areału, jak również szacunkowego 
obszaru lub masy uszkodzonych 
płodów. Najpierw należy sporzą-
dzić wstępny protokół w ciągu 7 dni 
od zgłoszenia. Trzeba go opatrzyć 
mapką lub zdjęciami. W protoko-

le z szacowania ostatecznego (tuż 
przed zbiorem uprawy, gdzie rolnik 
jest obowiązany zgłosić zamierza-
ny zbiór) musi znaleźć się też in-
formacja o procencie zniszczonej 
uprawy oraz wysokości odszkodo-
wania. Koło łowieckie ma 30 dni 
na wypłatę odszkodowania za tak 
oszacowaną szkodę.

Ustawa nakłada na sołty-
sów nowe obowiązki, wynikające 
z uczestniczenia w zespole szaco-
wania szkód w uprawach i płodach 
rolnych. I tu pojawiły się protesty. 
O potrzebie pilnej zmiany tych roz-
wiązań mówili na Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego 
zarówno przedstawiciele rządu, jak 
i strona samorządowa.

– Problem mamy na dzień 
dzisiejszy taki, że w skali kraju we-
dług naszego rozeznania mamy 
zgłoszonych 1800 szkód łowieckich 
wymagających pilnego szacowania 
wstępnego, mamy powszechną 
odmowę uczestniczenia sołtysów 
w tym procederze, mamy również 
kwestię nie do określenia z ustawy, 
czy to są zadania własne czy zle-
cone, czy będą współfinansowane. 
Nie ruszyła także żadna metodo-
logia, nie ma szkoleń dla członków 
zespołów szacujących – wyliczał 
Leszek Świętalski ze Związku Gmin 
Wiejskich RP. – Zdecydowana więk-
szość sołtysów pracuje zawodowo, 
i to nie w rolnictwie, więc o kwe-
stiach szkód łowieckich ma cza-
sem mgliste pojęcie. Na dodatek 
kwestie związane z rolnictwem nie 
są zadaniem własnym gminy, więc 
również w urzędach gmin nie ma 
pracowników, którzy potrafią roz-
różnić we wstępnym etapie wzro-
stu pszenicę od pszenżyta czy in-
nego zboża.

Sołtysi chcą ponownej noweli-
zacji. – Ustawa powinna być pilnie 
nowelizowana – ocenił Ireneusz 
Niewiarowski, prezes Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów. – Jeste-
śmy nowymi obowiązkami zasko-
czeni. Do mnie nie dotarł żaden 
głos popierający to rozwiązanie. 
Sołtysi niektórzy nawet grożą, że 
odejdą ze stanowiska.

Jak poinformował wiceminister 

spraw wewnętrznych i administra-
cji Paweł Szefernaker, temat sza-
cowania szkód łowieckich w ostat-
nim czasie był podejmowany przez 
MSWiA we współpracy z resortem 
środowiska. Podkreślił, że jest po-
trzebne wypracowanie pewnej 
metodologii, co do tego działania 
i interpretacji tych przepisów. 

– Trzeba dążyć do tego, aby 
te działania, które są dziś wpisane 
jako obligatoryjne, były fakulta-
tywne. Uważamy, że fakultatywnie 
taką możliwość sołectwa powinny 
posiadać – powiedział Szefernaker.

Zdaniem wiceprzewodniczą-
cego Zarządu ZGW RP Krzysztofa 
Iwaniuka, naturalnym organem 
do szacowania szkód jest Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. – Jest to organizacja, 
która jest do tego zawodowo przy-
gotowana. To oni mają wszystkie 
dane od rolników. Jakie są uprawy 
i gdzie, mają sprzęt, GPS i wszystko 
inne – uzasadnia.

W odpowiedzi na postulaty 
strony samorządowej ze strony re-
sortu środowiska padła już dekla-
racja ponownej nowelizacji.

– Rozważamy możliwość 
zmiany zapisów ustawy. Jeżeli bę-
dzie taka konieczność, a pierwsze 
tygodnie wskazują, że ona się już 
pojawia, podejmiemy propozycję 
zmian legislacyjnych – zapowie-
działa wiceminister środowiska 
Małgorzata Golińska.

Tymczasem ruszyły szkolenia 
w związku z nowymi rozwiąza-
niami Prawa łowieckiego. Zgodnie 
z zapisami ustawy, za organizację 
kursów odpowiedzialne są Lasy 
Państwowe. W pierwszej kolejności 
szkoleni są przedstawiciele nadle-
śnictw, którzy wrócą w teren i będą 
mieli uprawnienia, żeby te szkole-
nia przeprowadzać dalej. Przewi-
dziane są też kursy e-learningowe.

Minister środowiska Henryk 
Kowalczyk stwierdził, że przyjęte 
rozwiązanie jest kompromisowe, 
ujmując to słowami, że „skoro żad-
na ze stron nie jest zadowolona, to 
jest to kompromis”. 

(nał)
fot. Bartosz Rakoczy
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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)

Ktoś udzieli ci rady, która sprawi, że staniesz się bar-
dziej ostrożny w kontaktach z otoczeniem. Postano-
wisz zakończyć znajomości z toksycznymi osobami. 
Dojdziesz do wniosku, że nie musisz kontynuować 
relacji, nawet tych rodzinnych, skoro nie wnoszą do 
twojego życia nic dobrego. Po kilku dniach wolnego 
wrócisz do pracy i zabierzesz się za porządkowanie 
zaległych spraw.

Co do ciebie niepodobne, staniesz się uparta i pewna 
siebie. Co postanowisz zrealizować, będzie wykonane. 
Nie przyjmiesz do wiadomości żadnych wymówek. 
W pracy skupisz się nad ważnymi zadaniami, a szef to 
doceni. Jeśli szukasz swojej drugiej połowy, szczęście 
ci sprzyja. Wybierz kogoś, kto ma podobne zaintereso-
wania do ciebie, z kim nie będziesz się nudzić.

Nie musisz wszystkim się przejmować i wszystkiego 
osobiście pilnować. Nikt od ciebie tego nie wyma-
ga, poza tobą samym. Wrzuć na luz. Spodziewaj się 
przypływu gotówki. Możesz spożytkować dodatkowy 
dochód na remont. Dobrze ci zrobi skupienie się na 
zmianie aranżacji mieszkania. Spodziewaj się cieka-
wych spotkań i dobrych wiadomości dotyczących 
spraw rodzinnych.

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościo-
wy jest mocno osłabiony. Na dodatek w twoim 
związku będzie się źle działo. Kłótnie i poczucie 
niezrozumienia będą na porządku dziennym. Za 
to w sprawach zawodowych i finansowych dobra 
passa. Wykorzystaj ją.

Tydzień na wysokich obrotach. Będziesz poganiać 
pracowników, domowników, a i tak nikt nie będzie 
w stanie za tobą nadążyć. Za kilka dni dojdziesz do 
wniosku, że po ciężkiej pracy należy ci się nagroda. 
Wybierzesz się na duże zakupy lub do SPA. Twoje 
otoczenie odetchnie z ulgą.

Nie daj się namówić na realizację planów, co do 
których masz wątpliwości. Ktoś będzie nalegał, tobie 
trudno będzie odmówić, ale nie ulegaj presji. Zaufaj 
swojej intuicji. Nagłe przebłyski, olśnienia, napro-
wadzą cię na właściwą drogę. Ludzie, których teraz 
spotkasz, okażą się życzliwi i pomocni.

Pewność siebie i odwaga sprawią, że będziesz 
w stanie przeforsować każdy projekt. Powalcz 
o podwyżkę, ale nie stawiaj wszystkiego na jedną 
kartę. W sprawach sercowych wiele emocji. Osoba, 
która dotąd ci się opierała, wreszcie ulegnie. Gorą-
cy romans gwarantowany.

Nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Zwolnij, odpocz-
nij, wyjedź gdzieś na weekend. Zdrowie domaga się 
twojej uwagi. Zadbaj o kondycję fizyczną, najlepiej 
na łonie przyrody. Długie spacery albo bieganie po 
lesie dobrze ci zrobią. Możesz wybrać się na rand-
kę, ale ostrożnie podchodź do nowych znajomości. 
Ktoś będzie chciał cię oszukać i zawiedzie pokładane 
w nim zaufanie.

Twoja głowa będzie pełna niecodziennych pomy-
słów, które postanowisz wcielić w życie. Nic to, że 
trzeba zmienić układane od dawna plany. Pochłoną 
cię nowe zainteresowania, znajomości. Odpoczniesz, 
zostawisz w tyle rutynę. Wrócisz do pracy odświeżo-
ny, zmotywowany, zaproponujesz kreatywne rozwią-
zania. W miłości gwarantowanie powodzenie.

Tydzień pod znakiem uczuć, emocji i wspomnień. 
Poczujesz się rozbity, będziesz mieć problemy 
z podjęciem decyzji. Postanowisz wycofać się z ży-
cia towarzyskiego, wyjechać w ustronne miejsce, 
by dojść ze sobą do ładu. Bądź dla siebie dobry, 
wypoczywaj, śpij, czytaj, rób to, na co masz ochotę. 
W sprawach sercowych spokój, partner będzie cię 
wspierał we wszystkim.

