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Dorobek życia 
spłonął w pożarze

GMINA TŁUCHOWO  W płomieniach stanął dom w miejscowo-
ści Turza Nowa w gminie Tłuchowo. Matka z niepełnosprawną 
córką straciły dach nad głową i dorobek całego życia. Rodzina 
poszkodowanych prosi o pomoc

Lipno

Śmierć pod kołami
Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek 
w centrum Lipna. 64-letnia kobieta weszła pod koła 
auta ciężarowego. Nie miała szans na przeżycie.
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Dramatyczne chwile na ul. 3 
Maja w Lipnie w poniedziałkowe 
popołudnie. Około godziny 13.30 
samochód ciężarowy wyjeżdżał 
spod targowiska. Gdy już włączył 
się do ruchu, wtedy doszło do 
tragedii.

– 64-letnia kobieta z nieusta-
lonych w chwili obecnej przyczyn 
weszła pod koła pojazdu w cię-
żarowego. Dostała się pomiędzy 
osie samochodu. Poniosła śmierć 
na miejscu – mówi mł. asp. Mał-
gorzata Małkińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Lipnie.

Mieszkanka Lipna weszła na 
jezdnię w miejscu do tego nie-
przeznaczonym. Świadkowie 
twierdzą, że kierowca nie miał 
szans, by ją zauważyć i zahamo-
wać. Wiadomo, że 56-letni kieru-
jący z gminy Wielgie był trzeźwy. 
Szczegółowe przyczyny tragicz-
nego wypadku zbada lipnowska 
prokuratura.

W miejscu zdarzenia wystą-
piły utrudnienia w ruchu. Przez 
pewien czas konieczne było usta-
nowienie tzw. wahadła.

(ak), fot. ilustracyjne

Pożar jednego z gospo-
darstw wybuchł wczesnym ran-
kiem 11 czerwca. Pomoc wezwali 
sąsiedzi. Po przybyciu na miej-
sce strażacy stwierdzili, że palił 
się drewniano-murowany bu-
dynek mieszkalny. Ich działania 
polegały na ugaszeniu palącego 
się domu i rozbiórce spalonej 
konstrukcji. W akcji ratunkowej 
udział brało 5 zastępów straży 
pożarnej z Tłuchowa, Mokowa, 
Lipna, Jasienia i Trzcianki.

Teresa Olszewska i jej cór-

ka w pożarze straciły większość 
swojego dorobku. Rodzina pogo-
rzelców prosi mieszkańców oko-
licznych miejscowości o pomoc 
finansową i rzeczową. Trwają 
także poszukiwania domu lub 
mieszkania do wynajęcia albo 
na sprzedaż w Tłuchowie, Do-
brzyniu nad Wisłą i w Chalinie. 
Potrzebne są również ubrania 
dla 64-letniej kobiety i jej córki. 
Gmina Tłuchowo otworzyła tak-
że subkonto o numerze: 77 9542 
0008 2005 0500 3825 0031, na 

które można wpłacać darowizny 
dla poszkodowanych.

Obojętny na ludzkie nie-
szczęście nie jest tłuchowski sa-
morząd. Do tej pory pogorzelcy 
otrzymali od gminy 3 tysiące 
złotych zasiłku celowego. Były 
także propozycje mieszkanio-
we, ale jak dotychczas rodzina 
Olszewskich z nich nie skorzy-
stała.

Przyczyny pożaru domu nie 
są jeszcze znane.

Tekst i fot. (mb-g)



Wynik głosowania nad wnio-
skiem o przyznanie absolutorium 
Jackowi Waśko można było prze-
widzieć w ciemno, bo radni więk-
szościowej opozycji rokrocznie dają 
w ten sposób votum nieufności 
swojemu burmistrzowi. Ale zanim 
rajcy zdecydowali o tym fakcie, 
trzeba było wszystko przedysku-
tować. Jak to bywa w dobrzyńskim 
samorządzie, nie brakowało burzli-
wych rozmów.

Najpierw tradycyjnie przed-
stawiono sprawozdanie finanso-
we z wykonania budżetu za 2017 
rok. Przychody i rozchody miasta 
i gminy zamknęły się półtorami-
lionowym deficytem. Pozytywna 
była opinia Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Następnie szef Komisji 
Rewizyjnej Sławomir Kowalewski 
przedstawił wniosek z jej obrad 
nad absolutorium dla Jacka Waś-
ko. – Burmistrz miasta i gminy 

Dobrzyń nad Wisłą kierował się za-
sadą racjonalności, gospodarności 
i oszczędności w realizacji budżetu 
za 2017 rok. Komisja Rewizyjna RM 
wnioskuje o udzielenie mu absolu-
torium – mówił Kowalewski.

Mylił się ten, kto sądził, że za 
tym głosem pójdzie cała rada. Dys-
kusję nad wnioskiem zaczął rad-
ny Henryk Domeradzki, a jeszcze 
większe wątpliwości miał radny 
Grzegorz Raszkiewicz. – Owszem, 
opinia RIO jest pozytywna, ale 
z uwagą odnośnie poziomu bez-
pieczeństwa kredytowego. Komisja 
Rewizyjna wnioskuje o udzielenie 
absolutorium, ale na jej posiedze-
niu też nie było jednogłośnie. Ja 
proponuje to dokładnie przemy-
śleć i przedyskutować – stwierdził 
Raszkiewicz.

– Mnie również niepokoi uwaga 
RIO. Poza tym cieniem na wykona-
nie budżetu za ubiegły rok kładzie 
się nieuzyskanie dofinansowania 
na budowę stacji uzdatniania wody 
w Grochowalsku. Przepadło nam 1,7 
mln zł i teraz musimy budować za 
własne pieniądze – dodał przewod-

niczący RM Jerzy Żurawski.
– Nie ma co urządzać wielkiej 

dyskusji, ale każdy z nas w swoim 
sumieniu musi ocenić burmistrza. 
Gdyby jednak jego praca była taka 
dobra, byłoby więcej pozytywnych 
głosów z zewnątrz – popierała ko-
legę wiceprzewodnicząca RM Ja-
dwiga Grudzińska.

Układ w dobrzyńskiej radzie 
jest oczywisty. Ale poza opozycyj-
ną większością zasiadają w niej też 
zwolennicy burmistrza. Ci często 
nie szczędzą słów krytyki dla pozo-
stałych koleżanek i kolegów. – Opi-
nia na piśmie RIO i wniosek Komisji 
Rewizyjnej to są konkrety, na któ-
rych powinniśmy się skupić. Przy 
tak silnej opozycji burmistrz i tak 
zrobił bardzo dużo. Na komisji sami 
stwierdziliście, że burmistrz pracu-
je w sposób gospodarny i oszczęd-
ny. Zamiast toczyć rzeczową dys-
kusję, odgrzewacie stare kotlety. 
Musicie się mocno dezynfekować, 
że one wam nie szkodzą – mówił 
wprost radny ze Szpiegowa Jerzy 
Wasiołek. – Jątrzycie i przez to ta 
rada jest nieszczęściem dla gminy. 

Wasze działania to wstrzymywanie 
rozwoju. Burmistrzowi należy się 
podziw, bo mimo takiego frontu 
oporu zdołał wiele zrobić.

Dyskusja trwała dalej, ale stro-
ny swojego zdania nie zmieniały. 
Głosowanie było formalnością. 
Ostatecznie za udzieleniem burmi-
strzowi absolutorium rękę podnio-
sło 5 osób, 4 były przeciwne, 5 się 
wstrzymało (te głosy także liczone 
są w przypadku absolutorium jak 
przeciwne – red.).

– Werdykt nie jest dla mnie za-
skoczeniem. Dziękuję rozsądnym 
radnym. Reszty jak widać, nie stać 
chyba na kwiaty – krótko skwito-
wał nieudzielenie absolutorium Ja-
cek Waśko.

Bo kwiaty istotnie były, 
a z nimi gratulacje od kilkoro rad-
nych. Dodajmy, że nieudzielenie 
burmistrzowi absolutorium nie 
niesie za sobą żadnych skutków. 
Ma ono jedynie wymiar symbolicz-
ny i pokazuje, że z większością rad-
nych Jackowi Waśko nadal mocno 
nie po drodze.

Tekst i fot. (ak)
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Rada nieszczęściem dla gminy?
doBRZyŃ nAd WiSŁĄ  – Jątrzycie i przez to ta rada jest nieszczęściem dla gminy. Wasze działania to 
wstrzymywanie rozwoju. Burmistrzowi należy się podziw, bo mimo takiego frontu oporu zdołał wiele zro-
bić – podsumował ostrą dyskusję na sesji absolutoryjnej radny Jerzy Wasiołek

We wtorek (12.06) policjant 
po służbie wracał z żoną do 
domu. Wjazd na posesję utrud-
niło mu stojące we wjeździe 
BMW i „wizyta” trzech mężczyzn. 
Jeden z nich groził mężczyźnie 
bronią.

– Policjant zgłosił zajście 
i złożył zawiadomienie o groź-
bach karalnych. Funkcjonariu-
sze zatrzymali wskazany pojazd, 
którym poruszało się dwóch 
sprawców: 22-letni mieszkaniec 
powiatu golubsko-dobrzyńskie-
go i 27-letni mieszkaniec powiatu 
lipnowskiego. W trakcie przeszu-
kania ujawnili broń pneumatycz-
ną. Amunicję do niej odnaleziono 
podczas przeszukania mieszka-
nia 22-latka. Przy drugim z nich 

policjanci znaleźli amfetaminę – 
mówi mł. asp. Małgorzata Mał-
kińska z KPP Lipno.

Trzeci ze sprawców, 33-letni 
mieszkaniec powiatu lipnow-
skiego, został zatrzymany w śro-
dę (13.06) rano. Po zatrzymaniu 
podejrzanych okazało się, że to 
nie jedyne przestępstwo jakiego 
mężczyźni się dopuścili. Dzień 
wcześniej od innego mężczyzny 
żądali pieniędzy, grożąc że jeśli 
nie zapłaci, zrobią krzywdę jemu 
i jego rodzinie.

Mężczyznom grozi do 10 lat 
więzienia. Trzeciemu ze spraw-
ców, 33-latkowi, za kierowanie 
gróźb karalnych grozi do 2 lat 
pozbawienia wolności.

(ak),

Lipno

Grozili policjantowi
Trzech mężczyzn groziło policjantowi z Lipna śmier-
cią!
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Dramatyczne 
chwile nad Wisłą
15 zastępów straży pożarnej prowadziło akcję ratun-
kową, a najważniejszym zadaniem było wyłowienie z 
wody kilku osób, które wypadły do Wisły z łodzi.

Kikół

Mają imię i sztandar
Przedszkole publiczne w Kikole nosi od kilkunastu dni imię „Kraina Bajek”. Pla-
cówka ma też piękny sztandar.

Dobrzyń nad Wisłą

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Brzmi dramatycznie, ale na 
szczęście były to tylko ćwiczenia 
zorganizowane przez komendę 
powiatową Państwowej Straży Po-
żarnej w Lipnie. Strażacy ochotni-
cy kilka razy do roku ćwiczą swoje 
umiejętności na różnego rodzaju 
zajęciach. Tym razem zadanie było 
szczególnie trudne.

– Były to ćwiczenia na wypadek 
kataklizmu spowodowanego ano-
maliami pogodowymi. Założyliśmy, 
że najbardziej dotknęły one gminę 
Dobrzyń nad Wisłą, gdzie były pod-
topione domy, połamane drzewa 
oraz konieczna akcja ratownicza na 
Wiśle, gdzie przewróciła się łódź z 7 
osobami na pokładzie. Dlatego też 
udział w akcji wzięły wszystkie jed-
nostki OSP z powiatu lipnowskiego, 

które dysponują łodziami. Pięć osób 
wyciągnęli z wody ratownicy, dwie 
zaginęły, dlatego poszukiwane były 
przez jednostki z gminy Dobrzyń – 
mówi bryg. inż. Jerzy Fydrych z PSP 
w Lipnie.

W przeprowadzeniu manew-
rów strażakom pomagali ratownicy 
lipnowskiego WOPR. Choć dla wielu 
młodych druhów były to pierwsze 
takie zajęcia, to akcja przebiegła 
sprawnie. Jeśli kiedyś nastąpi ko-
nieczność wykorzystania nabytych 
umiejętności, z pewnością to do-
świadczenie zaprocentuje. Ubiegło-
tygodniowa akcja była tym bardziej 
istotna, gdyż rozpoczął się sezon 
letni, a z nim wypoczynek nad 
wodą.

Tekst i fot. (ak)

8 czerwca 2018 roku zapisze 
się w historii kikolskiego przed-
szkola jako jeden z najważniej-
szych. Właśnie wtedy nastąpiło 
oficjalne nadanie Przedszkolu 
Publicznemu w Kikole imienia 
„Kraina Bajek”. Najpierw była 
msza św. z poświęceniem sztan-
daru w kościele parafialnym. Po-
tem wszyscy uczestnicy przeszli 
do budynku miejscowej podsta-
wówki. Tam odbyły się zasad-
nicze uroczystości z udziałem 
zaproszonych gości, w tym sa-
morządowców.

– Zarówno w życiu pojedyn-
czych osób jak i różnych spo-
łeczności bywają takie chwile, 
które na długo pozostają w ser-
cach. Taka chwila stała się na-

szym udziałem. Dlatego też było 
nam niezmiernie miło, że w tej 
historycznej uroczystości bra-
ło udział tak zacne grono gości. 
Sztandar był marzeniem przed-
szkola, które udało się spełnić. 
Jesteśmy dumni, że Przedszkole 
Publiczne „Kraina Bajek” w Ki-
kole dołączyło do elitarnego 
grona placówek, które mogą po-
szczycić się takim osiągnięciem. 
Mamy nadzieję, że nasze dzieci, 
wychowywane w przedszkolu 
pod tak wspaniałym sztanda-
rem, wyrosną na porządnych 
Polaków, kochających Boga, 
ojczyznę i rodzinę – mówi dy-
rektor placówki Małgorzata Ko-
strzewska.

W imieniu całej społeczno-

ści przedszkolnej kierownictwo 
i kadra przedszkola pragnie po-
dziękować wszystkim za uświet-
nienie tej historycznej uroczy-
stości swoją obecnością. Warto 
dodać, że symboliczną wstęgę 
no logotypie przedszkola prze-
cinali m. in. Aneta Jędrzejewska 
z zarządu województwa ku-
jawsko-pomorskiego, starosta 
Krzysztof Baranowski i pro-
boszcz miejscowej parafii Ma-
rek Mrówczyński. Fotorelacja 
z uroczystości dostępna jest na 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

dzonych Jacek Waśko.
Po życzeniach i przemówie-

niach był czas na wręczenie laurów. 
Następnie nie mogło zabraknąć 
symbolicznej lampki szampana za 
zdrowie jubilatów. Na koniec wy-
jątkowi goście zostali zaproszeni 
na poczęstunek. A jak to się sta-
ło, że małżonkowie doczekali tak 
wspaniałego stażu?

– Minęło nam już 51 lat w mał-
żeństwie. Ponad pół wieku temu 
nie brakowało zabaw, potańcówek. 
Poznaliśmy się na jednej z nich, bo 
mieszkaliśmy niedaleko od siebie. 
I tak już zostało – mówią zgodnie 
Krystyna i Mirosław Popielarczyk 
z Glewa. – Naprawdę cieszymy się, 
że wszystkim z nas się ułożyło, ale 
i wielu z nas już nie ma. Czas minął 
nam bardzo szybko. Najważniejsze 
jest zdrowie i to, że dochowaliśmy 
się trójki dzieci i sześciorga wnu-
ków. A bywało lepiej i gorzej, jak to 
w małżeństwie.