Gwiazdy wspierają cię w podejmowaniu szybkich 
decyzji, wykorzystaj to na niwie zawodowej. Działaj 
śmiało, bez wahania, a osiągniesz sukces. W miłości 
spodziewaj się romantycznych chwil. Partner zechce ci 
zrobić niespodziankę, zaprosi na kolację bądź zaaran-
żuje wieczór we dwoje w domu. Poczujesz się kochany 
i doceniony. Okaż drugiej stronie, że też jest dla ciebie 
ważna.

Będziesz pełen życiowej energii. Chętnie skorzystasz 
z zaproszeń do znajomych i będziesz dobrze się bawić 
w ich towarzystwie. Poczujesz się lubiany, doceniany, 
a to sprawi, że z wyrozumiałością spojrzysz na innych. 
W miłości polegaj na swojej intuicji, nie słuchaj tego, 
co mówią inni. Znajdź trochę czasu, by pobyć z partne-
rem sam na sam. Romantyczne chwile będziesz długo 
wspominać.

Kolorowanki dla dzieci
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Świętowali z książkami
GMINA LIPNO  W poniedziałek 23 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Maliszewie uroczyście 
obchodzili Światowy Dzień Książki

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

MAGdA OLszewskA
 urodziła się 28 kwiet-

nia w lipnowskim szpita-
lu, ważyła 2,4 kg i mierzy-
ła 50 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Radka i Wero-
niki z Janowa

stAś kArPIńskI
 urodził się 23 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,2 kg i mierzył 
53 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Mariusza 
i Sandry z Okalewa

Fot. Lidia Jagielska

zOsIA GórczyńskA 
 urodziła się 25 

kwietnia w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,3 kg 
i mierzyła 54 cm. Jest 
córką Bartłomieja i Do-
roty z Lipna, a siostrą 
Cezarego i Wojciecha

MAjA kALINOwskA
 urodziła się 25 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,4 kg i mierzyła 56 
cm. Jest córką Zbigniewa 
i Małgorzaty z Wolęcina, 
a siostrą Jakuba i Michała

syN rAfAłA I jOANNy 
kNOPIńskIch 
ze zbytkOwA

 urodził się 26 kwietnia 
w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,8 kg i mierzył 58 cm. 
Ma brata Oliwiera 

jOLA MrOczkOwskA
 urodziła się 25 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,15 kg i mierzyła 
53 cm. Jest córką Michała 
i Elizy z Lipna, a siostrą 
Mikołaja i Igora

MArysIA cyrAńskA
 urodziła się 23 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,1 kg i mierzyła 
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Bartłomieja 
i Anity z Lipna

szyMON kOścIOłek
 urodził się 26 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,6 kg i mierzył 57 
cm. Jest synem Pawła 
i Magdaleny z Biskupina, 
ma siostrę Julię

LeNA sPychALskA
 urodziła się 27 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,05 kg i mierzyła 
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Adama i Pauliny 
z Lipna 

MIA zALewskA
 urodziła się 23 kwietnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,9 kg i mierzyła 53 
cm. Jest córką Mariusza 
i Anety z Lipna, a siostrą 
Bartka i Nikoli

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.

W tym roku uczniowie szkoły 
w Maliszewie aktywnie włączyli 
się w światową akcję promującą 
czytelnictwo, ustanowioną przez 
UNESCO i obchodzoną od 1995 
roku. Celem tego międzynaro-

dowego przedsięwzięcia czytel-
niczego jest przede wszystkim 
budzenie zainteresowania czy-
telnictwem i literaturą, promo-
wanie edytorstwa i ochrony wła-
sności intelektualnej za pomocą 

praw autorskich oraz przypomi-
nanie jak ważne w życiu człowie-
ka w każdym wieku jest czyta-
nie.

– Uczniowie starszych klas 
uczestniczyli w warsztatach bi-

bliotecznych, których głównym 
tematem było wykorzystywanie 
informacji pochodzących  z róż-
nych źródeł i powoływanie się na 
te źródła – podsumowuje akcję 
czytelniczą nauczycielka Joanna 

Słaboszewska. – Zostały omó-
wione zasady cytowania autorów 
tekstów literackich, ale także fo-
tografii i reprodukcji oraz wyko-
rzystywania ich własności inte-
lektualnej we własnych pracach, 
między innymi prezentacjach 
multimedialnych chętnie przy-
gotowywanych przez uczniów. 
Uczestnicy warsztatów zapoznali 
się również z pojęciami praw au-
torskich i plagiatu.

Zwieńczeniem szkolnej akcji 
promującej czytanie w maliszew-
skiej szkole było wykonanie foto-
grafii z książką w roli głównej.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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Mierzył kilometry królowi
CIEKAWOSTKA  Dopiero za czasów ostatniego króla Polski zaczęto przywiązywać dużą wagę do planów 
i map. Geometrą króla był mieszczanin pochodzący z Torunia. Skonstruował m. in. licznik do mierzenia 
pokonanych mil przez wozy konne

W dawnych czasach ludność 
nie podróżowała na większe 
odległości. Częstym było, że 
chłop urodzony w jednej wsi nie 
wystawiał poza nią nosa aż do 
grobowej deski. Istniały mapy, 
ale były niezbyt dokładne. Ludzie 
orientowali się np. że droga z War-
szawy do Krakowa zajmuje cztery 
dni konno, a po drodze znajdowały 
się karczmy, w których infor-

mowano o kolejnych punktach 
podróży.

Dopiero w 1631 roku w Kra-
kowie utworzono katedrę geodezji. 
Do uporządkowania był cały kraj. 
Król Stanisław August Poniatowski 
w 1765 roku zażądał sporządzenia 
dokładnego spisu wszystkich 
dóbr w kraju. Rozpoczął od War-
szawy. To właśnie ten monarcha 
powołał instytucję Geometry Jego 

Królewskiej Mości. Geometra nie 
musiał być osobą pochodzącą ze 
szlachty. Liczyły się jego kompe-
tencje. Jednym z geometrów króla 
był Jan Fryderyk Weiss z Torunia. 
Pochodził z Królewca, ale osiedlił się 
w 1730 roku w Toruniu jako sprze-
dawca tkanin. Kupieckie interesy 
zapewniały rodzinie Weissa byt, 
ale popołudniami lubił zajmować 
się matematyką  i mechaniką. Nie 
był człowiekiem wykształconym, 
ale miał niezwykły dar wynal-
azcy.

W 1742 roku skonstruował 
zegar do mierzenia mil, czyli 
miarę milową. Urządzenie umi-
eszczano na wozie podczas jazdy. 
Wskazywało ono liczbę przejech-
anych mil i było bardzo dokładne. 
Przyrząd wyglądał jak zwyczajny 
zegar. Na cyferblacie znajdowały 
się podziałki na mile, minuty 
i pręty chełmińskie. Weiss testując 
wynalazek, jeździł wozem od mia-
sta do miasta i dokonywał po-
miarów. Warto dodać, że zegar 
posiadał także specjalny młoteczek, 

który wybijał w momencie, gdy 
wóz przejeżdżał kolejną milę.

Król był zachwycony wynal-
azkiem i mianował Weissa na-
dwornym geometrą. O zegarze 
rozpisywała się nawet europe-
jska prasa. Król nadał Weissowi 
niezwykłe uprawnienia. Był on 
powoływany w sprawach granic-
znych przed sąd w roli biegłego. To 
wskazania zegara milowego miały 
być ostateczne. Z wdzięczności 
geometra wykonał jeszcze jeden 
zegar milowy i podarował go 
królowi. Jeśli wierzyć opisom, 
był on niezwykle kunsztowny. 
Zdobiły go rysunki Doroty Weiss, 
córki wynalazcy. Przedstawiały 
m. in. polskiego orła oraz inicjał 
króla. Weissowie byli Niemca-
mi i posługiwali się na co dzień 
właśnie niemieckim. Niestety nie 
wiemy jakie były dalsze losy mier-
niczego. Jego zegar zaginął. Nie wi-
emy nawet w jaki sposób działał, 
ale możemy domyślać się tego na 
podstawie podobnego wynalazku 
rodem z Chin.

Tamtejszy zegar odległości 
polegał na tym, że jeden z jego 
elementów – ramię – wystawało 
z korpusu wozu. Jedna ze sz-
prych koła była wykonana tak, by 
zahaczała o ramię zegara. W ten 
sposób z każdym obrotem koła 
zegar “nabijał” odległość. Było to 
proste rozwinięcie wynalazku 
Rzymian. Ci malowali na jednym 
z kół białą kreskę, a następnie lic-
zyli liczbę obrotów koła, mnożąc 
je przez obwód koła, otrzymywali 
pokonany dystans.

Z planów dokładnego opomi-
arowania kraju również nic nie 
wyszło. Wkrótce doszło do roz-
biorów. Polscy geometrzy kształcić 
zaczęli się w uczelniach pruskich, 
rosyjskich i austriackich. 

Nowoczesne zegary służące do 
określania prędkości pojazdu oraz 
pokonanego dystansu pojawiły się 
dopiero w XX wieku. Wynalazcą 
był także Niemiec – Otto Schulze. 
Jego zegar opierał się na magne-
sach.

(pw)

Obyczaje

Weterynaria na ludowo
Zarazy bydła były bardzo niebezpiecznym zjawiskiem dla naszych przodków. 
Ponieważ weterynaria praktycznie nie istniała, uciekano się do dawnych lu-
dowych sposobów leczenia.

Krowy wbrew pozorom są 
zwierzętami bardzo delikatnymi 
i podatnymi na wiele schorzeń. 
Najgroźniejsze były wzdęcia 
żołądka zwane nieraz odymką lub 
odęciem. Kiedy dopadało cieląt, 
powodowało m. in. utrudnienie 
oddechu zwierzęcia oraz wytrzeszcz 
oczu. Tak wyglądające zwierzę 
nasi przodkowie zwykli nazywać 
“paskudnikiem”. Sposób leczenia 
paskudnika był osobliwy. Używano 
do tego igły, którą przebijano i zdzi-
erano z kąta oka zwierzęcia tzw. 
grzebyczek. Nieraz stosowano 
również wdmuchiwanie przez nos 

zwierzęcia soli, co musiało być dla 
niego niezwykle bolesne.

Oprócz tego typu praktyk 
nasi przodkowie leczyli zwierzęta 
ziołami i często były to skuteczne 
sposoby. Dla przykładu biegunkę 
leczono żywokostem. Przetacznik 
lekarski służył do leczenia chorób 
wrzodowych. Niepozorna łąkowa 
roślinka o nazwie oman służyła do 
zwalczania liszaju. Równie często 
stosowano kory brzozy i olszy.

Osobne zwyczaje dotyczyły 
także jaskółek, które zakładały 
gniazda w oborach. Wierzono, że 
zniszczenie gniazda albo nawet 

przefrunięcie jaskółki pod brzuchem 
krowy skutkować będzie tym, że 
krowa doić się będzie krwią.

Najgroźniejszą chorobą bydła 
był pomór. Tu niestety nie znano 
skutecznych ziół, więc posuwano 
się do magii. Aleksander Petrow, ba-
dacz ludowości ziemi dobrzyńskiej 
odnotował, że w regionie pod-
czas pomoru rozpalano ogni-
ska z jałowca, bylicy, dziewanny 
i macierzanki. Ogniska rozpalano 
równolegle do siebie, a następnie 
przepędzano przez powstały dym 
krowy.

(pw)

Toruńskie 
przyciąganie
Toruń był dla przestępców z prowincji (także z po-
wiatu lipnowskiego) miejscem, gdzie można było 
szybko się obłowić. W 1929 roku policja urządziła 
jeden z najskuteczniejszych nalotów na złodziej-
ską melinę, w wyniku której zatrzymano kilku 
opryszków z powiatu lipnowskiego.

XX wiek

2 czerwca 1929 roku toruńscy 
policjanci urządzili rewizję przy 
ul. Żeglarskiej 10. Kamienica 
była własnością Joanny Falkie-
wiczowej. Budynek słynął jako 
miejsce spotkań typów spod ci-
emnej gwiazdy. O 23.45 do drzwi 
zapukali policjanci. Budynek ob-
stawiono, by nikt nie był w st-
anie uciec. Żniwa policyjnej akcji 
były imponujące. Schwytano m. 
in. jednego zbiega z więzienia 
spod Chełmży. Z powiatu lip-
nowskiego pochodzili Stanisław 
Spejnowski i Ewa Ciechocka 
z Nowogrodu. Wraz z Anną Kar-

bowik z Torunia cała trójka była 
znana była z kradzieży skle-
powych. Ostatnim ze złapanych 
był Józef Markiewicz z Kowala 
pod Włocławkiem. W Toruniu 
trudnił się rabowaniem kas oraz 
banków.

Ówczesny Toruń nie był zbyt 
bezpiecznym miejscem, zwłaszcza 
po zapadnięciu zmroku.  Żeby 
nie czynić z mieszkańców lip-
nowskiego tych najgorszych do-
damy, że i nasi krajanie padali 
w Toruniu ofiarą przestępstw. 
Najdziwniejszy przypadek to na-
pad z 10 czerwca 1922 roku na ad-
ministratora majątku Dąbrówka 
w lipnowskim. Sprawcami byli 
dwaj mężczyźni ubrani... w stroje 
ułanów. Również pod względem 
obyczajowym Toruń był daleki 
od ideałów. Tylko w 1935 roku 
zarejestrowano tu 154 oficjalne 
prostytutki.

(pw)
fot. ilustracyjne

XX wiek

Kradzież i szantaż
W 1936 roku mieszkaniec Lipna wprowadził sporo 
zamieszania w brodnickiej policji, składając maso-
wo zawiadomienia o popełnieniu przestępstw.

Bohaterem tego artykułu 
jest Franciszek Bendykowski. Był 
mieszkańcem Lipna, ale pracował 
na co dzień w fabryce nagrobków 
Bielawskiego w Brodnicy. Przez 
długi czas nie dawał powodów 
do narzekań szefowi. Niestety 

dopuścił się defraudacji pieniędzy, 
a na dodatek zaczął szantażować 
szefa tym, że powie policji, że ten 
usiłował popełnić morderstwo. Była 
to oczywiście nieprawda.

 Bielawski doniósł na policję 
na pracownika. Bendykowskiego 

zamknięto w areszcie. Niestety 
spełnił swoje groźby i wysłał na 
policję list, w którym oczerniał 
pracodawcę. Bielawskiego aresz-
towano, ale wkrótce potem zwol-
niono z braku dowodów. Później 
okazało się, że podobną taktykę 
Bendykowski sprawdził w kilku in-
nych miejscach. Tam szantaż opłacił 
się, ponieważ poddani mu ludzie 
milczeli. Wszystko wydało się, gdy 
sąd w prasie zapytał o podobne 
przypadki. Na odzew nie trzeba 
było długo czekać. Bendykowskiego 
skazano na 5 lat więzienia.

(pw)



Komisja konkursowa tego-
rocznego przeglądu teatralnego 
obradowała w składzie trzyoso-
bowym: Małgorzata Józefkowicz, 
Ewa Charyton i Jolanta Zielińska, 
i miała twardy orzech do zgry-
zienia. Na scenie wystąpiło aż je-
denaście zespołów  teatralnych, 
publiczność dopingowała i okla-
skiwała ochoczo występy na do-
skonałym poziomie. Pracy było 
dużo, bowiem jurorzy wnikliwie 
wsłuchiwali się, obserwowali, 
oceniali doświadczenie, talent, 
dykcję, interpretację poszczegól-
nych zespołów i aktorów. Potem 
trzeba było dokonać oceny i wy-
boru.

– W kategorii najmłodszej, 
czyli dzieci z klas I-III wygry-
wa grupa „Kufer” ze szkoły nr 3 

w Lipnie – mówią jurorki. – Miej-
sce drugie w tej kategorii zdoby-
wa „Trupa z dwójki” ze szkoły nr 
2 w Lipnie.

W kategorii klas IV-VI wygra-
ła „Talijka” z Chrostkowa, a dru-
gie miejsce przypadło „Teatrowi 
4-5-6” z Czernikowa. Wśród akto-
rów z klas VII i gimnazjów na naj-
wyższym stopniu podium stanęli 
artyści z z grupy „Paghetos” z lip-
nowskiego Gimnazjum Prywat-
nego, a tuż za nimi uplasował się 
„Teatr Bomba” z Krojczyna.

W kategorii mieszanej zwycię-
żył „Teatr 7 krzeseł” z Miejskiego 
Centrum Kulturalnego w Lipnie. 
Drugie miejsce jurorki przyzna-
ły „MC’kuglarzom” i „Dzieciakom 
kukiełczakom” z lipnowskiego 
domu kultury, a trzecie grupie 

artystycznej „Brzydkie kaczątka” 
z Jasienia.

– Gratulujemy i dziękujemy 
wszystkim wykonawcom, opieku-
nom i wychowawcom oraz jury za 
pracę włożoną w realizację tego 
ważnego dla nas wszystkich wy-
darzenia artystycznego – mówi 
dyrektor MCK Arkadiusz Świerski.