Choć nie wszyscy zdołali do-

trzeć na uroczystość, to wyróżnie-
nia trafią oczywiście do każdego 
z jubilatów. I tak uhonorowani zo-
stali: Wanda i Władysław Augusty-
niak, Barbara i Stanisław Balcer-
kowscy, Klara i Wiesław Brzezińscy, 
Barbara i Eugeniusz Cegielscy, 
Zofia i Tadeusz Jędrzejewscy, Ma-
rianna i Edward Kaczorowscy, 
Barbara i Władysław Kosińscy, 
Lucyna i Wojciech Lewandowscy, 
Anna i Kazimierz Łabiszewscy, 
Zofia i Kazimierz Marzec, Emilia 
i Józef Michalak, Cecylia i Stani-
sław Młotkowscy, Romualda i Eu-
geniusz Pawscy, Zofia i Franciszek 
Piwońscy, Krystyna i Mirosław Po-
pielarczyk, Wanda i Kazimierz Sie-
radzcy, Bożena i Józef Sobolewscy, 
Zofia i Romuald Studzińscy, Halina 
i Henryk Wałęsa, Janina i Kazi-
mierz Wałęsa, Krystyna i Wincen-
ty Ziółkowscy oraz Bożena i Karol 
Żywocińscy.

Tekst i fot. (ak)

Te szczególne wyróżnienia 
są przyznawane przez prezyden-
ta RP, a wręczane przez włodarzy 
miast i gmin parom, które przeży-
ły razem minimum 50 lat. Choć dla 
wielu może się to wydawać wręcz 
niemożliwe, to jest coraz więcej se-
niorów, którzy ze swoimi drugimi 
połówkami są czy to w szczęściu, 

czy w chorobie co najmniej od pół 
wieku. Spotkanie takich wyjątko-
wych ludzi odbyło się w miniony 
piątek w Dobrzyńskim Domu Kul-
tury ŻAK. Odznaczonym gratulo-
wał m. in. burmistrz Jacek Waśko.

– Serdecznie gratuluję wam 
tego, że wytrwaliście razem ponad 
50 lat i życzę dalszego życia w zdro-

wiu i w szczęściu. Przeżyć razem 
pół wieku to niebywałe osiągnię-
cie, dlatego z wielką przyjemnością 
wręczę wam odznaczenia w imie-
niu prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Obyśmy w takim samym składzie 
spotkali się za dziesięć lat na jubi-
leuszu 60-lecia waszych związków 
małżeńskich – mówił do zgroma-

Razem od pół wieku
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  22 pary z Dobrzynia i okolic odebrały w piątek z rąk burmistrza Jacka Waśko „Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń dostojnym jubilatom, 
wspólnej biesiady i wielu wzruszających chwil

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Już 10 lat minęło
TŁUCHOWO  W miniony czwartek odbył się jubileusz nadania 
nazwy Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie. 
Dzieci swoimi występami na scenie pokazały jak wielki drzemie 
w nich potencjał

Do wspólnego świętowa-
nia zaproszonych zostało wielu 
gości. Uroczystość rozpoczęła 
się przedstawieniem zarysu hi-
storycznego przedszkola i przy-
pomnieniem marzeń sprzed 10 
lat. Okazało się, że wszystkie są 
zrealizowane, co jest dowodem 
na rozwój placówki. Następnie 
przedszkolaki swoimi pięknymi 
występami i barwnymi strojami 
przeniosły wszystkich na wiosen-
ną łąkę. – Od momentu powsta-
nia placówki wiele się zmieniło. 

Wszystkie marzenia się spełni-
ły, czas więc na nowe – mówiła 
Agata Różańska, dyrektor Bajko-
wej Krainy.

Przedszkole to jednak nie 
tylko mury, place zabaw, ale 
przede wszystkim klimat jaki 
w nim panuje. 10-letnie placów-
ka wykształciła wielu małych 
tłuchowian. Rodzice przypro-
wadzają tu swoje pociechy, da-
jąc świadectwo o tym miejscu. 
O tym, że dzieci świetnie się 
bawią i uczą właśnie tu, świad-

czyły m. in. występy Pszczółek, 
Smerfów, Puchatków i Krasnali. 
W części artystycznej dzieci za-
prezentowały się w bajce „Skąd 
się wzięła Wisła?”, udowadniając, 
że posiadają umiejętności wokal-
ne, taneczne i aktorskie. Przed-
szkolaki tańczyły również polo-
neza, kujawiaka i krakowiaka.

Po części oficjalnej na 
wszystkich czekał słodki poczę-
stunek. Obszerna fotorelacja na 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Wielgie

Tak się bawi Suszewo
W minioną sobotę mieszkańcy dwóch sołectw spotkali się na wspólnym pikniku. 
Impreza odbyła się przed świetlicą wiejską w Suszewie. Dopisały humory, pogoda 
i frekwencja.

Piknik rozpoczął się o go-
dzinie 16.00. Każdy z przybyłych 
gości znalazł coś dla siebie. Or-
ganizatorzy zapewnili atrakcje 
zarówno dla dzieci jak i dla ich 
rodziców. Najmłodsi mieli wy-
pełniony czas zabawami i kon-
kurencjami sportowymi, które 
przygotowali animatorzy. Było 

malowanie twarzy, konkuren-
cje sprawnościowe oraz zawo-
dy sportowe. Po wyczerpują-
cych zmaganiach sportowych 
na uczestników zabawy czekał 
gorący bufet, a w nim smaczne 
kiełbaski z grilla oraz grochów-
ka, a na deser słodka wata cu-
krowa.

Do uczestników pikniku 
w Suszewie dołączyli również 
wójt Tadeusz Wiewiórski i prze-
wodnicząca rady Halina Sztypka. 
– Festyny to doskonały sposób, 
żeby zintegrować się dzięki za-
bawie. Co roku spotykamy się 
już od kilku lat. Można powie-
dzieć, że ta uroczystość na stałe 

wpisała się do naszego lokalne-
go kalendarza imprez – mówi 
Mirosław Dynakowski, sołtys 
Suszewa.

Jak na prawdziwy piknik 

przystało było wesoło, koloro-
wo i barwnie. Kolejne takie spo-
tkanie już za rok.

Tekst i fot. 
(mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Wspólne świętowanie
W sobotnie popołudnie mieszkańcy Mysłakówka, 
dzieci z miejscowej podstawówki wraz z rodzicami 
spotkali się na pikniku rodzinnym. Malowanie twa-
rzy, słodki poczęstunek i wspólne grillowanie to trzy 
z licznych atrakcji jakie przygotowali organizatorzy 
imprezy

Gmina Tłuchowo

Piknik Rodzinny to połączo-
ne obchody Dnia Mamy, Dnia 
Dziecka i Dnia Ojca. W tym dniu 
pogoda była wprost wymarzona 
do realizacji wszystkich punk-
tów programu, a było ich na-
prawdę sporo, m. in. atrakcje 
dla najmłodszych, które czekały 
w dmuchanym wesołym mia-
steczku. Sporo wzruszeń do-
starczył specjalnie przygotowa-
ny na tę uroczystość program 
artystyczny.

Dzieci wystąpiły w przed-
stawieniu „Calineczka”. Podczas 
rodzinnego spotkania nie mogło 
zabraknąć występów lokalnych 
artystów. Przed publicznością 

zaprezentowały się duety ta-
neczne ze szkoły Art Dance 
w Sierpcu. Poza tym przygoto-
wanych było sporo gier i ćwi-
czeń plenerowych. – Chcemy, 
żeby dzieci doskonale się bawiły 
i niczego w tym dniu im nie bra-
kowało. Chodzi o to, by najbliżsi 
byli razem – mówi Małgorzata 
Kamińska, dyrektor SP w Mysła-
kówku.

Wspólna zabawa odbyła się 
na boisku przed szkołą. Oprócz 
wspaniałej pogody, nie zawiodły 
również dobre humory. Obszer-
na fotorelacja na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. 
(mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Kikół

Zakochani w zwierzętach
Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt i Szkolne Koło Wo-
lontariatu ze Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskie-
go w Kikole w czerwcu przeprowadzili zbiórkę karmy 
i rzeczy potrzebnych opuszczonym zwierzętom.

– 14 czerwca wybraliśmy się 
do przytuliska dla zwierząt fundacji 
Mondo Cane inspektorat Włocła-
wek. Przekazaliśmy zebrane dary: 
90 kg karmy, koce, kołdry, ręczniki, 
poduszki i 50 zł. Wyprowadziliśmy 
psy na spacery, wygłaskaliśmy je i 
wycałowaliśmy – mówi Marta Red-
merska, opiekun grupy.

Uczniowie dowiedzieli się jak 

funkcjonuje przytulisko i zobaczy-
li jak wygląda życie porzuconych 
zwierząt. Wielu z nich zakochało się 
w psiakach i najchętniej zabrałoby 
je do swoich domów. – Za wielką 
pomoc w zbiórce dziękujemy pań-
stwu Raniszewskim z Kikoła – do-
dają uczniowie.

(ak), fot. nadesłane

Uniwersytet ma już 10 lat
LIPNO  W miniony czwartek studenci i goście świętowali 10-lecie istnienia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Patronem wydarzenia był starosta lipnowski Krzysztof Baranowski

– Studentom UTW życzę, by 
czuli się potrzebni i akceptowani 
w społeczeństwie – mówił staro-
sta Krzysztof Baranowski. – Przez 
całe swoje życie zawodowe ciężko 
pracowali dla ojczyzny, a teraz czę-
sto są słabo nagradzani, opłacani. 
Jest to bolączka i obecnych, i przy-
szłych emerytów. Mam nadzieję, 
że ja za dziewięć lat też wstąpię 
do tego uniwersytetu. Życzę, by 
wieczni studenci byli zawsze sobą 
i cieszyli się z wolności, życzę też 
zrozumienia u władz i to nie tylko 
samorządowych.

W jubileuszowej gali uczest-
niczyły władze samorządowe po-
wiatu, gminy Lipno, miasta, wła-
dze i studenci zaprzyjaźnionych 
uniwersytetów z innych miejsco-
wości, szefowie jednostek kultu-
ralnych i szkół oraz studenci.

Nauka przez całe życie
– Powinniśmy się uczyć tak 

długo, jak długo żyjemy – mówiła 
do zgromadzonych wiceburmistrz 
Lipna Jolanta Zielińska. – Podej-
mowane przez UTW przedsięwzię-
cia dają świadectwa, że niezależnie 
od wieku można poszerzać wiedzę, 
umiejętności i zainteresowania, 
rozwijać własne pasje i talenty. 
Na uznanie zasługuje urozmaico-
na oferta programowa. Gratuluję 
i życzę dalszych sukcesów.

Nad przebiegiem spotkania 

czuwała prezes stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku Irena 
Retlikowska. Były podziękowania, 
dyplomy i statuetki dla osób, które 
na przełomie dziesięciu lat zapisa-
ły się w historii lipnowskiego UTW. 
Była też minuta ciszy i wspomnie-
nie tych, którzy już na zawsze uni-
wersytecką brać opuścili.

Słowa uznania
– Zarządowi i członkom UTW 

składam serdeczne gratulacje jako 
wyraz uznania i szacunku za pod-
jęty trud i mobilizację do aktyw-
ności edukacyjnej, obywatelskiej 
lipnowskich seniorów – mówił 
wójt gminy Lipno Andrzej Szy-
chulski. – Obecność tych osób 
w przestrzeni publicznej jest 
niedoceniona. Życiowa mądrość, 
doświadczenie mogą tu być prze-
kazywane młodszemu pokoleniu. 
Władze UTW stworzyły miejsce, 
w którym spotykają się ludzie nie 
tylko pełni werwy do pracy, ale też 
przekonani o tym, że świetna or-
ganizacja, otwartość i wiara w suk-
ces to najlepsza droga do rozwoju. 
Życzę kolejnych lat pełnych sukce-
sów, wyzwań i cennych inicjatyw 
dedykowanych dla lokalnej spo-
łeczności i wciąż młodych, pełnych 
życia studentów.

Na początek 11 wykładów
Uczestnicy gali jubileuszowej 

przypomnieli sobie, jak ich uni-

wersytet powstawał, jak działał 
przez wszystkie lata, jakie chwile 
szczególnie zapisały się na kartach 
kronik. Założycielkami lipnowskie-
go UTW były cztery kobiety: Irena 
Retlikowska, Anna Bruzdowicz, 
Jadwiga Nowowiejska Błaszczyk 
i Bożena Chojnowska Tokarczyk.

– Nie ma wśród nas już jednej 
z tych pań, pani Bożeny, ale myślę, 
że gdzieś tam z nieba patronuje 
nam i dlatego ten uniwersytet tak 
się rozwija i tak funkcjonuje – mó-
wiła Jadwiga Nowowiejska-Błasz-
czyk. – Byliśmy niepewni, czy bę-
dzie zainteresowanie, czy zdołamy 
przekonać społeczność do edukacji, 
do takiego przedsięwzięcia. Pierw-
szy wykład udowodnił, że jednak 
jest w Lipnie zapotrzebowanie na 
takie formy aktywności seniorów. 
Udało się nam przekonać ludzi do 
zaangażowania w nasz uniwersy-
tet. Już w pierwszym roku odbyło 
się 11 wykładów.

Odbywały się, w ramach ofer-
ty programowej UTW, lektoraty 
języków obcych, zajęcia kompute-
rowe, zajęcia ruchowe i warsztaty 
rękodzieła oraz zajęcia psycholo-
giczne. Zacieśnianiu więzi sprzy-
jały spotkania okolicznościowe, 
wigilie, dni kobiet, ostatki, ogniska. 
UTW współpracuje z przedszkola-
mi, teatrami szkolnymi, fachow-
cami różnych specjalności. Nie 

brakowało wycieczek, wyjazdów 
bliższych i dalszych, zwiedzania 
i wypoczynku, nauki i przyjem-
ności. Studenci potrafią haftować, 
wypiekać pierniki czy… czerpać 
papier.

Duchowe wsparcie
– Dziesięć lat do niektórych 

mało, dla innych dużo – mówił 
proboszcz parafii Michała Kozala 
ks. Henryk Kołodziejczyk. – Gratu-
luję pięknego jubileuszu. To nie są 
nawet wieczni studenci, ale wiecz-
nie młodzi studenci. Ojciec święty 
Jan Paweł II powiedział kiedyś ta-
kie słowa, które w tej społeczności 
są bardzo ważne. On powiedział, 
że dziękuje Bogu, że zaczyna się 
starzeć od nóg. Bo przecież w pew-
nym momencie życia człowieka 
zdrowie jest bardzo ważne, zdro-
wie umysłowe, duchowe. Możemy 
się cieszyć, że to 10 lat wpisuje się 
również w posługę ś. p. ks. Stefana 
Maćczaka, który bardzo sobie cie-
szył te spotkania z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku. Pamiętam, kiedy 
było 5-lecie, a ksiądz kanonik był 
jeszcze pośród nas, wyrażał wie-
le sympatii w związku z udziałem 
w tym stowarzyszeniu. Cieszę się 
z każdego uśmiechu i z każdego 
działania ludzi, którzy mają w so-
bie potencjał i energię. Trwa w tej 
chwili generalny remont plebanii, 
stworzyliśmy też dużą świetlicę 

z zapleczem kuchennym, sanita-
riatami i ona będzie również służy-
ła studentom UTW. Na potańców-
ki, na spotkania. Życzę studentom 
przede wszystkim zdrowia. Byśmy 
na kolejnych jubileuszach spoty-
kali się w takim samym gronie, 
a może i większym.

Strażnicy historii
Lipnowski Uniwersytet Trze-

ciego Wieku ma też ogromne 
zasługi dla lipnowskiego patrio-
tyzmu. Jest bowiem inicjatorem 
ufundowania i odsłonięcia tablicy 
katyńskiej na placu Dekerta oraz 
tablicy na cmentarzu parafialnym 
upamiętniającej ostatniego do-
wódcę AK Stanisława Drzewieckie-
go.