Wszyscy wykonawcy mają 
pasję aktorską i spełniając swoje 
marzenia o występowaniu na sce-
nie, dają radość i chwile relaksu 
widzom. No i naśladują Wincente-
go Rapackiego, urodzonego w Lip-
nie w 1840 roku czołowego aktora 
polskiej sceny schyłku XIX wieku, 
jednego z pierwszych twórców 
realistycznych postaci scenicz-
nych i reżysera teatralnego.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

O Józiu i jego niechęci do mycia sięKunszt jak u zawodowych aktorów

Jurorki wnikliwie śledziły każdy ruch na scenie

Mistrzowie sceny z Chrostkowa
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Następcy Rapackiego 
na scenie

LIPNO  26 kwietnia jedenaście grup teatralnych zaprezen-
towało się na deskach kina Nawojka w czwartym Przeglą-
dzie Teatrów Dziecięcych im. Wincentego Rapackiego. Grand 
Prix jurorzy przyznali aktorom z Chrostkowa
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O G Ł O S Z E N I E



Kupię/Sprzedam

Skupuję złomowe schładzalniki od 

mleka, chłodziarki, silniki, skrzynie 

samochodowe, silniki elektryczne 

10zł/kw i inne. Tel. 669 317 943

Sprzedam kask, kurtkę i rękawice na 

motor, tel. 511 586 638

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną  nad 

jeziorem Wąbrzeźno Cymbark oko-

ło 900 m2, cena do uzgodnienia, 

tel. 604 541 339

Sprzedam lub wynajmę ma-

gazyny, trzy po 140 m2, jeden 

300 m2, Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 63, 

tel. 604 541 339

Lokal użytkowy na sprzedaż – ul. 

Brodnicka 35B, pow. 48,05m2, cena 

111.219,00 zł+VAT. KOM – BUD 

tel. 56-498-36-31

Mieszkanie na sprzedaż – ul. Brod-

nicka 35a, pow. 65,92m2 z tarasem, 

cena: 217.536,00 zł. KOM – BUD 

tel. 56-498-36-31

Usługi

Transport koni, krów i innych zwie-

rząt na terenie całej Polski. Atrak-

cyjne stawki i fachowe podejście. 

Tel 669 450 043

Przewóz maszyn rolniczych do 10 

ton, tel 600 990 042

Usługowy siew kukurydzy,tel. kontak-

towy 783 812 587

Malowanie, szpachlowanie, re-

gipsy, docieplanie, sufity LED. 

Tel. 885 810 599
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, kon-
takt pod nr. tel. 54 288 46 76

AUTO SUMOCKI Opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. LAKIER-
NIA PROSZKOWA. Klimatyzacja, Makówiec 
67, kontakt pod nr. tel. 601 927 221

Mechanika pojazdowa, wulkanizacja Piotr 
Blonkowski, Mysłakówko 15, 87-605 Tłucho-
wo tel. 692 144 235

Mechanika pojazdowa i serwis opon, 
Krojczyn 22, tel. 603 904 781

MAR-AUTO Marek Grąbczewski - Mechanika 
Pojazdowa, wulkanizacja, geometria 3D, ser-
wis klimatyzacji, AUTO POMOC 24h. Józefko-
wo 4, 87-630 Skępe tel. 508-086-766

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-
CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 
kontakt pod nr. tel. 54 280 2990

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Ki-
kół, ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe 
instalacje gazowe - montaż, serwis, Wola 27, 
tel. 500 102 555

Gawrońscy - legalizacja tachografów 
cyfrowych, ul. Mleczarska 21, Rypin, 
tel. 602 536 686

LAND-HANDEL sprzedaż maszyn rolniczych. 
Usługi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rol-
nicze, tir, przemysłowy, Wola 47a, Kikół, kon-
takt pod nr. tel. 506 053 816

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony nowe 
i używane, akumulatory, felgi stalowe i alumi-
niowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, kontakt pod 
nr. tel. 728 989 861

POMOC DROGOWA 24h Lipno. Autoholowa-
nie Sikorski. Przewóz maszyn i innych pojaz-
dów - kraj i zagranica tel. 733-573-007

FHU Rolkop materiały budowlano-prze-
mysłowe, ul. Jastrzębska 17A, Lipno, 
tel. 605 085 007

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, pa-
rapety, ul. 3-go Maja 16, Lipno, kontakt pod 
nr. tel. 54 288 35 82

Hurtownia materiałów budowlanych F.H.U. 
RAD-MET Radosław Będlin, Moszczone 40, 
tel. 513 178 323, 727 688 027

Jawa producent kotłów CO, sprzedaż artykułów 
hydraulicznych i usługi, ul. 22 Stycznia 73,  
Lipno, tel. 500 027 018, 664 447 853

Marex technika grzewcza i sanitarna, ul. Skęp-
ska 36, tel. 604 612 749

PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-
mień, tłuczeń, gruz, DOWÓZ, kontakt pod nr. 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-
mień, tłuczeń, gruz, DOWÓZ, kontakt pod nr. 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-

tel. 608 219 596

Usługi: Koparko ładowarką/wywrotką. Melio-
racje, Odwodnienia, Pomiary spadków. Eko 
szamba, Wola 9a, tel. 698 481 967

Schody drewniane, układanie podłóg/parkie-
tów, cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble 
ogrodowe. Tłuchowo tel. 602 636 101

P.P.H.U. Michał Ostrowicki oferuje: usługi 
koparkami oraz transport materiałów sypkich, 
Jasień 53a, tel. 505 840 026, 502 212 981

P.P.H.U KALINOWSKI oferuje: Bramy, ogro-
dzenia, balustrady, usługi spawalnicze, Tłu-
chowo, tel. 512 442 245

MAX-BRUK układamy kostkę brukową i grani-
towa. Wykonujemy: chodniki, parkingi, drogi, 
podjazdy, tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, 
tel. 790 547 678

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie do-
świadczenie, Dobrzyń nad Wisłą, kontakt pod 
nr. tel. 607 349 375

Firma usługowa Krystian Pawłowski oferuje: 
adaptacja poddaszy, tynki elewacyjne i dekora-
cyjne, malowanie, gładzie, płytki, Dobrzyń nad 
Wisłą, tel. 794 663 537

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Oferujemy uslugi: produkcja kotłów CO, hy-
drauliczne koparką i koparko-ładowarką, kon-
takt pod nr. tel. 667 552 919, 607 479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki ma-
szynowe, tel. 501 202 840

Usługi elektryczne, energetyczne, podnośnik 
koszowy 18m, pomiary i inne usługi, Dobrzyń 
nad Wisłą, Ziółkowski Ireneusz, kontakt pod 
nr. tel. 606 313 594

Zakład stolarski Szczepan Zaborowski oferuje: 
więźby dachowe, schody, meble ogrodowe, 
parkiety, Wielgie, tel. 606 320 635

P.P.H.U ROM-DOM - więźby dachowe, po-
krycia dachowe, obróbki blacharskie, Budo-
wa domów w systemie szkieletowym. Roman 
Ruszkowski tel. 601-811-909

GRU-MET - piaskowanie z dojazdem. Usługi 
ślusarsko - spawalnicze, tel. 888 471 801

Restauracja Marsylio - wesela, imprezy oko-
licznościowe, ul. Wyszyńskiego 48, Lipno, 
tel. 607 981 703

PROMYCZEK Przedszkole Niepubliczne przyj-
muje zapisy dzieci na rok 2017. Kikól, Lipno, 
Wola, tel. 668 380 542

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty kon-
solidacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, 
Lipno, tel. 54 287 19 99

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, 
pełna księgowość, Zus, kadry, płace, ob-
sługa BHP, Tłuchowo, ul. Sierpecka 19, 
tel. 509 473 710

Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla 
firm, leasingujemy prawie wszystko- auta, 
komputery, maszyny, urządzenia, kontakt pod 
nr. tel. 575 665 290

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania 
kursu walut, nakorzystniejsze ceny, kontakt 
pod nr. tel. 54 288 30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena,  
najlepsze warunki, najniższe koszty, kontakt 
pod nr. tel. 54 288 30 11

Ubezpieczenia OC/AC, Rolne, Majątkowe, Ży-
ciowe, Kredyty, Inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, 
ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

OC/AC, mieszkania, rolne, firmy, na życie, po-
życzki, J. Stawarz, Tłuchowo, ul. Sierpecka 4, 
tel. 664 059 393

Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, domy, 
na życie, Cezary Wioletta Kowalscy, Dobrzyń nad 
Wisłą,  ul. Franciszkańska 19, tel. 502 172 308

Komunikacyjne, ROLNE, życiowe, mieszkanio-
we, Wielgie, ul. Włocławska 10, kontakt pod 
nr. tel. 604 906 775

Ubezpieczenia i Finanse Agnieszka Leszczyń-
ska - OC/AC, majątek, rolne i inne. Skępe 
ul. Al.1 maja 116a.  tel. 792-825-553

KOMPIX - sprzedaż, kupno, serwis kompute-
rów PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych 
komputerów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wy-
najmiesz, kupujący nie płaci prowizji,
 tel. 575 665 291

OSK EKSPERT Justyna Kuchcińska ofe-
ruje Kursy KAT. A,A1,A2,AM,B ul. Ogro-
dowa 27, Wielgie tel. 507-764-236 
www.ekspert-szkoła.pl 

OSK OMEGA Ozimek Jacek organizuje 
kursy Prawa jazdy kat. A, B, B+E, C, C+E. 
87-600 Lipno osiedle W. Reymonta 6/61
tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, 
B, B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysz-
tof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, 
kabiny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, 
Wielgie, tel. 606 193 135