– Stanisław Drzewiecki w cza-
sie wojny zapisał się swoją działal-
nością patriotyczną, a jego los po 
wojnie był dość tragiczny, nigdy nie 
wrócił do Polski, zmarł na obczyź-
nie, a ponieważ tu leżą jego rodzi-
ce, więc z rodziną i burmistrzem 
Lipna doszliśmy do wniosku, że 
warto upamiętnić tego człowieka 
choćby skromną tablicą – mówi 
Jadwiga Nowowiejska-Błaszczyk.

Jubileuszową galę uświetnił 
występ chóru uniwersyteckiego. 
Były też multimedialne pokazy 
ruchowe, filmowe wspomnienia 
i rzeczywiste plany.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Upamiętnili Stanisława Drzewieckiego
LIPNO  11 czerwca na cmentarzu parafialnym burmistrz Paweł Banasik i inicjator upamiętnie-
nia Ryszard Krassowski odsłonili tablicę ku czci Stanisława Drzewieckiego. Poświęcił ją i modlitwie 
przewodniczył ks. Leszek Wojciechowski

– Dzisiejsza uroczystość to 
dla nas lekcja żywej historii, któ-
ra przypomina o tym, że ziemia 
lipnowska ma sowich bohaterów 
i o nich nie zapomina – mówiła 
Wiktoria Deskiewicz, uczennica 
lipnowskiego Zespołu Szkół Ro-
mualda Traugutta. – Stanisław 
Drzewiecki jest absolwentem 
naszej szkoły, z czego jesteśmy 
dumni. Jednocześnie zobowią-
zujemy się, że będziemy dbać 
o pamięć wszystkich tych, którzy 
oddali swoje życie, służąc Polsce 
i walcząc o jej wolność na terenie 
Lipna i okolic.

Stanisław Drzewiecki to har-
cerz, żołnierz Wojska Polskiego, 
więzień komunistycznego sys-
temu bezpieczeństwa, ostatni 
komendanta obwodu Armii Kra-
jowej w Lipnie, odznaczony Krzy-
żem Walecznych.

Potrzeba 
zachowania pamięci
– W tym roku obchodzimy 

stulecie odzyskania niepodle-
głości, a rok 1918, który kończył 
pierwszą wojnę światową, po-
zwolił na to, że Polacy odzyskali 
niepodległość – mówił burmistrz 

Lipna Paweł Banasik. – W 1919 
roku jednak była wojna polsko-
ukraińska, w 1920 wojna z bol-
szewikami, potem straszna wojna 
w 1939 roku. I gdy wydawało się, 
że wojna zakończona w 1945 roku 
pozwoli odzyskać prawdziwą nie-
podległość, rodzący się system 
komunistyczny pozwolił komu-
nistom wielu wartościowych lu-
dzi zlikwidować albo wysłać na 
emigrację. Taką postacią był wła-
śnie Stanisław Drzewiecki, któ-
ry został zmuszony do wyjazdu 
stąd. U mnie pojawili się przed-
stawiciele lipnowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku z prośbą 
o uczczenie tablicą Stanisława 
Drzewieckiego i zachowanie go 
w naszej pamięci takim jaki był.

W poniedziałkowej uroczy-
stości na cmentarzu w Lipnie 
uczestniczył prof. dr hab. Miro-
sław Krajewski,  burmistrz Paweł 
Banasik, starosta Krzysztof Ba-
ranowski, Alicja Siałkowska, kpt. 
Maria Kowalewska, por. Kazimie-
ra Zamczuk, Joanna Kowalska, 
lipnowscy kombatanci, przedsta-
wiciele światowego związku żoł-
nierzy AK z oddziału toruńskiego 

i lipnowskiego UTW, samorzą-
dowcy, nauczyciele, uczniowie 
i mieszkańcy.

Komendant obwodu AK
– Stanisław Drzewiecki to 

człowiek, któremu dużo zawdzię-
czam, bo on ukształtował moje 
długie życie – mówił Ryszard 
Krassowski, główny inicjator po-
wstania tablicy. – Kiedy kończyła 
się wojna, my tu w Lipnie ma-
rzyliśmy o tym, że można będzie 
iść ulicą i rozmawiać po polsku, 
że można będzie pójść do parku. 
Ja marzyłem o tym, by móc być 
harcerzem. Zawdzięczam to Sta-
nisławowi Drzewieckiemu, mę-
żowi mojej siostry, który mi to 
wszystko tak barwnie opowiadał, 
że ja nie wyobrażałem sobie ni-
czego piękniejszego od Związku 
Harcerstwa Polskiego. Stanisław 
Drzewiecki przyjął jako wska-
zówkę dla swojego życia przy-
rzeczenie harcerskie, ja po nim 
zrobiłem to samo. On już w la-
tach 30. ubiegłego wieku zdawał 
sobie sprawę z tego, że znów 
będzie wojna i że będą potrzeb-
ni żołnierze. Po maturze wstąpił 
do szkoły oficerskiej. Był człowie-
kiem systematycznym i dobrze 
zorganizowanym, można zaliczyć 
go do grona nauczycieli uczących 
polską młodzież w konspiracji. Ja 
też zaliczyłem trzy klasy pod jego 
kierunkiem. On miał wiele życio-
rysów, ciągle zmieniał je, by wła-
dza go nie znalazła. Jednym z jego 
pseudonimów był „Sławunia”, a to 
było imię mojej siostry. Władzom 
UB nie pasował ten pseudonim 
do mężczyzny i uwierzyły, że to 
nie jest komendant obwodu AK. 
Stanisław często powtarzał cytat 
z marszałka Piłsudskiego „można 
przegrać bitwę, ale nie ulec”, ina-
czej podszedł do życia, gdy dostał 
się do niewoli niemieckiej. Posta-

nowił dalej walczyć, uciekł z nie-
woli, wrócił do Lipna i zaraz włą-
czył się do ruchu konspiracyjnego. 
Uratowało go też to, że urodził się 
w USA, a gdy miał 3 lata, rodzi-
ce wrócili do Polski. Drzewiecki 
był w gronie aresztowanych, ale 
gdy Niemcy zorientowali się, że 
jest urodzony w USA, zwolnili go. 
Kiedy aresztowany był przez UB, 
uciekł z transportu, pracował na 
Dolnym Śląsku pod innym nazwi-
skiem. Po ogłoszeniu amnestii 
zgłosił się do Wrocławia, potem 
do Poznania, ale powiedziano mu, 
że i tak będzie siedział, bo uciekł 
z transportu. Stanisław poprosił 
tylko o zawiadomienie ambasady 
USA jako obywatel amerykański. 
Po trzech dniach wypuścili go, 
a on uciekł do USA. Tam prowadził 
działalność harcerską. Teraz rodzi 
się w Lipnie nowa tradycja, bę-
dziemy o tych ludziach pamiętać, 
brać z nich przykład, opowiadać 
o nich. Rok temu mój syn zapro-
ponował mi to przedsięwzięcie. 
Nie wierzyłem, że to się uda.

Odsłonili tablicę
Tablicę ku czci Stanisława 

Drzewieckiego odsłonił burmistrz 
Lipna Paweł Banasika i Ryszard 
Krassowski. Poświęcił ją ks. Le-
szek Wojciechowski. Uczniowie 
przywołali poezję Cypriana Kami-
la Norwida, zgromadzeni licznie 
uczestnicy uroczystości złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod tablicą 
słynnego harcerza.

– Warto być człowiekiem 
uczciwym i walczyć o Polskę, i ta-
kim był Stanisław Drzewiecki – 
mówił starosta lipnowski Krzysz-

tof Baranowski. – Nie wiem, 
kiedy ojczyzna byłaby w potrze-
bie, ilu Polaków zachowałoby się 
tak, żeby nauczać, ale również 
mieć odwagę bronić ojczyzny. 
Wielu mądrych ludzi zostało stra-
conych, wielu wyjechało. Takich 
ludzi trzeba w sposób godny upa-
miętniać. Chylę głowę i oddaję 
cześć. Panie Stanisławie, spoczy-
waj w pokoju.

Oprawę wojskową i wartę ho-
norową przy tablicy pełnili żołnie-
rze z Zespołu Szkół Akademickich 
we Włocławku. Wieczorem, w ko-
ściele Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Lipnie odprawiona 
została msza święta poświęco-
na Stanisławowi Drzewieckiemu 
i wszystkim działaczom AK w po-
wiecie lipnowskim.

– Papież Franciszek zwykł 
mówić, żeby po mądrość udawać 
się do ludzi starszych, czyli do lu-
dzi doświadczonych przez życie, 
bo są mądrzy – mówił ks. Leszek 
Wojciechowski. – Dziękuję, że są 
tu dzisiaj z nami ludzie, którzy 
w tamtych czasach żyli i przeży-
wali te trudne chwile w historii 
naszej ojczyzny, naszej polsko-
ści, tożsamości. Młodym dzisiaj 
tu zgromadzonym życzę, by po 
mądrość szli do ludzi doświad-
czonych. Kiedy słuchałem tej wy-
powiedzi przypomniało mi się to, 
co mówił ś. p. dziadek. Opowiadał, 
a był też żołnierzem Armii Krajo-
wej i też nie został zastrzelony, bo 
miał obywatelstwo USA. Jest to 
więc podobna historia, co w przy-
padku Stanisława Drzewieckiego.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

O G Ł O S Z E N I E
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Międzynarodowy Dzień Dziecka
KIKÓŁ  Ogromną imprezę dla dzieci zorganizowali wspólnie w Kikole włodarze powiatu lipnowskiego, 
gminy Kikół i stowarzyszenia „Nadzieja”

Międzynarodowy Dzień 
Dziecka odbył się 9 czerwca na 
boisku przy ul. Kasztelańskiej 
w Kikole. Na najmłodszych cze-
kało wiele atrakcji i doskonałej 
zabawy. Wspólnie bawiły się i in-
tegrowały dzieci niepełnospraw-
ne z terenu powiatu lipnowskie-
go oraz przedszkolaki i uczniowie 
wszystkich szkół z terenu gminy 
Kikół. Zjeżdżalnie, konkursy z na-
grodami, kiełbaski, słodki bufet, 
lody i wata cukrowa, a na zakoń-
czenie paczka i piłka dla każdego 

dziecka sprawiło wiele radości 
najmłodszym uczestnikom sza-
leństw oraz ich rodzicom i opie-
kunom.

– Frekwencja przeszła na-
sze oczekiwania. Jest mnóstwo 
ludzi, dobra pogoda i przede 
wszystkim znakomita zabawa – 
mówił w trakcie imprezy Krzysz-
tof Kończalski z Ośrodka Kultury 
Gminy Kikół.

Podczas dnia dziecka odbył 
się pokaz ratowniczy w wykona-
niu OSP w Kikole przy wsparciu 

wozu bojowego z OSP Mosz-
czonne, rozgrywki piłkarskie 
oraz wręczenie nagród za udział 
w konkursie na „Logo Gminy Ki-
kół z okazji 100 – lecia niepodle-
głości”. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski, 
wójt gminy Kikół Józef Preden-
kiewicz oraz prezes stowarzysze-
nia „Nadzieja” Mariola Ejdowska. 
Organizację wspierał Ośrodek 
Kultury Gminy Kikół.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Wielgie

Zabawa w Olesznie
Imprez nigdy za wiele, dlatego również mieszkańcy 
Oleszna postanowili uczcić niedawny Dzień Dziecka. 
Tradycyjnie w organizację pikniku włączyło się sołec-
two i miejscowa OSP.

Festyn na terenie wokół 
świetlicy wiejskiej rozpoczął 
się w minioną niedzielę o godz. 
15.00. Na najmłodszych czekały 
gry i zabawy z nagrodami. Nie 
lada gratkę przygotowali stra-
żacy-ochotnicy z Oleszna. Naj-

pierw ochłodę w upalny dzień 
przyniosła kurtyna wodna, a po-
tem kąpiel w pianie. Rada sołec-
ka wsi zatroszczyła się o bufet, 
a najwytrwalsi – nieco starsi 
mieszkańcy – bawili się do póź-
nych godzin wieczornych.

Animacje dla dzieci i do-
rosłych prowadził klaun Pajko, 
a w pomoc w organizacji włą-
czył się też Ośrodek Kultury 
i Biblioteka Gminy Wielgie. Dla 
wszystkich były darmowe sło-
dycze, ufundowane przez dar-
czyńców. O dobre humory ze-
branych dbali przedstawiciele 
sołectwa z sołtysem Piotrem 
Przybyszewskim na czele. Jak 
bawili się mieszkańcy Oleszna? 
Przekonacie się oglądając także 
fotorelację na naszym portalu 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot.
 (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Cztery sołectwa na imprezie
Współpraca sąsiednich miejscowości wygląda na tyle dobrze, że w niedzielę 
10 czerwca w Grochowalsku zorganizowali kolejną imprezę wspólnie z Tulibo-
wem, Szpiegowem i Krępą. Zabawa trwała od godz. 15.00 do wieczora

Gmina Dobrzyń nad Wisła

Cztery sąsiednie sołectwa 
współpracują już od dłuższego cza-
su. Na boisku w Grochowalsku ich 
mieszkańcy spotykali się w prze-
szłości, by bawić się na wspólnych 

festynach. I tym razem pośród 
wielu atrakcji organizatorzy za-
troszczyli się przede wszystkim 
o najmłodszych. – Takie imprezy 
stały się już tradycją, dlatego i my 

Gmina Kikół

Wesoło w Grodzeniu
Dzień Dziecka sołectwa Grodzeń odbył się 5 czerwca 
br. Na imprezę przybyli najmłodsi mieszkańcy wraz 
z rodzicami.

Sołtys Jarosław Tarkowski 
powitał wszystkich przybyłych 
i zaprosił do wspólnej zabawy. 
Na dzieci czekało wiele atrakcji, 
z których z radością korzysta-
li, bawiąc się w najlepsze. Dzień 
Dziecka został zorganizowany ze 

środków sołeckich, przy współ-
pracy z Ośrodkiem Kultury Gmi-
ny Kikół. Patronat objęli starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski 
oraz wójt Gminy Józef Predenkie-
wicz.

(ak), fot. nadesłane

organizujemy kolejny festyn. Dzięki 
wspólnym wysiłkom sołectw i rad-
nych Grochowalska, Szpiegowa, Tu-
libowa i Krępy mamy tak duży pik-
nik – wyjaśniają organizatorzy.

Program festynu był bardzo 
bogaty: od gastronomii po prze-
jażdżki konne i dmuchane zjeżdżal-
nie. Nic dziwnego, że uczestnicy 
byli zadowoleni. W końcu wszystko 

było za darmo. Przekonaj się, oglą-
dając obszerną fotorelację na lipno-
cli.pl.

Tekst i fot. 
Andrzej Korpalski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Uwolnili 150 książek
W miniony wtorek nasza Miejska Biblioteka Publicz-
na włączyła się po raz kolejny w Ogólnopolską Akcję 
Uwalniania Książek.

Lipno

Od 8 do 10 czerwca reprezen-
tacja uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Ireny Sendlerowej w Woli wraz 
z dyrektor Elżbietą Kiełkowską 
i opiekunem Iwoną Kwaśniewską 
uczestniczyła w IV Międzynaro-
dowym Zjeździe Szkół i Placówek 
noszących imię Ireny Sendlerowej. 
Oprócz przedstawicieli szkół i pla-
cówek edukacyjnych z całego świa-
ta do Gdańska przyjechali Rzecz-
nik Praw Dziecka Marek Michalak, 
córka Ireny Sendlerowej – Janina 
Zgrzembska oraz gość specjalny 
– pisarka Relli Robinson z Izraela, 
która jako jedyna z rodziny, dzięki 
odwadze Polaków,  przeżyła getto 
warszawskie.