Naprawa sprzętu rolniczego oraz sprzedaż 
części do ciągników i maszyn rolniczych, 
Wielgie, ul. Ogrodowa 17, tel. 606 193 135, 
54 288 77 25

KOR NIR producent kory sosnowej 80L, worek 
w cenie 8 zł, Tłuchowo, tel. 533 833 853

Kwalifikowana szkółka drzew owocowych 
i krzewów ozdobnych, Kikół, ul. Sienkiewicza 
20, kontakt pod nr. tel. 692 796 460

Skład opału, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
prawdopodobnie najtańszy wegiel w okolicy, 
kontakt pod nr. tel. 730 015 103

Inter-Pal ekogroszek, pelet, brykiet, kontakt 
pod nr. tel. 531 132 203

Skład węgla Wyborscy. Atrakcyjne ceny 
z transportem do klienta, Kikół, ul. Zboińskie-
go 15, kontakt pod nr. tel. 606 209 787

Składy węgla GWAREK oferuje węgiel od 490 
zł TRANSPORT GRATIS. Lipno ul. Wojska Pol-
skiego 25. tel. 535-667-176

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscuSzukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu
Auto Moto

części i akcesoria
mamAUTO – sprawdzone części używane  
do wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, 
tel. 54 288 46 76

skup aut / demontaż
mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja 
– PŁACIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, 
gotówka! 54 280 2990

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, 
Kikół, ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe 
instalacje gazowe - montaż, serwis, Wola 27, 
tel. 500 102 555

materiały
FHU Rolkop materiały budowlano-przemysłowe, 
ul. Jastrzębska 17A, Lipno, tel. 605 085 007

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, 
parapety, ul. 3-go Maja 16, Lipno, 
tel. 54 288 35 82

Hurtownia materiałów budowlanych F.H.U. 
RAD-MET Radosław Będlin, Moszczone 40, 
tel. 513 178 323, 727 688 027

leasing
Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla firm, 
leasingujemy prawie wszystko- auta, komputery, 
maszyny, urządzenia, tel. 575 665 290

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania kursu 
walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa 
cena,  najlepsze warunki, najniższe koszty, 
tel. 54 288 30 11

Nieruchomości
biura nieruchomości

Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 
kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 291

Importer maszyn i urządzeń rolniczych
Krzysztof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, 
kabiny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, 
Wielgie,  tel. 606 193 135

Naprawa sprzętu rolniczego oraz sprze-
daż części do ciągników i maszyn 
rolniczych, Wielgie, ul. Ogrodowa 17, 
tel. 606 193 135, 54 288 77 25

Składy opału
Skład opału, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
prawdopodobnie najtańszy wegiel w okolicy, 
tel. 730 015 103

Inter-Pal ekogroszek, pelet, brykiet, 
tel. 531 132 203

Skład węgla Wyborscy. Atrakcyjne ceny z trans-
portem do klienta, Kikół, ul. Zboińskiego 15, 
tel. 606 209 787

ogrzewanie
Jawa producent kotłów CO, sprzedaż artykułów 
hydraulicznych i usługi, ul. 22 Stycznia 73,  
Lipno, tel. 500 027 018, 664 447 853

Marex technika grzewcza i sanitarna, 
ul. Skępska 36, tel. 604 612 749

fitness / aerobic
Klub X-Fitness - idealne miejsce dla kobiet, zadbaj 
o swoją sylwetkę, porady dietetyczne i treningowe, 
tel. 730 167 510

Surowce / skupy
Skup palet - sprzedaż, skup, wymiana, 
tel. 730 015 103

Inter-Pal skup-sprzedaż palet, tel. 531 132 203

Skup złomu i metali kolorowych Wyborscy, 
wysokie ceny, Kikół ul. Zboińskiego 15, 
tel. 512 929 436

Usługi
inne

Kwiaciarna Marty, ul. Przekop 5, Lipno, 
tel. 663 670 353

Zakład Pogrzebowy Janusz Sikora, Lipno, 
ul. Mickiewicza 41a, Kikół, ul. Kościuszki 20, 
tel. 607 863 372

NOWATEX usługi hydrauliczne. Świadczymy 
pełny zakres usług, tel. 693 675 415

Serwis sprzątający Aleksandra Ruszkowska 
oferuje: kompleksowe sprzątanie po remontach 
i przeprowadzkach, czyszczenie dywanów, tapi-
cerek, samochodów i inne tel.693-930-924

BEATKOM Klimatyzacja obiektowa, automa-
tya do bram i rolet, montaż-serwis, Lipno, 
ul. Szkolna 15 A, tel. 502 424 272

Sport i rekreacja

salony fryzjerskie
Salon Metamorfoza oferuje usługi w zakresie fryzur i 
strzyżeń damskich i męskich, tel. 723 288 474

Usługi fryzjersko-kosmetyczne, solarium, sprzedaż 
kosmetyków, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 685 318 471

usługi
Gawrońscy - legalizacja tachografów cyfrowych, 
ul. Mleczarska 21, Rypin, tel. 602 536 686

LAND-HANDEL sprzedaż maszyn rolniczych. 
Usługi: koparką/spychem. Wulkanizacja: 
rolnicze, tir, przemysłowy, Wola 47a, Kikół, 
tel. 506 053 816

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony 
nowe i używane, akumulatory, felgi stalo-
we i aluminiowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, 
tel. 728 989 861

POMOC DROGOWA 24h Lipno. Autoholowanie 
Sikorski. Przewóz maszyn i innych pojazdów 
- kraj i zagranica tel. 733-573-007

Restauracja Marsylio - wesela, imprezy 
okolicznościowe, ul. Wyszyńskiego 48, Lipno, 
tel. 607 981 703

agencje / banki
Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty 
konsolidacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2,
Lipno, tel. 54 287 19 99

Rolnictwo
/ leśnictwo

KOR NIR producent kory sosnowej 80L, worek 
w cenie 8 zł, Tłuchowo, tel. 533 833 853

Kwalifikowana szkółka drzew owocowych i krze-
wów ozdobnych, Kikół, ul. Sienkiewicza 20, 
tel. 692 796 460

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

serwisy
AUTO SUMOCKI Opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. LAKIER-
NIA PROSZKOWA. Klimatyzacja, Makówiec 67, 
tel. 601 927 221

Mechanika pojazdowa, wulkanizacja Piotr 
Blonkowski, Mysłakówko 15, 87-605 Tłuchowo 
tel. 692 144 235

Mechanika pojazdowa i serwis opon, Krojczyn 
22, tel. 603 904 781

MAR-AUTO Marek Grąbczewski - Mechanika 
Pojazdowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis 
klimatyzacji, AUTO POMOC 24h. Józefkowo 4, 
87-630 Skępe tel. 508-086-766

usługi
PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, 
tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, 
tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, 

Usługi: Koparko ładowarką/wywrotką. 
Melioracje, Odwodnienia, Pomiary spadków. 
Eko szamba, Wola 9a, tel. 698 481 967

Schody drewniane, układanie podłóg/parkie-
tów, cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble 
ogrodowe. Tłuchowo tel. 602 636 101

P.P.H.U. Michał Ostrowicki oferuje: usługi 
koparkami oraz transport materiałów sypkich, 
Jasień 53a, tel. 505 840 026, 502 212 981

P.P.H.U KALINOWSKI oferuje: Bramy, ogrodze-
nia, balustrady, usługi spawalnicze, Tłuchowo, 
tel. 512 442 245

MAX-BRUK układamy kostkę brukową i grani-
towa. Wykonujemy: chodniki, parkingi, drogi, 
podjazdy, tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, 
tel. 790 547 678

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie doświad-
czenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 375

Firma usługowa Krystian Pawłowski oferuje: 
adaptacja poddaszy, tynki elewacyjne i dekora-
cyjne, malowanie, gładzie, płytki, Dobrzyń nad 
Wisłą, tel. 794 663 537

Montaż przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Oferujemy uslugi: produkcja kotłów CO, 
hydrauliczne koparką i koparko-ładowarką, 
tel. 667 552 919, 607 479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszy-
nowe, tel. 501 202 840

Usługi elektryczne, energetyczne, podno-
śnik koszowy 18m, pomiary i inne usługi, 
Dobrzyń nad Wisłą, Ziółkowski Ireneusz, 
tel. 606 313 594

Zakład stolarski Szczepan Zaborowski oferuje: 
więźby dachowe, schody, meble ogrodowe, 
parkiety, Wielgie, tel. 606 320 635

P.P.H.U ROM-DOM - więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, Budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski 
tel. 601-811-909

GRU-MET - piaskowanie z dojazdem. Usługi 
ślusarsko - spawalnicze, tel. 888 471 801