Początek w Warszawie
– Tradycja zjazdów placówek 

im. Ireny Sendlerowej zrodziła się 
z pomysłu warszawskich placówek 
noszących to imię i Rzecznika Praw 
Dziecka – wyjaśnia dyrektor szkoły 
w Woli Elżbieta Kiełkowska. – Po-
przednie zjazdy, co trzy lata, orga-
nizowane były w Zespole Szkół nr 
65 w Warszawie. W związku z ogło-
szeniem przez Sejm RP roku 2018 
rokiem Ireny Sendlerowej zjazd 
zorganizowano wyjątkowo po 
upływie 2 lat i tym razem w Bursie 
im. Ireny Sendlerowej w Gdańsku.

Na świecie są tylko 33 placów-
ki noszące imię Ireny Sendlerowej, 
w tym dwie w Niemczech i po jed-
nej w Meksyku i Wielkiej Brytanii. 
W tegorocznym zjeździe uczestni-
czyły 22 placówki z Polski i po jed-
nej z Niemiec i z Wielkiej Brytanii. 
Wśród nich zadebiutowali w tym 
roku uczniowie i nauczyciele z Woli: 
ze sztandarem, wiedzą o patronce 
i jej dokonaniach oraz chęcią zgłę-
biania doświadczeń i wymiany spo-
strzeżeń z innymi ludźmi uczącymi 
się i pracującymi pod patronatem 
Ireny Sendlerowej.

Wzruszająca uroczystość
– Tegoroczne spotkanie rozpo-

częło się od przemarszu delegacji 
ze sztandarami do Teatru Szekspi-
rowskiego, gdzie nastąpiła prezen-
tacja sztandarów i szkół noszących 
imię Ireny Sendlerowej, przedsta-
wienie sztuki „Życie w słoiku” oraz 
wręczenie uczestnikom zjazdu sta-
tuetek „Jabłko życia” – mówi dy-
rektor Kiełkowska. – Uroczystość 
prowadził redaktor TVP3 Gdańsk 
Piotr Świąc. Szczególnie wzruszają-
ce było wystąpienie Relli Robinson, 
która wspominała dramatyczne 
koleje swojego życia oraz Marka 
Michalaka, który w Gdańsku po raz 
ostatni pojawił się w roli Rzecznika 

Praw Dziecka, ponieważ w sierpniu 
kończy się jego druga kadencja na 
tym stanowisku.

W niedzielę w Teatrze Szekspi-
rowskim odbyła się debata o gra-
nicach pomagania oraz o prawdzie 
i legendzie w historii prowadzona 
przez redaktor Agnieszkę Michaj-
łów z Radia Gdańsk. Było to kolejne 
doświadczenie dla  naszej repre-
zentacji z Woli i okazja do zdobycia 
wiedzy i zaczerpnięcia z poglądów 
innych na temat Ireny Sendlero-
wej.

– Jesteście najlepszym pomni-
kiem Ireny Sendlerowej jaki można 
mieć, nie z kamienia, ale żywym – 
powiedziała do uczniów córka Ire-
ny Sendlerowej.

Będą kolejne zjazdy
Szkoła Podstawowa im. Ireny 

Sendlerowej w Woli po raz pierw-
szy uczestniczyła w zjeździe, ale już 
wiadomo, że będą kolejne. Ucznio-
wie i nauczyciele aktywnie promu-
ją bowiem imię swojej patronki 
w społeczności lokalnej, uczestni-
czyli już w zjeździe ogólnopolskim 
w Bydgoszczy i debacie o Sendlero-
wej, a teraz dołączyli do grona mię-
dzynarodowego. Przypomnijmy, 
że rada gminy Kikół nadała szkole 
w Woli imię Ireny Sendlerowej 14 

września 2015 roku, a 22 paździer-
nika 2016 roku społeczność oficjal-
nie, po perfekcyjnym przygotowa-
niu, przyjęła patronat i sztandar. 
W szkole została odsłonięta tablica 
poświęcona patronce, a uczniowie 
i nauczyciele dumnie prezentują 
i promują imię wspaniałej kobiety, 
dzieląc się wiedzą na temat jej do-
konań.

Żyła prawie 100 lat
Przypomnijmy, że Irena Stani-

sława Sendlerowa (z domu Krzyża-
nowska) urodziła się 15 lutego 1910 
roku w Warszawie, zmarła 12 maja 
2008 roku. Grób Sendlerowej znaj-
duje się na warszawskich Powąz-
kach. Patronka szkoły w Woli to 
polska działaczka społeczna i cha-
rytatywna, od 1942 roku członek 
Rady Pomocy Żydom, odznaczona 
medalem „Sprawiedliwy wśród Na-
rodów Świata”, dama Orderu Orła 
Białego i Orderu Uśmiechu.

– Irena Sendlerowa uratowała 
prawie 2500 tysiąca dzieci – pod-
kreślają uczniowie z Woli. – W 1999 
roku amerykański nauczyciel Nor-
man Conard z Uniontown w stanie 
Kansas zainspirował powstanie 
szkolnej sztuki teatralnej „Życie 
w słoiku”. Jej tytuł nawiązuje do 
sposobu, w jaki zachowały się in-
formacje o pochodzeniu urato-
wanych dzieci: nazwiska rodziców 
i nowe, przybrane personalia Ire-
na Sendlerowa zakopywała w sło-
iku, w ogrodzie. Tylko dzięki tym 
notatkom, dzieci które przeżyły 
wojnę, dowiedziały się o swoich 
rodzinach. Przedstawienie oparte 
na faktach z życiorysu Ireny Sen-
dlerowej wystawiono ponad dwie-
ście razy w Stanach Zjednoczonych 
i Polsce. Zdobyło ono duży rozgłos 
w mediach amerykańskich i do-
prowadziło w końcu do powstania 

fundacji „Life in a Jar” promującej 
bohaterską postawę Ireny Sendle-
rowej.

Pomagała Żydom w getcie
Swoje dzieciństwo Irena Sen-

dlerowa ze względu na stan zdro-
wia spędziła w Otwocku, który 
miał status uzdrowiska. Studiowała 
prawo, a potem polonistykę. Za-
częła pomagać Żydom długo przed 
powstaniem getta warszawskiego. 
W grudniu 1942 roku Rada Pomo-
cy Żydom „Żegota” mianowała ją 
szefową wydziału dziecięcego. Jako 
pracownik ośrodka pomocy spo-
łecznej miała przepustkę do getta, 
gdzie nosiła Gwiazdę Dawida jako 
znak solidarności z Żydami oraz 
jako sposób na ukrycie się pośród 
społeczności getta. Współpracowa-
ła z polską organizacją pomocową 
działającą pod niemieckim nadzo-
rem i zorganizowała przemycanie 
dzieci żydowskich z getta, umiesz-
czając je w przybranych rodzinach, 
domach dziecka i u sióstr katolic-
kich w Warszawie.

21 października 1943 została 
aresztowana przez Gestapo, a po 
trzech miesiącach śledztwa ska-
zana na karę śmierci. „Żegota” 
zdołała ją uratować, przekupując 
niemieckich strażników. Po wojnie 
również pracowała na rzecz dzie-
ci, tworzyła domy sierot, powołała 
Ośrodek Opieki nad Matką i Dziec-
kiem – instytucję pomocy rodzi-
nom bezrobotnym. Ostatnie lata 
życia spędziła w Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Konwentu Bonifratrów 
w Warszawie. W maju 2013 roku pa-
miątki po Irenie Sendlerowej córka 
Janina Zgrzembska przekazała do 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
w Warszawie. 

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

– 12 czerwca lipnowscy biblio-
tekarze, wzorem minionych lat, 
przeprowadzili Ogólnopolską Ak-
cję Uwalniania Książek, dzieląc się 
z mieszkańcami radością czytania 
– mówi Ewa Charyton, dyrektor 
książnicy w Lipnie. – W punk-
tach „wolnej książki’ na czytelni-
ków czekały stoły pełne książek. 
Uwolniliśmy ponad 150 książek 
pochodzących głównie z darów 
przekazanych bibliotece przez 
czytelników. Zostały one uwolnio-

ne w miejscach publicznych takich 
jak urząd, apteka, cukiernia, sklep, 
ławka jak również w miejscach 
specjalnie oznaczonych jak Biblio-
teka Główna i filia nr 4. W ramach 
tegorocznej akcji uczniowie klas 
V i VI ze Szkoły Podstawowej im. 
Wł. Broniewskiego w Lipnie doko-
nali wymiany swoich już przeczy-
tanych książek na inne. Cieszymy 
się, że dzięki naszym działaniom 
w obiegu jest dużo literatury i za-
czytanych w niej ludzi. Mieszkańcy 

z prawdziwą przyjemnością i zro-
zumieniem przekazywali książki, 
czując potrzebę ich uwolnienia 
właśnie w tym dniu. Dziękuje-
my za zainteresowanie ze strony 
mieszkańców. Zapraszamy za rok.

Akcja już na stałe wpisała się 
do czerwcowego kalendarza na-
szej biblioteki. Mieszkańcy już do-
brze wiedzą, na czym uwalnianie 
woluminów polega. We wtorkowe 
południe 150 książek znalazło swo-
ich nowych właścicieli. Wybór na 
każdym stoisku był duży, każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Akcja 
cieszy się w Lipnie coraz większą 
popularnością. Książki krążą z rąk 
do rąk, by zapewnić chwilę wy-
tchnienia od codzienności wielu 
czytelnikom.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Jabłko życia dla szkoły w woli
GMINA KIKÓŁ  Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej z Woli uczestniczyła w minionym 
tygodniu w międzynarodowym zjeździe szkół i placówek sendlerowskich w Gdańsku, otrzymała statuetkę 
„Jabłko życia” i dołączyła oficjalnie do 33 placówek na świecie noszących imię tej niezwykłej kobiety
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Domy dla dzieci zamiast domów dziecka

W naszym województwie trwa budowa „czternastek” czyli 
kameralnych domów dziecka, z których każdy przeznaczo-
ny jest dla maksymalnie 14 młodych mieszkańców. Wsparcie 
samorządu województwa tra� ło dotąd na utworzenie 32 tego 
typu instytucji m.in. w Lipnie i powiatach: rypińskim, golub-
sko-dobrzyńskim oraz wąbrzeskim. Dzięki temu mają powstać 
współczesne, kameralne placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
przypominające bardziej dobrze zaprojektowane domy dla dużej 
rodziny niż tradycyjne obiekty o takim przeznaczaniu.

Jakie wynagrodzenie minimalne?

Rząd przygotował propozycję minimalnego wyna-

grodzenia na 2019 rok. Ma ono wynieść 2220 zł. To 

o 5,7 proc. i zarazem 120 zł więcej niż do tej pory. 

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodze-

nia, wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa 

dla określonych umów cywilnoprawnych z 13,70 

do 14,50 zł. Projekt trafił do negocjacji w Radzie 

Dialogu Społecznego. 

Zmiany w konkursach na dyrektora

W ubiegłym tygodniu Sejm RP przyjął poprawkę do 
nowelizacji ustawy Prawo oświatowe ws. wyłaniania 
członków komisji konkursowych na dyrektora szkoły 
spośród przedstawicieli związków zawodowych. Zgodnie 
z nowymi zapisami, w sytuacji, gdy w szkole działa kilka 
organizacji związkowych, będą one wyłaniać wspólnego 
przedstawiciela. Jeżeli tego nie zrobią, przedstawiciela 
wydeleguje największa organizacja związkowa działająca 

w szkole.

E-zwolnienia od grudnia

Prezydent podpisał ustawę zmieniają-cą termin wejścia w życie e-ZLA. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 grudnia lekarze będą wystawiać zwolnienia wyłącznie przez internet. Jak informuje ZUS, od stycznia 2016 r. do końca maja 2018 r. lekarze wy-stawili łącznie ponad 3,71 mln elektronicz-nych zwolnień. Najwięcej e-ZLA odnotowa-no w województwie zachodniopomorskim (41,5 proc.), na drugim miejscu uplasowało się województwo podlaskie (40,2 proc.), trzecie jest woj. mazowieckie (37 proc.).

„Dobry start” już od lipca 

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przypomina, że od 1 lip-
ca można składać wnioski w ramach programu „Dobry start”, któ-
ry gwarantuje rodzicom 300 zł wsparcia (raz w roku) na wypraw-
kę szkolną. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. 
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak 
i te przebywające w pieczy zastępczej. Wnioski o świadczenie będą 
przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługu-
ją obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 
500+”. Ministerstwo szacuje, że pomoc może tra� ć do ponad 4,6 mln 
uczniów. 

Kto złoży skargę nadzwyczajną? 

Od soboty 16 czerwca obowiązuje  
nowelizacja ograniczająca liczbę podmiotów, 
które mogą złożyć skargę nadzwyczajną do 
SN na prawomocne wyroki polskich sądów, 
które uprawomocniły się przed wejściem 
w życie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie 
Najwyższym. Zgodnie z nowymi przepisami, 
może to zrobić wyłącznie Prokurator Generalny 
lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Łatwiejszy eksport polskich produktów 

W ostatnich dniach posłowie niemal jednogłośnie zaakceptowali 
nowelizację ustawy o ochronie roślin. Przepisy mają ułatwić eks-
port produktów rolnych za granicę. W ustawie pojawiły się regula-
cje dotyczące nadzoru nad podmiotami (np. spółkami czy grupami 
producenckimi) ujętymi w rejestrze eksporterów. Będzie ich pilno-
wała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) 
lub firmy certyfikujące integrowaną produkcję roślin. Podmioty zain-
teresowane eksportem będą musiały znać wymagania obowiązujące 
w państwach trzecich, do których zamierzają wysyłać swoje produkty. 
Analogicznie sytuacja będzie wyglądać w przypadku państw tranzyto-
wych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. 
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Pora suszy
UPRAWA  Bezdeszczowa aura daje się we znaki rolnikom. 
W minionym tygodniu zebrał się zespół ds. rolnictwa działający 
przy wojewodzie, by omówić działania

W trakcie spotkania wojewo-
da poinformował o powołaniu 
nowych komisji ds. szacowania 
szkód w rolnictwie spowodowa-
nych suszą. Póki co zostaną one 
powołane w zachodniej części 
województwa, gdzie susza jest 
najbardziej odczuwalna. – W tej 
chwili wszystko wskazuje na to, 
że woj. kujawsko-pomorskie nie 
uchroni się przed katastrofą na 
dużą skalę. W maju były takie 
miejsca, w których nie spadła ani 
kropla deszczu. W innych były to 
minimalne ilości wody, która przy 
bardzo wysokiej temperaturze 
powietrza szybko wyparowała – 

mówił na nadzwyczajnym spotka-
niu zespołu rolnego wojewoda.

Mikołaj Bogdanowicz co roku 
zabiega o pomoc finansową dla 
rolników, którzy ucierpieli w wy-
niku niekorzystnych zjawisk po-
godowych. W roku 2016 rząd prze-
kazał na ten cel 50 mln zł, w roku 
2017 (po nawałnicy) było to aż 90 
mln zł wsparcia. Również i w tym 
roku sytuacja w uprawach rol-
nych, w tym również w naszym 
województwie, była poruszana 
na naradzie z Prezesem Rady Mi-
nistrów 11 czerwca.

Równolegle do spotkania 
w Bydgoszczy Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB 
w Puławach ogłosił suszę rolniczą 
na terenie kraju. Pod uwagę wzię-
to dane z 2478 gmin. O tym, czy 
w kraju występuje susza decyduje 
wskaźnik nazywany klimatycz-
nym bilansem wodnym (KBW). 
W okresie od 1 kwietnia do koń-
ca maja bilans ten wyniósł – 90 
mm. 