Edukacja

PROMYCZEK Przedszkole Niepubliczne przyjmu-
je zapisy dzieci na rok 2017. Kikól, Lipno, Wola, 
tel. 668 380 542

ubezpieczenia
Ubezpieczenia OC/AC, Rolne, Majątkowe, 
Życiowe, Kredyty, Inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, 
Ubezpieczenia OC/AC, Rolne, Majątkowe, 
Życiowe, Kredyty, Inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, 
Ubezpieczenia OC/AC, Rolne, Majątkowe, 

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

OC/AC, mieszkania, rolne, firmy, na życie, 
pożyczki, J. Stawarz, Tłuchowo, ul. Sierpecka 4, 
tel. 664 059 393

Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, 
domy, na życie, Cezary Wioletta Kowalscy,  
Dobrzyń nad Wisłą,  ul. Franciszkańska 19, 
tel. 502 172 308

Komunikacyjne, ROLNE, życiowe, miesz-
kaniowe, Wielgie, ul. Włocławska 10, 
tel. 604 906 775

Ubezpieczenia i Finanse Agnieszka Leszczyń-
ska - OC/AC, majątek, rolne i inne. Skępe 
ul. Al.1 maja 116a.  tel. 792-825-553

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 
księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, 
Tłuchowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Komputery / IT
KOMPIX - sprzedaż, kupno, serwis komputerów 
PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych kompute-
rów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

OSK EKSPERT Justyna Kuchcińska oferuje Kursy 
KAT. A,A1,A2,AM,B ul. Ogrodowa 27, Wielgie 
tel. 507-764-236 www.ekspert-szkoła.pl 

OSK OMEGA Ozimek Jacek organizuje kursy 
Prawa jazdy kat. A, B, B+E, C, C+E. 87-600 Lipno 
osiedle W. Reymonta 6/61 tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, 
B, B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

Centrum Kredytowe Ewelina Jaworska – naj-
tańsze i najlepsze ofert w mieście, Lipno, 
ul. Piłsudskiego 3, tel. 512 275 283

Finanse
i bankowość

Składy węgla GWAREK oferuje węgiel od 490 
zł TRANSPORT GRATIS. Lipno ul. Wojska Pol-
skiego 25. tel. 535-667-176

Skład opału Tłuchowo, ul. Sierpecka 14a 
oferuje: sprzedaż asortymentu węglowego 
z polskich kopalni w konkurencyjnych cenach. 
tel. 692 767 354

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

Usługi

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Wiedzą, jak segregować śmieci
LIPNO  W miniony wtorek uczniowie lipnowskich szkół uczestniczyli w inauguracyjnej lekcji ekologicznej 
w ramach realizowanego przez lipnowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych międzygminnego pro-
gramu edukacji ekologicznej  „Odpady w gospodarstwach domowych – co, gdzie, jak i dlaczego?”

Wiedza ekologiczna i talent plastyczny dawały efekt

Odpady mogą zamienić się w ekoludka

Wiemy grze wrzucać śmieci – deklarują młodsi uczniowie

Butelka do recyklingu

Gazeta też nadaje się do przetworzenia

Dzieci pilnie studiowały otrzymane ulotki

– Segregacja odpadów jest 
bardzo ważna, bo jeśli do jednego 
kosza wrzucimy i obierki, i butel-
kę plastikową, to nie będzie możli-
we lub będzie bardzo utrudnione 
jej wydobycie z tej sterty śmieci 
w celu przekazania do recyklingu 
– mówią uczniowie ze SP nr 5. – 
Jeśli w domu posegregujemy na-
sze śmieci, to duża ich część zo-
stanie odzyskana, przetworzona, 
np. na polary.

Zadaniem uczestników 
pierwszych warsztatów ekolo-
gicznych zorganizowanych w ra-
mach programu „Odpady – co, 
gdzie, kiedy” było znalezienie po-
zytywów i negatywów segregacji, 
nauczenie się odpowiedniego kla-
syfikowania śmieci do grup odpa-
dów, zapoznanie się z zasadami 
i celowością recyklingu. Była tez 
zabawa w segregowanie, wyrabia-
nie ekoludków z odpadów papie-
rowych i plastikowych, a nawet 
warsztaty w plenerze, szuka-
nie właściwych koszy na śmieci, 
oznakowań i promowanie świa-
domości ekologicznej.

– Przetwarzać należy wszyst-
ko, co tylko się da – mówią dzie-

ci. – Dlatego trzeba segregować, 
a potem odzyskiwać. Odzysk to 
wyjmowanie z masy odpadów, 
z taśmy sortowniczej tego, z cze-
go da się coś zrobić, tego co dobre. 
Recykling to przetwarzanie ma-
kulatury, plastiku. Teraz będzie-
my dbać, by wszędzie, w szkołach 
i w domach były kosze do segre-
gacji. Dowiedzieliśmy się, że jed-
na z wysp plastiku pływająca po 
oceanie ma wielkość powierzchni 
Polski, a to jest przecież tez za-
grożenie dla zwierząt.

Dzieciom przypadł do gustu 
projekt realizowany w Skandy-
nawii, gdzie w każdym sklepie są 
maszyny do zgniatania butelek 
plastikowych w zamian za pie-
niądze. Dowiedziały się też o ist-
niejących przed laty masowo, 
a teraz sporadycznie punktach 
skupu makulatury. Jest szansa, 
że realizacja projektu „Odpady – 
co, gdzie, kiedy” zaowocuje już 
wkrótce poprawą wskaźników 
odzysku, a w przyszłości nowymi, 
lepszymi rozwiązaniami na wzór 
skandynawski czy tradycyjnymi, 
stosowanymi przed laty.

Realizowany przez lipnowskie 

Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych, przy udziale Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
jako głównej instytucji finansują-
cej, projekt obejmie  ponad osiem 
tysięcy dzieci w sześciu gminach, 
a jego wartość to ponad 200 ty-
sięcy złotych. Jego celem jest 
organizacja zajęć w ośrodkach 
edukacji, szkołach, przedszkolach 
i innych placówkach oświatowych  
na terenie Lipna, gminy Wielgie, 
gminy Kikół, gminy Zbójno, mia-
sta i gminy Skępe oraz gminy 
Brodnica. Przedsięwzięcie polega 
na zapoznaniu uczestników zajęć 
z zasadami prawidłowej selek-
tywnej zbiórki odpadów u źródła 
zgodnie z aktualnymi przepisa-
mi prawa, które w nowej formie 
obowiązują od 1 lipca 2017 roku.

Projekt „Odpady w gospodar-
stwach domowych – co, gdzie, 
jak i dlaczego?” finansowany jest 
ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu. Pa-
tronem medialnym jest tygodnik 
CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Mistrzowie recytacji 
na 70. urodziny

SKĘPE  35 uczestników stanęło w konkursowe szranki gminnego konkursu recytatorskiego zorgani-
zowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną z okazji jubileuszu 70-lecia skępskiej książnicy. 
Patronem zmagań był burmistrz Piotr Wojciechowski, a patronem medialnym tygodnik CLI

W sobotnie przedpołudnie 
sala kameralna skępskiego ratu-
sza wypełniła się po brzegi pasjo-
natami słowa, poezji i młodych 
talentów. Wśród publiczności nie 
zabrakło rodziców uczestników, 
przyjaciół, nauczycieli i miesz-
kańców z burmistrzem Piotrem 
Wojciechowskim i szefem rady 
miasta Ryszardem Szewczy-
kiem na czele. Na scenie stanę-
ło 35 młodych interpretatorów 
słowa, a wśród nich milusińscy 
z miejsko-gminnych przedszkoli, 
uczniowie zerówek oraz klas I-VI 
szkół w mieście i gminie.

– Nasza biblioteka ma sie-
demdziesiąt lat i dlatego wszyst-

kie tegoroczne konkursy biblio-
teczne dedykujemy właśnie temu 
jubileuszowi – mówi dyrektor 
skępskiej książnicy publicznej 
Jerzy Kowalski. – Biblioteka zo-
stała powołana dekretem w 1948 
roku. Cieszę się, że na dzisiejszy, 
jubileuszowy konkurs recytator-
ski zgłosiło się tylu uczestników.

Interpretacje wierszy oce-
niali jurorzy: Jolanta Skowroń-
ska, Małgorzata Matuszczak 
i Jerzy Kowalski. W kategorii 
przedszkolaków zwyciężył Jakub 
Kurczyński. Na drugim stopniu 
podium stanęła Laura Odziem-
czyk i Artur Wojdyła, a na trze-
cim: Kaja Wyrostkiewicz, Franek 

Rutkowski i Kuba Cymerman. 
Wyróżnienia otrzymali: Eliza Tu-
cholska, Julia Sobocińska i Maja 
Kalksztejn.

Wśród uczniów klas I-III wy-
grała Patrycja Koszytkowska, 
drugie miejsce otrzymała Wero-
nika Skucha, a trzecie: Karolina 
Bogucka, Agata Mordaszewska 
i Agata Dudzińska. Jurorzy wy-
różnili Magdalenę Bodenszac 
i Weronikę Matyjasik.

Jakub Dziarkowski zwyciężył 
w kategorii uczniów klas IV-VI. 
Drugie miejsce jurorzy przy-
znali Krzysiowi Abramowiczowi, 
a trzecie Karolinie Ostrowskiej.