Wojewodowie zostali zobo-
wiązani przez resort rolnictwa 
do bieżącego monitorowania 
sytuacji w swoim regionie i bez-
zwłocznego powoływania komisji 
szacujących straty oraz przedsta-
wiania tygodniowych raportów 
z szacowania szkód na specjalnie 
opracowanych formularzach. 

W naszym województwie naj-
większa susza występuje w okoli-
cach Chełmna, Grudziądza oraz 
Inowrocławia i Mogilna. Stosun-
kowo najlepsza sytuacja jest na 
południe od Włocławka. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Dopłaty

Pierwszy raz elektronicznie 
To koniec bardzo trudnej kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 
Trudnej, ponieważ dokumenty przesyłano przez internet. 

Drogą elektroniczną wysłano 
w tym roku 870 tys. wniosków. 
Reszta skorzystała z możliwości 
szybkiej ścieżki – mali gospo-
darze mogli złożyć oświadcze-
nie potwierdzające brak zmian 
w tym roku w odniesieniu do 
ubiegłego roku. Dzięki temu nie 
musieli wypełniać formularzy 
w internecie. 

Ostatniego dnia, czyli  

15 czerwca, biura ARiMR były 
czynne do 20.00, ale tłumów nie 
było. Rolnicy korzystali z kom-
puterów w zaciszu domowym. 
Spóźnialscy mogą wysłać wnioski 
do 10 lipca, ale każdy dzień ro-
boczy spóźnienia po 15 czerwca 
kosztuje 1 proc. należnych płat-
ności.

Gospodarze szybko przesta-
wili się na system internetowy. 

Był on dostępny już w poprzed-
nich latach, jednak wówczas nie 
zyskał popularności. Rok temu 
w ten sposób przesłano tylko  
11 tys. wniosków. 

ARiMR wypłaciła w ramach 
dopłat bezpośrednich za 2017 rok 
13,96 mld zł. To blisko 97 proc. 
planowanej kwoty. Reszta trafi 
na konta do 30 czerwca.

(pw)
Konkurs

Nagrodzony pamiętnik
Konkurs organizowany przez Instytut Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z Tygodni-
kiem Poradnikiem Rolniczym wygrała Maria Mikołaj-
czyk z Kikoła Wsi w powiecie lipnowskim. 

Celem konkursu było nadanie 
rangi losom zwyczajnych ludzi, 
gospodarzy, chłopów, którzy czę-
sto nie mieli wpływu na to, gdzie 
z powodu zawirowań wojennych 
rzucił ich los oraz zebranie jak naj-
większej liczby wspomnień, opisa-
nie historii gospodarstw, rodzin 
gospodarzy, zdobycie zdjęć. Kon-
kurs skierowany był do wszyst-
kich mieszkańców wsi lub ze wsi 
zainteresowanych historią swoich 
rodzin, gospodarstw, okolic. Ma-
ria Mikołajczyk napisała piękny 

pamiętnik zatytułowany „Historia 
naszego gospodarstwa”. Opisa-
ła m.in. najważniejsze postaci ze 
swojej rodziny. Jedną z nich była 
babcia Czesława, inicjatorka po-
wstania KGW w Kikole. 

Nagrody konkursowe wręczo-
no 7 czerwca w Warszawie. Zwy-
ciężczyni otrzymała 3 tys. zł. Gra-
tulujemy i nawet poza konkursem 
zachęcamy do dokumentowania 
pięknej historii naszych gospo-
darstw. 

(pw)

Wypadki, które uczą
Nie minęły dwa tygodnie od naszego artykułu po-
święconego bezpieczeństwu dzieci podczas prac po-
lowych, a już mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem 
z udziałem nastolatka.

Bezpieczeństwo

W Błachcie w powiecie cheł-
mińskim 16-letniego chłopaka 
przygniótł ciągnik. Z uszkodze-
niami miednicy nastolatek został 
przetransportowany do szpitala. 
Ojciec będący świadkiem zajścia 
stracił przytomność i również wy-
magał pomocy medycznej. W oko-
licach Torunia (Starogród) 34-letnia 
kobieta, podłączając przyczepę do 
ciągnika, została przygnieciona 
przez podporę, która zmiażdżyła 
jej nogi. Na przyczepie były 2 tony 
piasku.

Niestety, tego typu wypadków 
może być więcej. Informacje o nich 
publikujemy tylko ku przestro-
dze. Oto inne przykłady zdarzeń 

z ostatnich dni. W Wielkopolsce 
mężczyzna usiłował wskoczyć na 
będącą w ruchu przyczepę i w efek-
cie poślizgnięcia został przez nią 
przejechany. Nie przeżył. Na Lu-
belszczyźnie 64-letni rolnik odpalał 
ciągnik metodą „na krótko” i został 
przejechany, gdy maszyna ruszyła. 
25 maja pod Brodnicą rolnik wyko-
nujący oprysk zahaczył ramieniem 
opryskiwacza o linię energetyczną. 
Zmarł na miejscu. Dwie inne osoby 
zostały poparzone. Na Warmii i Ma-
zurach na 59-letnią kobietę upadł 
z wysokości 230-kilogramowy ba-
lot słomy. Ciężko ranna przebywa 
w szpitalu. 

(pw)

Dronem w szpaka
Każdy właściciel sadu owocowego załamuje ręce na 
widok szpaków. Te niewielkie ptaki mogą spowodo-
wać spore straty. Do tego są inteligentne i szybko 
przyzwyczajają się do kolejnych prób walki z nimi. 
Teraz do arsenału broni przeciw szpakom mogą do-
łączyć drony.

Ciekawostki

W większości krajów, gdzie ist-
nieją wielkie sady, ochronę przed 
ptakami stanowią wielkie siatki 
zakładane na drzewa. Jest to dość 
kosztowne rozwiązanie, szczególnie 
jeśli ktoś posiada np. 100 hektarów. 
W USA tego typu farmy nie należą 
do rzadkości. Jeden z tamtejszych 
rolników, zajmujący się uprawą 
pistacji, zgłosił firmie produkują-
cej drony swój problem z ptakami. 
Poprosił o wykonanie automatu 
latającego. Firma Monarch z Ka-

lifornii przeanalizowała sytuację 
i skonstruowała specjalnego drona. 
Ma on straszyć ptaki dźwiękiem 
swoich śmigieł. Dodatkowo maszy-
na emituje odgłosy 100 rodzajów 
ptasich drapieżców, od sokoła po 
orła. Obecnie jest w fazie testów. 
Wypadają całkiem pomyślnie. Czas 
pokaże, czy amerykańskie odpo-
wiedniki szpaków nie zorientują się 
w końcu, że ze strony drona nic im 
nie grozi.

(pw)

Mniej dzików i jeleni 
Ministerstwo Środowiska poszło na rękę rolnikom w sprawie zmniejszenia popu-
lacji jeleniowatych. Trwa też redukcja liczby dzików.

Gospodarka łowiecka

Jelenie i daniele to zwierzę-
ta, które w minionych latach 
były odpowiedzialne za straty 
w rolnictwie. W związku z tym 
samorząd rolniczy zwrócił się 
o zwiększenie odstrzału, by nie-
co zredukować liczebność tych 
zwierząt. 

Odstrzał redukcyjny może 
zarządzić nadleśniczy, po zasię-
gnięciu opinii Polskiego Związku 
Łowieckiego, w przypadku nad-
miernego zagęszczenia zwie-
rzyny, zagrażającego trwałości 
lasów. Decyzję o uruchomieniu 
tego procederu może podjąć 

także starosta w porozumieniu 
z myśliwymi, ale tylko wtedy, gdy 
zwierzęta zagrażają funkcjono-
waniu obiektów produkcyjnych 
i użyteczności publicznej. Resort 
środowiska, chcąc zmniejszyć 
liczbę jeleniowatych, zezwolił już 
w ubiegłym roku na wydłużenie 
okresu polowań na łanie i ciela-
ki jelenia szlachetnego oraz da-
niele, który zaczyna się z dniem 
1 września. Drugą decyzją mi-
nisterstwa było zezwolenie na 
odstrzał w okresach ochronnych 
jeleni i danieli w drugim roku ży-
cia, które nie biorą jeszcze udzia-

łu w rozrodzie.
Dziki powodują więcej strat 

niż jeleniowate. To głównie za 
sprawą swoich „zwyczajów”, np. 
rycia ziemi. Dodatkowo przeno-
szą wirusa ASF. Samorząd rolni-
czy domagał się redukcji ich po-
pulacji do poziomu 0,1 osobnika 
na kilometr kwadratowy. W tym 
sezonie łowieckim myśliwi od-
strzelili już 340 tys. dzików. To 
imponująca liczba. By ją uzy-
skać, statystycznie codziennie 
na łowisko musiało wychodzić  
12 tys. myśliwych. 

(pw)
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lacja zbiornikowa na gaz płyn-
ny w przeciwieństwie do innych  
rozwiązań np. kotła na pelet 
lub na olej, wymaga wykonania 
projektu, który zostanie zaak-
ceptowany przez Rzeczoznawcę  
ds. Zabezpieczeń  Przeciwpoża-
rowych i uzyskania stosownego 
pozwolenia z urzędu. Lokalizacja 
zbiornika wymaga przestrzega-
nia przepisów prawa budowla-
nego i akceptacji Rzeczoznawcy  
ds. Zabezpieczeń Przeciwpoża-
rowych. W czasie użytkowania 
instalacji gazowej, zbiornik pod-
lega bezterminowemu dozoro-
wi przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego. Te wszystkie wymogi  
i ich przestrzeganie gwarantują 
posiadaczom instalacji gazowej 

pewność, że użytkują bezpieczną 
instalację. 

Zadzwoń i zamów 
bezpłatną wycenę:

pożegnanie z węglem. wybierz to 
co wygodne i ekonomiczne - gaz płynny LpG!

Dlaczego warto wybrać 
gaz płynny LPG 
do ogrzewania domu?
Gaz płynny doskonale sprawdza 

się jako niezawodne źródło energii 
zarówno dla nowo budowanych do-
mów, jak i tych modernizowanych, 
bez dostępu do sieci gazu ziemne-
go. Ogrzewanie gazem płynnym 
jest proste, czyste i bezobsługowe.  
Od domownika wymaga ono je-
dynie wyboru odpowiedniej 
temperatury jaką chce utrzymy-
wać w swoim domu. Zaletą gazu 
płynnego jest również wszech-
stronność jego zastosowania 
w gospodarstwie domowym. Gaz 
płynny może być wykorzysty-
wany zarówno do zasilania kotła 
gazowego, który ogrzewa dom,  
do zapewnienia ciepłej wody użyt-
kowej, jak i do zasilenia kuchni 
gazowej. Warto również dodać, 
że ogrzewanie gazem płynnym 
emituje znikomą ilość szkodli-
wych związków chemicznych  
do atmosfery (smogu). Dzię-
ki temu ogromną przewagą  
gazu płynnego nad innymi pali-
wami kopalnymi jest utrzymanie 
wysokiej jakości powietrza w na-
szym najbliższym otoczeniu. 

Co trzeba wiedzieć przed 
założeniem instalacji? 
Jak wygląda cały proces?
Wybierając gaz płynny do 

ogrzewania domu trzeba mieć 
świadomość podstawowych wy-
mogów stawianych przez przepisy 
prawa budowlanego. Jednym z naj-
ważniejszych jest umiejscowienie 
kotła gazowego. Zgodnie z przepi-
sami nie może być on zlokalizo-
wany w piwnicy. Kocioł gazowy nie 
wymaga jednak specjalnie wyod-
rębnionego pomieszczenia, może 
zostać umiejscowiony na przykład 
w kuchni, łazience, czy spiżarce. 
Planując lokalizację zbiornika LPG 
na działce powinniśmy zachować 
minimalne odległości bezpieczeń-
stwa: 5 metrów od szamb, studzie-
nek oraz wszelkich zagłębień tere-
nu i 3 metry od linii energetycznej. 
Istotną rzeczą jest również zapew-
nienie dojazdu odpowiedniej auto-
cysternie, która tankuje zbiornik za 
pośrednictwem węża o długości do 
45 metrów.

Proces inwestycyjny rozpo-
czynamy od: zamówienia aktual-
nej mapy działki, na której chce-
my postawić zbiornik, wykonania 
projektu instalacji gazowej przez 
projektanta instalacji i złożenie go 
w stosownym urzędzie.

Po uzyskaniu pozytywnej 
decyzji z urzędu, przystępujemy  
do prac związanych z przygotowa-
niem wykopów pod instalację i pod 
prefabrykowaną płytę fundamen-
tową. Montaż kompletnej instalacji 

gazowej z doprowadzeniem insta-
lacji do kuchenki gazowej i kotła 
gazowego trwa około 1-2 dni. Po 
wszystkich pracach inwestycja zo-
staje zakończona wizytą Inspektora  
z Urzędu Dozoru Technicznego. 

Czym się kierować 
przy wyborze 
oferty/dostawcy?
W wyborze odpowiedniej fir-

my odpowiedzialnej za wykonanie 
instalacji gazowej oraz za dostawę 
gazu płynnego powinniśmy kiero-
wać się min. renomą i doświadcze-
niem firmy, siecią dystrybucji oraz 
wielkością posiadanych magazy-
nów. Zaletą jaka może zdecydować 
o wyborze firmy jest również kom-
pleksowość wykonywanych usług. 
Warto powierzyć inwestycję firmie, 

która zadba zarówno o kwestie 
związane z uzyskaniem stosow-
nych pozwoleń z urzędu jak i wy-
kona instalację gazową zewnętrzną 
i wewnętrzną wraz z urządzenia-
mi towarzyszącymi typu kocioł 
gazowy. Firma powinna również 
zadbać o klienta w czasie dalszej 
współpracy, zapewniając stałą ob-
sługę instalacji, serwis 24 godziny 
na dobę oraz wymagane przeglądy 
i dozór.

Jaki jest czas 
realizacji inwestycji?
Czas realizacji inwestycji zależy 

w większości przypadków od urzę-
du, który udziela odpowiednią zgodę 
oraz od obsługi geodezyjnej. Z wie-
loletniego doświadczenia wynika,  
że bezpiecznie jest założyć trzy 
miesiące na kwestie formalne  
oraz dwa dni na prace instalacyjne 

na posesji.
Jakie są 
koszty ogrzewania?
Koszty ogrzewania domu 

zależą od wielu czynników jak  
na przykład: średnia tempera-
tura powietrza, izolacja cieplna  
budynku, rodzaj i skuteczność 
wentylacji. Najistotniejszym 
czynnikiem wpływającym na 
koszty jest wielkość budynku  
i jego zapotrzebowanie na energię. 

W zależności od standardu 
ocieplenia budynku, rodzaju in-
stalacji centralnego ogrzewania 
oraz ustawionej temperatury, 
koszt ogrzewania może być róż-
ny nawet dla budynku o tej sa-
mej powierzchni. Biorąc pod 
uwagę przykładowy dom jed-

norodzinny, dobrze ocieplony, 
o powierzchni grzewczej 120 m2, 
możemy oszacować koszty ogrze-
wania: przy założeniu, że budynek 
ma zapotrzebowanie na ciepło  
100 kwh/m2/rok, wyposażony jest 
w nowoczesny kondensacyjny ko-
cioł gazowy.

Koszt ogrzewania gazem 
płynnym wyniesie około 3500 zł 
brutto rocznie. Porównując to 
do rocznego kosztu ogrzewa-
nia ekogroszkiem, który wyno-
si około 2500 zł brutto, różnica  
to zaledwie około 1000 zł rocznie.

Jaki zbiornik 
na gaz płynny wybrać?
Czynniki, które decydują o wy-

borze zbiornika to ilość miejsca, 
względy wizualne oraz wydajność 
zbiornika. Najczęściej stosowany 
jest zbiornik o pojemności 2700 

litrów w wersji naziemnej, który 
pokrywa zapotrzebowanie na gaz 
w większości typowych budynków 
jednorodzinnych. Schowanym od-
powiednikiem zbiornika naziem-
nego jest zbiornik podziemny, 
który ze względu na wymagane 
mniejsze odległości od budynków 
i granic działki można stosować 
na mniejszych działkach. Większa 
pojemność zbiorników wykorzy-
stywana jest np. do sieci gazowych. 
Z jednego postawionego zbiorni-
ka o pojemności 4850 litrów mo-
żemy swobodnie zasilić trzy lub 
więcej domów jednorodzinnych,  
na sąsiadujących ze sobą posesjach. 
Wybierając do tego rozliczenie za 
gaz zużyty, według wskazań gazo-
mierza każdy budynek rozliczany 

będzie indywidualnie.
Czy użytkowanie zbiornika 

jest bezpieczne?
Oczywiście użytkowanie 

zbiornika jest bezpieczne. Insta-

A R T Y K U Ł    S P O N S O R O W A N Y 
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 Lipno
 21 czerwca przy hali PUK w Lipnie mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 

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

 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zorganizowany 
festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły, które w tym roku chciałyby zaprezentować się 
przed lipnowską publicznością i wziąć udział w części konkursowej, mogą wysyłać 
swoje zgłoszenia. Formularz jest dostępny na stronie www.zielonalipa.pl. Festiwal 
jest dofinansowany przez kujawsko-pomorski urząd marszałkowski. 

 Golub-Dobrzyń 
 25 i 26 czerwca o 19.00 w DK będzie można obejrzeć spektakl „Cienie”. Bilety 

kosztują 10 zł i są do nabycia w sekretariacie domu kultury. Więcej informacji pod nr. 
tel. 56 683 24 08. 

 Wąbrzeźno
 21 czerwca o 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury planowana jest promocja 

drugiego tomu publikacji „Wąbrzeskie wspomnienia. Niezwykłe losy zwykłych ludzi”. 
Nowość wydawnicza stanowi zbiór tekstów napisanych przez uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie na Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety 
Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. Wydawcą publikacji jest WDK.

 Z myślą o zbliżających się wakacjach Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci, 
które ukończyły 7 lat do udziału w bezpłatnych warsztatach tematycznych. Już od 
2 lipca w ramach „Słonecznych wakacji” czekają na najmłodszych animatorzy za-
baw. – Podczas tygodniowych spotkań nie zabraknie warsztatów plastycznych, 
podczas których uczestnicy będą mogli wykazać się zdolnościami manualnymi. 
Ponadto przygotowaliśmy szereg zabaw i tańców animacyjnych. Miłośnicy bajek będą 
mieli okazję do obejrzenia przedstawienia teatralnego  pt. „Pchła krętaczka” w wyko-
naniu aktorów z teatru KRAK-ART z Krakowa – zachęcają organizatorzy. Warsztaty 
będą trwać od godz. 11.00 do godz. 13.00. Zapisać trzeba się osobiście w Dziale 
Animacji Kultury WDK (wymagane jest wypełnienie karty zgłoszenia). Liczba miejsc 
ograniczona. Informacje pod numerem telefonu 56 688 17 27, wew. 24. 

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza zespoły i kapele ludowe do udziału w wąbrzeskiej 
Biesiadzie Seniorów. Impreza odbędzie się 8 lipca o godzinie 10.00. Tego dnia scena 
będzie należała do zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, zespołów folk-
lorystycznych, kapel ludowych i podwórkowych. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia 
znajduje się na stronie www.wdkwabrzezno.pl oraz w Dziale Animacji Kultury WDK. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 czerwca.

 22 lipca od godz. 10.00 klasyczna motoryzacja ponownie zagości na wąbrzeskim 
rynku. A wszystko to za sprawą Wystawy Zabytkowych Pojazdów„18+”, organizo-
wanej już po raz kolejny przez Wąbrzeski Dom Kultury. Wszyscy właściciele pojazdów 
zabytkowych zarejestrowani w Biurze Organizacyjnym WDK do 16 lipca otrzymają 
pamiątkowe gadżety oraz zostaną zaproszeni do uczestnictwa w rajdzie. Wpisowe 5 zł. 
Zapisy oraz bliższe informacje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 
24, mail animacja@wdkwabrzezno.pl.

 Rypin
 W poniedziałek 25 czerwca o 17.00, przy okazji dni miasta, gościem rypińskiej 

książnicy będzie Wojciech Waglewski – muzyk, lider zespołu Voo Voo. Waglewski 
odwiedzi Rypin w związku z wydaną w ubiegłym roku książką „Wagiel. Jeszcze wszys-
tko będzie możliwe”. Z muzykiem rozmawiał Wojciech Bonowicz, poeta i publicysta, 
kilkukrotnie nominowany do Nagrody Nike, autor wywiadów m.in. z Janiną Ochojską 
czy ks. Michałem Hellerem. Organizatorzy przygotowali także inne atrakcje. W week-
end zagra inna legenda polskiej muzyki – Lady Pank.

 W sobotę 25 sierpnia na placu przy ul. Nowy Rynek w Rypinie zagrają rockowe 
kapele w ramach szóstej edycji festiwalu „Riff Master”. Gwiazdą wieczoru będzie Leni-
wiec. Zespół pochodzi z Jeleniej Góry. Wykonuje muzykę z pogranicza punk-rocka, 
reggae i ska. Grupa wylansowała takie przeboje jak: „Piosenka dla zapowietrzonego” 
czy „Droga”. W 2013 roku ukazał się album „Rozpaczliwie wolny”, w którym muzycy 
wykorzystali teksty Edwarda Stachury. Dorobek Leniwca zamyka krążek „Raj” z 2016 
roku. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Komedia 
bez trzymanki

FILM  W sobotę 23 czerwca, w ramach lipnowskiego DKF-u, 
będzie można obejrzeć film „Atak paniki” w reżyserii Pawła 
Maślony. Po projekcji planowane jest spotkanie z aktorką Ju-
lią Wyszyńską 

„Atak paniki” to komedio-
dramat opowiadający o losach 
zwykłych ludzi, którzy wpada-
ją w wir zupełnie nieoczekiwa-
nych zdarzeń. Poznamy historię 
autorki kryminałów, która po 
latach separacji spotyka się na 
„randce” z mężem. Z kolei inne 
małżeństwo, wracające z wakacji 

w Egipcie, ma w samolocie miej-
sce obok natrętnego pasażera. Na 
ekranie pojawią się także: nasto-
latki palące pierwszy raz w życiu 
ukradzioną marihuanę, młoda 
dziewczyna, która pracuje w in-
ternetowym serwisie erotycz-
nym, panna młoda czekająca na 
pana młodego, który zniknął na 

własnym ślubie oraz uzależniony 
od gier komputerowych kelner. 
W filmie zobaczymy m.in. Artu-
ra Żmijewskiego, Dorotę Segdę, 
Magdalenę Popławską i Grzego-
rza Damięckiego. Początek lip-
nowskiego seansu o 16.00 w kinie 
Nawojka przy ul. Mickiewicza 33. 
Bilety kosztują 10 zł. 

Po projekcji planowane jest 
spotkanie z aktorką Julią Wy-
szyńską, która w filmie wcieliła 
się w rolę Wiktorii, panny młodej. 
Wyszyńska urodziła się w Mysło-
wicach, a w 2006 roku ukończyła 
Studium Teatralne przy Teatrze 
Śląskim w Katowicach. Tam też 
debiutowała w spektaklu „Dżu-
ma” na podstawie powieści Al-
berta Camusa. Cztery lata później 
została absolwentką Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im. 
L. Solskiego w Krakowie. Gra-
ła w dyplomowych spektaklach 
w reżyserii m.in. Jerzego Stuhra. 

Kariera Wyszyńskiej na dobre 
rozpoczęła się od roli Zabawnisi 
w spektaklu „Nowe wyzwolenie” 
w reżyserii E. Marciniak. Zagrała 
ponadto w „Klątwie” w reżyserii 
Olivera Frijicia, na deskach Teatru 
Powszechnego w Warszawie. 

Widzowie znają Wyszyńską 
także z ról telewizyjnych. Poja-
wiała się w takich serialach jak: 
„Czas honoru”, „Komisarz Alex” 
czy „Na dobre i na złe”. W 2012 
roku miesięcznik „Teatr” wyróżnił 
aktorkę za najciekawszy debiut 
2011/2012 w spektaklu „Źle ma się 
kraj”. 

(ToB)
fot. nadesłane

Konkurs

Wygraj bilety na koncert
W niedzielę 1 lipca o 21.00 w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu wystąpi Ty-
mon Tymański. U nas do wygrania trzy wejściówki na to wydarzenie. 

Występ jest zaplanowany 
w ramach cyklu „Koncerty pod 
gwiazdami”. Tymański jest zna-
ny z występów w jazzowym ze-
spole Miłość, a także z solowej 
twórczości. Do Torunia artysta 
przyjedzie z repertuarem legen-
darnej grupy The Beatles. 

Przygotowaliśmy konkurs, 
w którym do wygrania są trzy 
pojedyncze wejściówki na to wy-
darzenie. Bilety trafią do osób, 
które jako pierwsze prawidłowo 
odpowiedzą na pytanie: w któ-

rym filmie w reżyserii Wojciecha 
Smarzowskiego zagrał Tymon 
Tymański? Odpowiedzi prosimy 
przesyłać od czwartku 21 czerw-
ca od godz. 10.00 na adres: re-
dakcja@wpr.info.pl. W tytule 
maila należy wpisać: „Konkurs 
– Tymon Tymański”, w treści 
podać odpowiedź i dane kon-
taktowe. 

Bilety w regularnej cenie 
kosztują 20 (ulgowy) i 25 zł.  

(ToB)
fot. materiały promocyjne





Czwartek, 21 czerwca 2018

19:50 Argentyna - 
Chorwacja

06:00 Appaloosa - western
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Urugwaj - Arabia Saudyjska 
 Piłka nożna 
11:05 Doktor Quinn odc. 18 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Planeta lasów odc. 6 - serial
13:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
13:50 Dania - Australia Piłka nożna
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa - serial
19:05 Pogoda
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Argentyna - Chorwacja 
 Piłka nożna
22:05 Trzecia połowa - serial
22:20 Sprawa dla reportera 
23:15 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 2
23:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
00:15 Ocaleni odc. 13

05:20 Ukryta prawda odc. 259 - serial 

06:25 Szpital odc. 340 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 59 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów

 odc. 13 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 8 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 615 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 60 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 514 - serial 

14:55 Szpital odc. 341 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 3 - serial

16:55 Magda M. odc. 9 - serial

17:55 Dr House odc. 19 s. 1 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 616 - serial 

20:00 Dziewczyna z marzeniami - fi lm

22:20 Lucyfer odc. 16 s. 2 - serial

23:25 Shaft - fi lm 

01:35 Moc magii odc. 166

06:00 Detektywi w akcji odc. 127 

 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 14 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 15 - serial

08:00 Drużyna A odc. 6 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial

10:00 Na patrolu odc. 39 - serial

10:30 Na patrolu odc. 40 - serial

11:00 Drużyna A odc. 7 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 42 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 170

15:00 Detektywi w akcji odc. 43 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 182

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 183

18:00 Policjantki i policjanci odc. 377 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 378 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 168 - serial

21:00 Oczy anioła - thriller 

23:20 Amityville - horror 

06:00 To moje życie! odc. 316 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 83 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 389 s. 16 - serial
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 390 s. 16 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 68 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial
20:00 Teściowie - komedia
21:55 Polowanie na drużbów - komedia 
00:00 Bez litości - horror 

08:00 Dezerterzy odc. 74

08:30 Informacje kulturalne 

08:55 Monolog trębacza - fi lm

09:25 Kocie ślady - fi lm

11:00 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 2 - serial

11:35 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 3 - serial

12:10 Studio Kultura - rozmowy 

12:25 Ferdydurke - fi lm

14:10 Gorący czwartek - fi lm

15:45 Spotkanie 

 z Aleksandrem Bardinim 

16:45 Ryś - dramat

18:20 Blisko, coraz bliżej odc. 3 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Rocky Horror Picture Show 

 - komedia 

21:50 Scena klasyczna odc. 25

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 88

22:50 Obława - dramat

00:30 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 66

06:50 Był taki dzień odc. 600
06:55 Bitwa o Monte Cassino 1944 
 - fi lm
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 23
08:40 1200 muzeów odc. 4 - serial
09:10 Korona królów odc. 65 - serial
09:45 Korona królów odc. 66 - serial
10:15 Podróże z historią odc. 2 s. 1
10:50 Flesz historii 
11:10 Manewry - 1936 odc. 1 - serial
11:40 Niezłomni. 
 Pod drutami Auschwitz - fi lm
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:25 Sensacje XX wieku odc. 7
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 31 - serial
14:50 Niezwykła broń odc. 6 - serial
15:50 Powstanie zamojskie 1944 - fi lm 
16:55 Taśmy bezpieki odc. 3
17:25 Mieczysław Niedziałkowski - fi lm 
17:50 Bodo odc. 7 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 8
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial
21:30 Korona królów odc. 67 - serial
22:05 Korona królów odc. 68 - serial
22:35 Spór o historię odc. 14
23:15 Miasto Gniewu odc. 3 - serial
23:50 Miasto Gniewu odc. 4 - serial
00:35 Tulipan odc. 6 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
 - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Podróż apostolska 
 Papieża Franciszka do Genewy 
11:05 Myśląc ojczyzna 
11:15 Podróż apostolska 
 Papieża Franciszka do Genewy 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 16 - fi lm 
13:40 Podobni 
 do ewangelicznego siewcy 
14:10 Dotyk przyjaźni - dramat
15:45 Podróż apostolska 
 Papieża Franciszka do Genewy 
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
17:05 Ja głuchy 
17:30 Podróż apostolska 
 Papieża Franciszka do Genewy 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 15 s. 2 - serial
20:00 Podróż apostolska 
 Papieża Franciszka do Genewy 
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. 5
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
 - fi lm
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 

05:55 Na dobre i na złe odc. 643 

 - serial

06:50 Podróże z historią odc. 15 s. 2

07:20 Na sygnale odc. 82 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama

11:05 Pogoda - fl esz 

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

11:25 Iran - Hiszpania Piłka nożna 

13:40 Alternatywy 4 odc. 8 - serial

14:55 Postaw na milion 

16:00 Familiada 

16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

16:50 Francja - Peru Piłka nożna

19:30 Barwy szczęścia odc. 1853 

 - serial

20:10 Na ostrzu szpady - fi lm 

22:25 Mów mi Dave - fi lm

00:05 Wszystkie drogi prowadzą 

 do Rzymu - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 26 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2276

10:55 Ukryta prawda odc. 563 - serial

12:00 Szkoła odc. 305 - serial

13:00 Szpital odc. 449 - serial

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 7 s. 2 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4

16:00 Szkoła odc. 306 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 564 - serial 

18:00 Szpital odc. 450 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5348

20:10 Doradca smaku odc. 38 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2700 - serial

20:55 Milionerzy odc. 74

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 15

22:30 Gliniarz z Beverly Hills II 

 - komedia

00:45 Romeo musi umrzeć - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 706 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 519 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 520 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 61 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 834 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 185 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 582 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 8 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 797 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3656

16:40 Gliniarze odc. 127 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 9 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 103 - serial

20:05 Rozmowy nocą - komedia 

22:10 To Twoja wina odc. 3 - serial

23:10 W chmurach - fi lm

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 13:25 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 08:00 Dzień Dobry TVN 19:30 Świat według 
Kiepskich

Lekarz Jerry Peyser dowiaduje się, że przyszły teść 
jego córki jest ofi cerem operacyjnym CIA. Niebawem 
ekscentryczny Steve Tobias wciąga doktora do 
udziału w akcji związanej z przemytem broni.