Tekst i fot. Lidia Jagielska Burmistrz gratulował laureatom

Patrycja wygrała w swojej kategorii
Bałagan artystyczny 
też trzeba było zrobićDzieci zadziwiały wyglądemWidownia oklaskiwała artystów

Jurorzy wnikliwie słuchali Było iście aktorsko i bardzo kobieco Scenografia miała znaczenie
Marysia otworzyła konkurs 
swoją interpretacją wiersza

Jakub Dziarkowski wygrał w swojej 
kategorii brawurową interpretacjąByły rekwizyty

Krzysiu zachwycił wierszem Jerzego 
Pietrkiewicza i zdobył miejsce drugiePzedszkolaki chwytały za sercaLiczył się dobry wygląd



Środa 2 maja 2018 SPORT 31  LIPNO–CLI.PL

Srebro dla SP nr 5

Miejsce III dla SP nr 3
Mistrzowie, czyli Szkoła Podstawowa nr 2

Krwawa porażka Tłuchowii
Wyjątkowo pechową porażkę zanotowali piłkarze z Tłuchowa. Nie dość, że Tłu-
chowia straciła jedynego gola w doliczonym czasie gry, to jeszcze zmagała się 
z poważnymi problemami kadrowymi. Ostatecznie Grot Kowalki wygrał 1:0.

Piłka nożna

Obie drużyny przystąpiły do 
tego spotkania mocno osłabione. 
Grot miał na ławce tylko dwóch 
zmienników, a na bramce z ko-
nieczności musiał zagrać Marek 
Rupiński, po tym jak z gry wypa-
dło dwóch nominalnych bram-
karzy, Rafał Łukowski i Bartosz 
Gruszczyński. Jeszcze gorzej sy-
tuacja wyglądała w Tłuchowii, bo 
goście nie mieli ani jednego za-
wodnika rezerwowego.

Już w pierwszej minucie me-
czu błąd obrony Grotu mógł ją 
drogo kosztować, jednak przy-

jezdni nie wykorzystali tego 
prezentu. Chwilę później Tłu-
chowia miała ponownie szansę 
na objęcie prowadzenia, jednak 
piłka przeszła obok bramki. Kil-
ka minut później miało miejsce 
bardzo groźne zdarzenie. Do pił-
ki wyskoczyli Maciej Serwatka 
z Grotu i Radosław Kwiatkowski 
z Tłuchowii. Zawodnicy potężnie 
zderzyli się głowami i obaj padli 
na murawę. Z nosa zawodnika 
gości buchnęła krew i przez kilka 
minut Tłuchowia grała w osła-
bieniu. Jak udało się nam do-

wiedzieć po spotkaniu, zawodnik 
Tłuchowii ma podejrzenie lekkie-
go wstrząsu mózgu, natomiast 
gracz gospodarzy narzeka na ból 
w odcinku szyjnym kręgosłupa. 
Do końca pierwszej połowy nie-
wiele się działo i sędzia zaprosił 
obie jedenastki na przerwę.

Po zmianie stron Grot miał 
lekką przewagę nad przyjezdny-
mi, jednak i Tłuchowia stworzyła 
sobie kilka dogodnych sytuacji. 
Grot miał co najmniej 3 stupro-
centowe sytuacje, jednak żadnej 
z nich nie potrafił wykorzystać. 
I kiedy wydawało się, że obie 
drużyny podzielą się punktami, 
piłka zagrana z rzutu wolnego 
wpadła w pole karne gości, a nie-
pilnowany Michał Sochacki wy-
korzystał zamieszanie i strzelił 
bramkę na wagę zwycięstwa.

Obie jedenastki trzeba do-
cenić za wolę walki. Szczególnie 
drużynie Tłuchowii należą się 
słowa uznania za to, że mimo 
braku zmienników i graniu prak-
tycznie w 9 (oprócz wspomnia-
nego wcześniej Kwiatkowskiego 
praktycznie cały mecz z urazem 
zmagał się Daniel Sieciński) nie 
sprzedali tanio skóry. Nasz ze-
spół spadł na czwarte miejsce 
w tabeli. W niedzielę Tłuchowie 
podejmie Mień Lipno. Relacja 
oczywiście w CLI.

Tekst i fot. (LB)

– To już trzecia edycja na-
szej spartakiady – przypomniał 
burmistrz Lipna i patron impre-
zy Paweł Banasik. – Cieszę się, 
że to sportowe przedsięwzięcie 
cieszy się tak dużym zaintereso-
waniem naszych uczniów. Młodzi 
konkurują ze sobą niemalże przez 
cały rok szkolny, bo od paździer-
nika do kwietnia. Wszyscy będą 
zadowoleni, bo wszyscy zostaną 
obdarowani nagrodami. I tak jak 
dotychczas zwycięska drużyna 
wyjedzie 9 maja do Warszawy 

na mecz Legia Warszawa – Wisła 
Płock. Dwie kolejne szkoły poja-
dą, dzięki zaangażowaniu radne-
go Zbigniewa Janiszewskiego, na 
mecz Wisła Płock – Lech Poznań 
do Płocka 5 maja. Cieszę się, że 
w tym roku wygrała szkoła nr 2 
i bardzo serdecznie gratuluję. My-
ślę, że w przyszłym roku wygra 
szkoła nr 5, bo będzie miała już 
nowe boisko. Gratuluję wszyst-
kim uczestnikom.

W piątkowe południe na miej-
skim boisku wielofunkcyjnym „Or-

lik” najpierw zawodnicy rozegrali 
ostatnią konkurencję sportową III 
Spartakiady Szkolnej, czyli mecz 
mini piłki nożnej, a zaraz potem 
organizatorzy, czyli pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji z dyrektorem Krzysztofem 
Spiszem na czele ogłosili wyniki 
tegorocznych sportowych zma-
gań międzyszkolnych.

Miejsce trzecie zdobyli 
uczniowie SP nr 3, miejsce drugie 
SP nr 5, a zwyciężyli sportowcy 
ze SP nr 2. Mistrzowie gratulacje 
przyjmowali wspólnie z dyrek-
torem szkoły Małgorzatą Arent. 
Wszyscy uczniowie otrzymali 
pamiątkowe medale, a szkoły pu-
chary i nagrody z rąk dyrektora 
ośrodka sportu Krzysztofa Spisza, 
burmistrza Lipna Pawła Banasika 
i radnego RM w Lipnie Zbigniewa 
Janiszewskiego.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

„Dwójka” mistrzem spartakiady
SPORT SZKOLNY  27 kwietnia zakończyła się tegoroczna, trzecia już lipnowska spartakiada szkolna. Zwy-
ciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. W nagrodę pojadą do stolicy na mecz Wisły Płock z Legią War-
szawa

Piłka nożna

Wiślanin poległ 
Nietypowo, bo w piątek rozegrali mecz ligowy piłka-
rze A-klasy. Wiślanin Bobrowniki pojechał do Kruszy-
na na mecz z Kujawiakiem. Nasz zespół jako pierwszy 
zdobył gola, ale niestety zszedł z boiska pokonany.

Było to spotkanie osiemnastej 
kolejki włocławskiej A-klasy. Sytu-
acja w grupie II, w której mamy pięć 
zespołów z powiatu lipnowskiego, 
jest bardzo ciekawa. W czołówce 
panuje duży ścisk, ale dla Wiślani-
na spotkanie z Kujawiakiem było 
praktycznie ostatnią szansą na do-
bicie do górnej połówki tabeli. Na 
jesieni w Bobrownikach obie ekipy 
podzieliły się punktami, padł remis 
3:3. Sześć goli zobaczyli również ki-
bice w Kruszynie.

Lepiej zaczął Wiślanin. Już 
w 10. minucie prowadzenie dla 
naszego zespołu zdobył Konrad 
Strużyna. W dalszych fragmentach 
pierwszej połowy miejscowi atako-
wali, a Wiślanin skupił się na obro-
nie. Z upływem czasu Kujawiak 
był coraz groźniejszy, a poważnym 
ostrzeżeniem był strzał z dystansu, 
po którym piłka odbiła się od słup-
ka bramki Andrzeja Ziemiańczyka. 
Golkiper Wiślanina w kilku sytu-
acjach także ratował swoją ekipę. 

Wiślanin kontrował i również mógł 
pokusić się o kolejnego gola.

Niestety do końca pierwszej 
połowy to gospodarze zdobyli 
bramkę i do przerwy było 1:1. Dru-
gą odsłonę zdecydowanie lepiej 
rozpoczął Kujawiak, który szybko 
zdobył dwa gole i wyszedł na pro-
wadzenie 3:1. Na dziesięć minut 
przed końcem rywale dobili Wi-
ślanina, strzelając na 4:1. Piłkarze 
z Bobrownik w końcówce zdołali 
zdobyć jeszcze jednego gola. Bram-
kę na swoim koncie zapisał grający 
trener Wiślanina Marcin Bartczak. 
Ostatecznie Kujawiak wygrał 4:2.

Po tym meczu nasza drużyna 
pozostała z 17 punktami na siód-
mym miejscu w tabeli. Do końca 
rundy Wiślanin rozegra jeszcze 
cztery mecz. W najbliższej kolej-
ce podopieczni Bartczaka zagrają 
z Grotem Kowalki. Relacja i zdję-
cia oczywiście na lipno-cli.pl oraz 
w papierowym CLI.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Koszmar Wisły w końcówce
PIŁKA NOŻNA  Dwunastu minut zabrakło piłkarzom Wisły Dobrzyń do dowiezienia zwycięstwa nad 
Startem Radziejów. Niestety goście w końcówce odpowiedzieli dwukrotnie na gola Patryka Jasińskiego 
i pokonali nasz zespół 2:1

Podopieczni trenera Marka 
Bolimowskiego po słabym star-
cie rundy wiosennej w ostatnich 
tygodniach prezentowali się 

bardzo przyzwoicie. Po dwóch 
kolejnych wygranych zatrzy-
mał ich dopiero lider z Gniew-
kowa, wygrywając z Wisłą 4:0. 

Ale przed spotkanie ze Startem 
Radziejów w obozie dobrzynian 
mógł panować umiarkowany 
optymizm. I ten optymizm było 
wyraźnie widać od pierwszych 
minut meczu, bo Wiślacy wyraź-
nie przeważali.

Szczególnie aktywny był Ja-
siński, jak zwykle szarpali bra-
cia Patryk i Łukasz Olewińscy. 
Dobrą okazję do zdobycia gola 
zmarnował obrońca Kitombo, 
który zamykał akcję z prawej 
strony. Jeszcze lepszą sytuację 
miał Rzęsiewicz, który wyszedł 
sam na sam z bramkarzem, ale 
jego uderzenie obronił golki-

per gości. Miejscowi kibice już 
chcieli się cieszyć, gdy w 30. 
minucie ładne uderzenie oddał 
Jasiński, ale piłka poszybowała 
minimalnie nad bramką. Mimo 
dużej przewagi Wisły do prze-
rwy było 0:0.

Lepiej ułożyła się dla na-
szego zespołu druga połowa, bo 
w 62. minucie prowadzenie dał 
Wiśle wspominany Jasiński. Po 
zdobyciu gola można było nieco 
się cofnąć i liczyć na kontry. Go-
ście zaś musieli się bardziej sku-
pić na atakowaniu, jeśli chcieli 
wywieźć z Dobrzynia korzystny 
wynik. Niestety im się to udało, 

choć to 78. minuty było wciąż 
1:0.

Ostatnie 12 minut wstrzą-
snęło Dobrzyniem. Start wyrów-
nał w 78. minucie, by dziesięć 
minut później zdobyć zwycięską 
bramkę. Ostatecznie Wisła prze-
grała 1:2. Po tej porażce nasz ze-
spół nadal jest 13. w tabeli, ma 
na koncie 22 punkty. Kolejny 
mecz Wisła rozegra z Notecią 
w Łabiszynie.

Tekst i fot. (ak)

Piłka nożna

Fatalna druga połowa Mienia
Huśtawkę nastrojów z fatalnym zakończeniem zafundowali swoim kibicom piłka-
rze Mienia Lipno. Choć zespół Tomasza Strzeleckiego zdobył gola już w 4. minucie 
i długo prowadził z GKS Fabianki, to ostatecznie przegrał na własnym boisku 1:3.

Szansę na miejsce w czo-
łówce, nie mówiąc już o walce 
o awans do ligi okręgowej, Mień 
stracił już wcześniej. Ale po fa-
talnej jesieni wiosna miała być 
znacznie lepsza. Niestety wróciły 
demony przeszłości, bo wyniki 
osiągane w A-klasie są fatalne. 
Tydzień wcześniej lipnowianie nie 
potrafili wbić gola Orionowi Po-
powo. Teraz mieli zdobyć komplet 

punktów w meczu z GKS Fabianki 
przed własną publicznością. Nie-
stety z tych planów nic nie wy-
szło.

Początek meczu był jednak 
wymarzony, bo już w 4. minucie 
gola dla naszego zespołu zdobył 
Jankowski. W kolejnych fragmen-
tach Mień przeważał, prowadził 
grę, ale niewiele już z tego wyni-
kało. Goście grali z kontry, ale byli 

przy tym groźni. W jednej z sytu-
acji sędzia mógł podyktować rzut 
karny dla GKS, gdy na murawę 
upadł napastnik gości, ale tego 
nie zrobił. Do przerwy utrzymało 
się prowadzenie miejscowych 1:0.

Kibice w Lipnie mieli nadzie-
ję, że ich pupile pójdą za ciosem 
i po przerwie dołożą kolejne gole. 
Nic z tych rzeczy. Mało tego, bo 
to rywale doszli do głosu i wręcz 
znokautowali naszą ekipę. W cią-
gu dwudziestu minut przyjezd-
ni zdobyli aż 3 bramki i ustawili 
spotkanie. Po ostatnim gwizdku 
piłkarze z Fabianek mogli się cie-
szyć. Mień przegrał 1:3 i już na do-
bre musi się pogodzić z miejscem 
w dolnej połówce tabeli grupy II 
włocławskiej A-klasy. Lipnowianie 
z 16 punktami są na ósmym miej-
scu w gronie dziesięciu zespołów.

W najbliższej kolejce Mień 
pojedzie na mecz do Tłuchowa. 
Relacja i zdjęcia oczywiście na lip-
no-cli.pl oraz w wydaniu papiero-
wym CLI.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Mustang rozbił Legię
Szóstą wygraną z rzędu odniosły na wiosnę piłkarki 
UKS Mustang Wielgie. Tym razem podopieczne Mi-
chała Ziemińskiego pokonały w III lidze kobiet 4:0 Le-
gię Chełmża.

Piłka nożna

Mecz rozegrano na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią we 
Włocławku. Nasz zespół zajmuje 
obecnie 2. miejsce w tabeli i był 
faworytem tego spotkania. Od po-
czątku widać było wyraźną prze-
wagę UKS-u i już w 14. minucie 
Paulina Szczepaniak po zespoło-
wej akcji zdobyła pierwszą bram-
kę. Drugi gol to precyzyjny strzał 
Moniki Pikos w 23. minucie gry. 
W 32. minucie ponownie Monika 
Pikos uderzeniem z 10 metrów 
zdobyła gola, podwyższając na 
3:0. W pierwszej połowie na uwa-
gę zasługuje też strzał Magdaleny 
Żebrowskiej, który wylądował na 
poprzeczce.

W drugiej części gry na boisko 
weszły zawodniczki rezerwowe, 
w gronie których były trzy 14-latki. 

W tej części UKS zdobył jedną 
bramkę za sprawą Patrycji Ryb-
czyńskiej, ustalając wynik na 4:0. 
Był to mecz, w którym zagrało 18 
zawodniczek i sprawdzian przed 
hitem rundy wiosennej, w któ-
rym Mustang zmierzy się 6 maja 
o godz. 16.00 z liderem tabeli WAP
-em Włocławek. Mecz ten jest nie 
tylko pojedynkiem dwóch najlep-
szych drużyn w lidze, ale także są 
to derby regionu.

Skład drużyny: Olkiewicz (An-
drzejewska), Kwiatkowska (Fydry-
szewska), Jaskuła (Leśniewska), 
A. Żebrowska, Marchlewska (Lej-
manowicz), Detmer (Kamińska), 
Szczepaniak, Maćkiewicz (Ryb-
czyńska), Pikos, Czubakowska (Wi-
lińska), M. Żebrowska.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Sporty walki

Nie mieli sobie równych
28 kwietnia w Żorach odbył się IV Ogólnopolski Tur-
niej Karate Kyokushin „SARI CUP” z udziałem 360 za-
wodników z 32 ośrodków z Polski. 10-osobowa grupa 
podopiecznych sensei Pawła Olszewskiego z Lipnow-
skiego Klubu Kyokushin Karate zajęła II miejsce dru-
żynowo.

Ekipa z LKKK zdobyła 5 zło-
tych medali, 4 srebrne i 2 brą-
zowe. Złote medale zdobyli: An-

gelika Sielczak w kata seniorek, 
Szymon Majewski w kumite 
– 65 kg juniorów, Katarzyna Ga-

brychowicz w kata młodziczek, 
Marta Majewska w kata kadetek 
oraz Bartosz Prażniewski w kata 
kadetów młodszych. Srebrne me-
dale zdobyli: Angelika Sielczak 
w kumite seniorek – 60 kg, Szy-
mon Majewski w kata juniorów, 
Katarzyna Gabrychowicz w ku-
mite – 45 kg młodziczek oraz 
Bartosz Prazniewski w kumite 
– 40 kg kadetów młodszych. Brąz 
zdobyli: Staś Szojda w kumite – 
45 kg młodzików i Marysia Szojda 
w kumite – 35 kg kadetek.

(ak)