17-letnia Bliss dorasta w prowincjonalnym 
miasteczku. Przypadkiem odkrywa wyścigi roller 
derby. Rozpoczyna treningi z lokalną drużyną. 
Wkrótce okazuje się, że doskonale radzi sobie na 
wrotkach.

„Dziewczyna z marzeniami”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Teściowie”
(2003r.) TV Puls 20:00



Piątek, 22 czerwca 2018

22:35 Ekstradycja

06:00 Odstrzał - western
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Francja - Peru Piłka nożna 
11:05 Doktor Quinn odc. 19 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Rok w zagrodzie odc. 6
12:55 Planeta lasów odc. 7 - serial
13:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
13:50 Brazylia - Kostaryka Piłka nożna
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa - serial
19:05 Pogoda
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Serbia - Szwajcaria Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:15 Alarm! 
22:35 Ekstradycja odc. 2 - serial
23:40 Księżyc i Valentino - dramat
01:35 Bankomat - thriller 

05:20 Ukryta prawda odc. 260 - serial 

06:25 Szpital odc. 341 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 60 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 9 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 616 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 61 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 515 - serial 

14:55 Szpital odc. 342 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 3 - serial

16:55 Magda M. odc. 10 - serial

17:55 Dr House odc. 20 s. 1 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 617 - serial 

20:00 Miasto cienia - fi lm

22:05 Charlie St. Cloud - melodramat

00:10 Uprowadzona odc. 4 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 128 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 15 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 16 - serial
08:00 Drużyna A odc. 7 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial
10:00 Na patrolu odc. 1 - serial
10:30 Na patrolu odc. 2 - serial
11:00 Drużyna A odc. 8 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 12 s. 5 
 - serial
13:00 Galileo odc. 662
14:00 Galileo odc. 663
15:00 Detektywi w akcji odc. 44 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 184
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 185
18:00 Policjantki i policjanci odc. 378 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 379 
 - serial
20:00 Gry wojenne: kod śmierci - fi lm 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 165 - serial
23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 166 - serial
00:05 Silent Hill - horror 

06:00 To moje życie! odc. 317 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 84 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 390 s. 16 - serial
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 391 s. 16 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial
20:00 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia
22:00 Ryzykanci - fi lm 
23:55 Zasady walki II - Zdrada - fi lm 
02:00 Dyżur

08:00 Chuligan literacki odc. 84

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:50 Przyjaciel - fi lm

09:25 Ryś - dramat

11:00 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 4 - serial

11:40 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 5 - serial

12:15 Studio Kultura - rozmowy 

12:30 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli 

13:30 Antyfonie odc. 2

14:20 Jestem - dramat

16:10 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

17:50 Videofan odc. 80

18:15 Blisko, coraz bliżej odc. 4 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Człowiek z Hawru 

 - komediodramat

21:40 Wizyta - fi lm 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 89

23:25 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli 

00:25 Rocky Horror Picture Show 

 - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 601
07:00 Powstanie zamojskie 1944 - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 24
08:35 Klasztory polskie odc. 6 - serial
09:15 Korona królów odc. 67 - serial
09:45 Korona królów odc. 68 - serial
10:20 Manewry - 1936 odc. 2 - serial
10:50 Podróże z historią odc. 43 s. 4
11:25 Taśmy bezpieki odc. 4
12:00 Przestrzenie Banacha - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 8
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 11 - serial
15:00 Dawne światy odc. 2 - serial
16:05 Defi lada zwycięzców - fi lm 
17:00 Daj siebie innym 
 - Marek Kotański 
17:30 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 80
17:45 Bodo odc. 8 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 35
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 13
20:30 Kulisy II wojny światowej odc. 6 
 - serial 
21:35 Korona królów odc. 69 - serial
22:05 Korona królów odc. 70 - serial
22:40 Szerokie tory odc. 101
23:20 Zawód: podróżnik na południe. 
 Andrzej Stasiuk - fi lm 
00:15 Wiedźmin odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 15 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Moc przebaczenia - fi lm 
11:15 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 12 - serial
11:50 Przypowieści Jezusa - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Samuraj Chrystusa - fi lm 
13:40 Chcę żyć - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 „Będę jej głównym Patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - fi lm 
14:45 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Boliwia odc. 1 - serial
17:20 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Orędzie na trudne czasy 
23:10 Joanna d’Arc. 
 Pod sztandarami wiary - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 644 
 - serial
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 13 - serial
07:20 Na sygnale odc. 83 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:10 Panorama
11:20 Pogoda - fl esz 
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:40 Argentyna - Chorwacja 
 Piłka nożna 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 155
14:25 Makłowicz w podróży odc. 31
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
16:50 Nigeria - Islandia Piłka nożna
19:30 Barwy szczęścia odc. 1854 
 - serial
20:00 Pociąg do podróży odc. 3 
 - miniserial
20:10 Pracująca dziewczyna - komedia 
22:10 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 293 s. 14 - serial
22:55 Mocny skład - Europejski Stadion 
 Kultury Rzeszów 2018 
00:45 Na ostrzu szpady - fi lm 

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 6

07:50 Doradca smaku odc. 38 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2277

10:55 Ukryta prawda odc. 564 - serial

12:00 Szkoła odc. 306 - serial

13:00 Szpital odc. 450 - serial

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 8 s. 2 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5

16:00 Szkoła odc. 307 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 565 - serial 

18:00 Szpital odc. 451 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5349

20:00 Dziedzictwo Bourne’a - fi lm 

22:50 Mission: Impossible II - fi lm 

01:20 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 707 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy odc. 521 

 - serial 

09:20 SuperPies odc. 2

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 62 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 835 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 186 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 583 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 9 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 638 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3657

16:40 Gliniarze odc. 128 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 10 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 208 

 - serial

20:05 801 lat Opola 

 „Piosenki wakacyjne” 

23:05 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 2

00:40 Diabelskie nasienie - thriller 

07:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:15 Blisko, coraz bliżej 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:30 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 08:50 Malanowski 
i Partnerzy

Nastoletni Will włamuje się do rządowego 
systemu komputerowego. Nawiązuje połączenie 
z superkomputerem zwanym „Ripley” i za 
pomocą samodzielnie napisanej gry symuluje 
atak terrorystyczny.

Program służący szkoleniu agentów i wojowników 
ma zostać zamknięty, a osoby z nim związane mają 
być zlikwidowane. Jedyny z agentów, któremu udaje 
się przeżyć, musi odzyskać tożsamość.

„Gry wojenne: kod śmierci”
(2008r.) TV4 20:00

„Dziedzictwo Bourne’a”
(2012r.) TVN 20:00



Sobota, 23 czerwca 2018

05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3297
06:15 Sprawa dla reportera 
07:10 Pełnosprawni 
07:35 Rok w ogrodzie 
08:00 Rok w ogrodzie extra 
08:15 Powitanie lata z Jedynką 
08:25 Weterynarze z sercem odc. 45 
 - serial
08:50 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 2
09:15 Nigeria - Islandia Piłka nożna 
11:25 Powitanie lata z Jedynką 
11:35 Doktor Quinn odc. 20 s. 5 - serial
12:25 Powitanie lata z Jedynką 
12:40 Planeta lasów odc. 8 - serial
13:10 Powitanie lata z Jedynką 
13:20 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
13:50 Belgia - Tunezja Piłka nożna
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:40 Orły Nawałki odc. 13 - serial
19:05 Trzecia połowa - serial
19:10 Sport 
19:12 Pogoda
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Niemcy - Szwecja Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:15 Jan Pietrzak, czyli Jan bez sceny 
 - fi lm 
23:15 Kompania X odc. 2 - serial
00:10 Arsene Lupin - fi lm 

05:30 Ukryta prawda odc. 261 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Przyjaciele odc. 48 - serial

09:15 Magda M. odc. 6 - serial

10:15 Columbo odc. 1 - serial

12:20 Andre - fi lm 

14:25 Dziewczyna z marzeniami - fi lm

16:45 Areszt domowy - komedia 

19:00 Nigdy w życiu! - komedia 

21:15 Wystrzałowe dziewczyny 

 - western

23:20 Dzień zagłady - fi lm

01:55 Moc magii odc. 168

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 11 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 12 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 13 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 14 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial
09:00 Planeta 51 - fi lm
10:55 Policjantki i policjanci odc. 375 
 - serial
11:55 Policjantki i policjanci odc. 376 
 - serial
12:55 Policjantki i policjanci odc. 377 
 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 171
15:00 Wesołe świry - komedia 
17:00 Domy za grube miliony odc. 4 
 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 4
19:00 Galileo odc. 664
20:00 Policjantki i policjanci odc. 378 
 - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 379 
 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 167 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 168 - serial
00:20 Niebezpieczna strefa - fi lm 

06:00 Skorpion odc. 24 s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 64 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne odc. 26 

 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne odc. 27 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 66 s. 2 - serial

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 67 s. 2 - serial

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 68 s. 2 - serial

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 69 s. 2 - serial

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 70 s. 2 - serial

14:40 Powrót do przyszłości - fi lm

17:00 Robin Hood: książę złodziei - fi lm 

20:00 Rambo III - fi lm 

22:00 Po prostu walcz 3 - fi lm

00:05 Łowca błyskawic - fi lm 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 3 - serial

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 23

09:45 Lo i stało się. Zaduma 

 nad światem w sieci - fi lm 

11:35 Człowiek z Hawru 

 - komediodramat

13:20 Chleba naszego powszedniego 

 - fi lm

14:20 Wydarzenie aktualne 

15:00 Intruz - thriller 

16:50 Jak ojciec i syn - dramat

19:00 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 4 - serial

20:00 W kręgu miłości - melodramat

22:00 The XX live at La Halle 

 Tony Garnier 

23:35 Córki dancingu - musical 

01:15 W kręgu miłości - melodramat

06:50 Był taki dzień odc. 602
07:00 Opowieść o Indiach odc. 2 - fi lm 
08:05 Regiony z historią odc. 4
08:30 Podróże z historią odc. 43 s. 4
09:10 Egipt odc. 3 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 135
10:40 Wielki test o Chopinie 
12:10 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 10
12:45 Życie odc. 4 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 90
14:20 Wielka gra odc. 138
15:15 Spór o historię odc. 133
15:55 Koło historii odc. 4
16:30 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 70
16:50 Olimpiada czasu wojny - fi lm 
17:25 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 16
17:45 Noce i dnie odc. 8 - serial
18:50 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial
19:55 Wojownicy czasu odc. 2
20:30 Ekstradycja odc. 10 s. 3 - serial
21:40 Piekło sprawiedliwych - fi lm 
22:20 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 7 - serial
23:25 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 6 - serial
01:25 Karbala - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Orędzie na trudne czasy 
15:10 Ks. Bronisław Markiewicz 
 - wielki wychowawca młodzieży 
 - fi lm 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 23
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 2 - serial
17:00 Jubileusz 1050-lecia pierwszego 
 polskiego biskupstwa w Poznaniu 
19:00 Sanktuaria polskie 
19:20 Kartka z kalendarza
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
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 Miłość odnajdzie cię wszędzie 
 - fi lm
23:30 Tata - katolik nie jest mięczakiem

05:25 Koło fortuny 

06:05 Na dobre i na złe odc. 645 

 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1358 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:50 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 96

11:00 Pogoda - fl esz odc. 244

11:10 Rodzinka.pl - serial

11:40 Serbia - Szwajcaria Piłka nożna 

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:15 Koncert Fundacji Anny Dymnej 

 - „Każdy komuś jest potrzebny” 

 odc. 13

16:20 Słowo na niedzielę

16:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

16:50 Korea Południowa - Meksyk 

 Piłka nożna

19:30 Lajk! 

20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 131

21:35 La La Poland odc. 1

22:25 Skarbiec - thriller 

00:10 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 

 odc. 1

05:45 Mango - Telezakupy

07:50 Wyjątkowa chwila odc. 9

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 1 s. 8

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 1

11:00 Na Wspólnej odc. 2697 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2698 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2699 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2700 - serial

12:50 Ugotowani odc. 2 s. 13

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 3 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 3 s. 3

16:00 Domowe rewolucje odc. 5 s. 2

17:00 Projekt Lady odc. 5 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 15

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5350

20:00 Wpadka - komedia 

22:45 Seks w wielkim mieście 

 - komedia 

01:40 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 15

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:40 Tarzan i Jane - fi lm

09:15 My3 odc. 36

09:45 My3 odc. 37

10:15 Ewa gotuje odc. 297

10:50 Czterej Pancerni i Pies: Rudy, 

 miód i krzyże; Most - serial

13:05 Krokodyl Dundee - komedia 

15:10 Jaś Fasola odc. 6 - serial

15:40 Joker odc. 43

16:40 Emsi na tropie odc. 3

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 77

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 78

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 190 

 - serial

20:05 801 lat Opola „Kabarety” 

23:10 Terminator III: Bunt maszyn - fi lm

01:35 Chirurdzy odc. 82 - serial

10:15 Columbo 13:55 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

15:45 Lo i stało się. Zaduma 
nad światem w sieci

10:05 Okrasa łamie 
przepisy

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

Nocna zabawa w klubie ma dla ambitnej dziennikarki 
Alison Scott nieoczekiwane konsekwencje. Po ośmiu 
tygodniach kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży. 
Postanawia odszukać ojca dziecka.

Dziennikarka Sue Charlton robi reportaż 
o Australijczyku Michaelu Dundeem. W zamian 
za uratowanie przed atakiem wielkiego krokodyla 
zaprasza myśliwego do Nowego Jorku.

„Krokodyl Dundee”
(1986r.) Polsat 13:05

„Wpadka”
(2007r.) TVN 20:00



Niedziela, 24 czerwca 2018

19:05 Trzecia połowa

05:40 Klan odc. 3298
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Powitanie lata z Jedynką 
08:40 Ziarno odc. 666
09:15 Korea Południowa 
 - Meksyk Piłka nożna 
11:20 Powitanie lata z Jedynką 
11:30 Spotkanie ze świętym odc. 9
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 12
12:55 Planeta lasów odc. 9 - serial
13:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
13:50 Anglia - Panama Piłka nożna
16:15 Teleexpress
16:30 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
16:50 Japonia - Senegal Piłka nożna
19:05 Trzecia połowa - serial
19:10 Pogoda
19:14 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Polska - Kolumbia Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:20 Wkręceni II - komedia 
00:00 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 12

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 13 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 14 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 15 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 17 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial

08:35 Mulan - fi lm 

10:55 Galileo odc. 663

11:55 Galileo odc. 664

12:55 Potyczki z tatą - komedia 

15:20 Plaga podziemnych pająków 

 odc. 42 s. 6 - fi lm

17:00 Szklane piekło - fi lm

19:00 Galileo odc. 665

20:00 Czysty strzał - thriller 

22:30 Antidotum - fi lm 

00:30 Święci z Bostonu - dramat

06:00 Skorpion odc. 25 s. 2 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 7 s. 3 - serial

08:00 Miki i raźni rajdowcy odc. 3 

 - serial

08:35 Jake i piraci z Nibylandii 

 odc. 3 s. 4 - serial

09:05 Hotel Zacisze odc. 2 - serial

09:45 Hotel Zacisze odc. 3 - serial

10:30 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 1

11:00 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 2

11:40 Powrót do przyszłości - fi lm

14:10 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

15:55 Sześć dni, siedem nocy - komedia 

18:00 Zakonnica w przebraniu 

 - komedia

20:00 Piękna i teczka - komedia 

21:50 Litewski przekręt - komedia

23:50 Uwikłana odc. 3 s. 2 - serial

00:45 Z archiwum policji odc. 12 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 4 - serial 

09:00 Dyrygentki - Długa droga 

 na podium - fi lm 

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 242

10:40 Duma i uprzedzenie 

 odc. 2 - serial

11:45 Tess - melodramat

14:45 Chciałbym się ogolić - fi lm

15:10 Chuligan literacki odc. 85

15:45 Laureaci konkursu 

 im. Henryka Wieniawskiego 

 odc. 13

16:10 Laureaci konkursu 

 im. Henryka Wieniawskiego 

 odc. 14

17:00 Pomniki historii - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 504

18:10 Hydrozagadka - komedia

19:35 Wniebowzięci - komedia 

20:30 Ziarno prawdy - fi lm 

22:35 Scena alternatywna w Opolu 

23:05 Trzeci punkt widzenia odc. 242

23:40 Lech Majewski. 

 Świat według Bruegela - fi lm 

00:35 Legenda - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 603

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 20 - serial

08:05 Droga od Chrystusa 

 do Konstantyna odc. 2 - fi lm 

09:05 Chłop i baba odc. 9 - serial

09:35 Chłop i baba odc. 10 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 136

10:40 Ziemia, planeta roślin odc. 2 - fi lm 

11:40 Planeta dinozaurów odc. 2 - serial

12:45 Bliżej niedźwiedzi odc. 2 - serial

13:45 Szerokie tory odc. 82

14:25 Jego Ekscelencja Subiekt 

 - komedia 

15:45 Pisz na Berdyczów... 

16:15 Wielka gra odc. 103

17:15 Ex libris 

17:40 Noce i dnie odc. 9 - serial

18:50 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 6 - serial 

19:55 Ranczo Wilkowyje - komedia 

21:40 Wielki test o NATO 

23:25 Jak zdobyć pieniądze, 

 kobietę i sławę - komedia 

00:25 Dziewczyny do wzięcia - komedia 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 7 - serial
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 Niezwykłe stworzenia, 
 które przeczą teorii ewolucji 
 odc. 1 - serial
11:30 Peru-Piura - fi lm 
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:15 Opowieść o Zbawicielu 
 odc. 1 - fi lm
15:55 Święty na każdy dzień
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja 
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 7 - 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. 13 - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Moje leczenie wodą - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 646 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1359 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:35 Makłowicz w podróży odc. 36
11:15 Niemcy - Szwecja Piłka nożna 
13:25 Rodzinka.pl - serial
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 7 s. 11
16:45 Kocham Cię, Polsko! 
 - kulisy po odcinku odc. 19
16:50 Bake off - Ale przepis 
17:10 Na dobre i na złe odc. 693 
 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:25 Pociąg do podróży odc. 4 
 - miniserial
19:35 Rodzinka.pl - serial
20:10 Zgadnij kto - komedia 
22:05 Sherlock odc. 10 - serial
23:50 Rodzinka.pl - serial
00:25 Biały aligator - thriller 

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 16 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 16

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 2

11:00 Iron Majdan odc. 7

12:00 Co za tydzień odc. 855

12:30 36,6 °C odc. 5 s. 3

13:30 Rango - fi lm

15:45 Niania i wielkie bum - komedia 

18:00 Ugotowani odc. 3 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5351

20:00 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

22:25 Dziedzictwo Bourne’a - fi lm

01:10 Sekrety lekarzy odc. 5 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 16 - serial

08:15 Anna i król - melodramat

11:30 Wakacje rodziny Johnsonów 

 - komedia 

13:40 Ciemność rusza do boju - fi lm 

15:50 W rytmie serca odc. 5 - serial

16:50 W rytmie serca odc. 6 - serial

17:50 Nasz nowy dom odc. 50

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 278, 

20:05 Kabarety Rybnik 2017 odc. 1

22:05 Prawdziwe kłamstwa - komedia

01:05 Niesamowity Spider-Man II - fi lm

05:50 Ukryta prawda odc. 262 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Magda M. odc. 7 - serial

10:00 Magda M. odc. 9 - serial

11:05 Columbo odc. 2 - serial

12:50 Samoloty II - fi lm

14:35 Szeryf z Firecreek - western

16:50 Duży - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 16 s. 2 - serial

20:00 Wysłannik przyszłości - fi lm

23:45 Żółtodziób - fi lm 

02:20 Moc magii odc. 169

08:55 Magda M. 10:55 Galileo

10:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:40 Duma i uprzedzenia 10:05 Okrassa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:45 Jeźdźcy smoków

Początkująca dziennikarka marzy o karierze w świecie 
mody i o wielkiej miłości. Jej życie nabiera barw, gdy 
incognito zatrudnia się w banku, aby napisać artykuł 
o miłości w sferach biznesu.

Rok 2013. Na świecie panują chaos, przemoc 
i bezprawie. Samotny wędrowiec znajduje 
porzucony na pustkowiu samochód, a w nim torby 
z listami. Postanawia rozwieźć korespondencję do 
adresatów.

„Wysłannik przyszłości”
(1997r.) TVN 7 20:00

„Piękna i teczka”
(2010r.) TV Puls 20:00



Poniedziałek, 25 czerwca 2018

11:05 Krawcowa z Madrytu

06:00 Chile śladami Ignacego Domeyki 
 - fi lm 
06:50 W trosce o bagna - fi lm 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Anglia - Panama Piłka nożna 
11:05 Krawcowa z Madrytu odc. 16 
 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Kazimierskie granie 
12:50 Ekstremalne oseski odc. 5 
 - serial
13:45 Elif odc. 265 - serial
14:40 Gala „Teraz Polska” 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
15:50 Urugwaj - Rosja Piłka nożna
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa - serial
19:05 Pogoda
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Hiszpania - Maroko Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:15 Alarm! Magazyn reporterów 
22:35 Bez tożsamości odc. 1 - serial
23:25 Na pierwszej linii walki z ebolą 
 - fi lm 
00:25 Nocny recepcjonista 
 odc. 3 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 263 - serial 

06:25 Szpital odc. 342 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 61 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 10 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 617 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 62 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 516 - serial 

14:55 Szpital odc. 343 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 3 - serial

16:55 Magda M. odc. 11 - serial

17:55 Dr House odc. 21 s. 1 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 618 - serial 

20:00 Moc pierścionka - komedia 

21:50 Uprowadzona odc. 5 - serial

22:50 Jonah Hex - fi lm 

00:30 Tajemnice Laury 

 odc. 12 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 129 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 16 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 17 - serial
08:00 Drużyna A odc. 8 - serial
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 12 s. 5 - serial
10:00 Na patrolu odc. 3 - serial
10:30 Na patrolu odc. 4 - serial
11:00 Drużyna A odc. 9 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 45 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 115
15:00 Detektywi w akcji odc. 46 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 186
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 187
18:00 Policjantki i policjanci odc. 379 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 380 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 169 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
22:00 Galileo odc. 664
23:00 Galileo odc. 665
00:00 Weselna gorączka - komedia 

06:00 To moje życie! odc. 318 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 85 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 1 - serial
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 391 s. 16 - serial
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 392 s. 16 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial
20:00 Leon zawodowiec - dramat
22:30 Rambo III - fi lm 
00:30 Magnum odc. 16 s. 6 - serial

08:00 Białoruski klimat odc. 3

08:25 Rzecz Polska 

08:50 Lato 2014 - fi lm

09:15 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

11:00 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 6 - serial

11:40 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 7 - serial

12:10 Studio Kultura - rozmowy 

12:30 Straszny sen 

 Dzidziusia Górkiewicza - komedia 

14:25 Koncert na 707 ulic - fi lm

15:30 Piosenki z autografem odc. 3

16:30 Frank - komediodramat

18:15 Blisko, coraz bliżej odc. 5 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Prognoza pogody - fi lm

21:35 Kino przyszłości - fi lm 

23:55 Którędy po sztukę odc. 55

00:00 Videofan odc. 75

06:50 Był taki dzień odc. 604
07:00 Defi lada zwycięzców - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 25
08:35 1200 muzeów odc. 5 - serial
09:05 Korona królów odc. 69 - serial
09:35 Korona królów odc. 70 - serial
10:15 Życie odc. 4 - serial
11:10 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 14
11:45 Krótki dzień pracy - dramat
13:00 Mieszkanie w dzielnicy zamkniętej 
 - fi lm 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 35
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 - serial
15:15 Spór o historię odc. 48
15:50 Bliżej niedźwiedzi odc. 2 - serial
16:50 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:40 Bodo odc. 9 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 85
19:20 Sensacje XX wieku odc. 86
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 1 - fi lm 
21:40 Korona królów odc. 71 - serial
22:10 Korona królów odc. 72 - serial
22:45 Dzieci Kotana - fi lm 
00:05 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie 
 Leonarda da Vinci” odc. 1 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy duchem - serial
13:20 Koncert życzeń
14:10 Opowieść o Zbawicielu 
 odc. 1 - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. Św. Andrzeja Boboli 
 w Czechowicach Dziedzicach 
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. 79 
 - serial
23:05 Ty idź pierwszy! - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 647 

 - serial

06:55 Coś dla Ciebie odc. 145

07:20 Na sygnale odc. 84 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Panorama

10:50 Pogoda - fl esz 

11:00 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 88

11:15 Polska - Kolumbia Piłka nożna 

13:30 Koło fortuny 

14:10 Alternatywy 4 odc. 9, - serial

15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Arabia Saudyjska - Egipt 

 Piłka nożna

18:30 Rodzinka.pl odc. 107 s. 5 - serial

19:00 Barwy szczęścia odc. 1855 

 - serial

19:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

19:50 Iran - Portugalia Piłka nożna

22:15 Wyjazd integracyjny - komedia 

23:55 Ofi cer odc. 5 - serial

01:00 Ofi cer odc. 6 - serial

05:50 Mango - Telezakupy

07:00 MasterChef Junior odc. 1 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 6

09:30 Szkoła odc. 307 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 565 - serial

11:30 Szpital odc. 451 - serial

12:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 9 s. 2 - serial

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 961 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 962 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6

16:00 Szkoła odc. 308 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 566 - serial 

18:00 Szpital odc. 452 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5352

20:10 Doradca smaku odc. 30 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2701 - serial

20:55 Milionerzy odc. 75

21:30 Projekt Lady odc. 6 s. 3

22:30 Sekrety lekarzy odc. 6 s. 4

23:30 Torque. Jazda na krawędzi - fi lm 

01:15 Co za tydzień odc. 855

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 708 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 523 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 524 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 63 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 836 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 187 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 584 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 10 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 639 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3658

16:40 Gliniarze odc. 129 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 11 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 209 - serial

20:05 Niesamowity Spider-Man II - fi lm

23:10 Nożownik - thriller 

01:15 Patriota - dramat

09:20 Magda M. 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

18:35 Niewirygodne 
przygody Marka Piegusa 13:50 Sensacje XX wieku

19:00 Barwy szczęścia 16:00 Szkoła 12:50 Trudne sprawy

Wrobiony w morderstwo Cary Ford musi w krótkim 
czasie udowodnić swoją niewinność, oszukać 
bezlitosnego dilera narkotyków i umknąć pogoni 
gangu motocyklistów.

Wiele wskazuje na to, że Peter Parker dobrze się 
czuje w roli walczącego ze złem Spider-Mana. 
Niestety, wszystko ma swoją cenę. Gdy w Nowym 
Jorku pojawia się Electro, Spider-Man musi stawić 
mu czoła.

„Niesamowity Spider-Man II”
(2014r.) Polsat 20:05

„Torque. Jazda na krawędzi”
(2004r.) TVN 23:30



Wtorek, 26 czerwca 2018

13:50 Elif

05:55 Elif odc. 265 - serial
06:50 Ekstremalne oseski odc. 5 
 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Iran - Portugalia Piłka nożna 
11:00 Krawcowa z Madrytu odc. 17 
 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Gala „Teraz Polska” 
12:55 Ekstremalne oseski odc. 6 
 - serial
13:50 Elif odc. 266 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
15:50 Dania - Francja Piłka nożna
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa - serial
19:05 Pogoda
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Nigeria - Argentyna 
22:10 Trzecia połowa - serial
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 4 - serial
23:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 11 - serial
00:45 Agfa 1939 - fi lm 

05:20 Ukryta prawda odc. 264 - serial 

06:25 Szpital odc. 343 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 62 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 11 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 618 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 63 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 517 - serial 

14:55 Szpital odc. 344 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 3 - serial

16:55 Magda M. odc. 12 - serial

17:55 Dr House odc. 22 s. 1 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 619 - serial 

20:00 Żółtodziób - fi lm 

22:35 Wysłannik przyszłości - fi lm

02:15 Masters of Sex odc. 4 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 130 

 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 17 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 18 - serial

08:00 Drużyna A odc. 9 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial

10:00 Na patrolu odc. 5 - serial

10:30 Na patrolu odc. 6 - serial

11:00 Drużyna A odc. 10 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 47 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 116

15:00 Detektywi w akcji odc. 48 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 188

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 189

18:00 Policjantki i policjanci odc. 380 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 381 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 170 - serial

21:05 Potrzask - thriller 

23:05 Życie, którego nie było - thriller 

01:05 STOP Drogówka odc. 171

06:00 To moje życie! odc. 319 s. 4
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 86 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2 - serial
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 392 s. 16 - serial
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 393 s. 16 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial
20:00 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia
21:55 Po prostu walcz 3 - fi lm
00:00 Trzynasty apostoł 
 odc. 1 s. 2 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Lokomotywa - fi lm

09:15 Frank - komediodramat

11:00 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 8 - serial

11:40 Niewiarygodne przygody 

 Marka Piegusa odc. 9 - serial

12:10 Studio Kultura - rozmowy 

12:30 Wrzeciono czasu - fi lm

14:25 Beczka amontillado - nowela

15:10 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 9

15:25 Słownik wyrazów obcych odc. 41

16:00 Persona non grata - dramat

18:05 Blisko, coraz bliżej odc. 6 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Ta nasza młodość - komedia 

21:40 Dziennik fi lozofa odc. 91

21:50 Wirus - fi lm 

23:35 Paryż. Czas dokonany - fi lm 

00:40 Legendy rocka odc. 36 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 605
07:00 Być w cieniu - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 26
08:35 1200 muzeów odc. 6 - serial
09:05 Korona królów odc. 71 - serial
09:40 Korona królów odc. 72 - serial
10:10 Daj siebie innym - Marek Kotański 
 - fi lm 
10:45 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 3 - serial
12:30 Reportaż 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 85
14:00 Sensacje XX wieku odc. 86
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 32 - serial
14:55 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 1 - fi lm
16:10 Marsz wyzwolicieli - fi lm 
17:15 Cyrk po sowiecku odc. 1 - serial
17:45 Bodo odc. 10 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 189
19:20 Sensacje XX wieku odc. 62
19:55 Krwawe rubiny 
 Czerwonych Khmerów - fi lm 
21:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
21:30 Korona królów odc. 73 - serial
22:05 Korona królów odc. 74 - serial
22:40 Byliśmy pierwsi. Poznań 56 - fi lm 
23:35 Cwał - komedia 
01:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 26

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
09:55 Kartka z kalendarza
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 
11:45 180 lat na zdrowie - fi lm 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - fi lm
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 79 - serial
14:55 Kartka z kalendarza
15:00 Jestem gotowy na wszystko... 
 - fi lm 
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
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 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Nowa nadzieja - fi lm

05:25 Koło fortuny 

06:05 Na dobre i na złe odc. 648 

 - serial

07:00 Wybór 

07:20 Na sygnale odc. 85 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Panorama

10:50 Pogoda - fl esz 

11:00 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 89

11:15 Hiszpania - Maroko Piłka nożna 

13:35 Koło fortuny 

14:15 Daleko od szosy odc. 1 - serial

15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Australia - Peru Piłka nożna

18:30 Rodzinka.pl odc. 108 s. 5 - serial

19:00 Barwy szczęścia odc. 1856 

 - serial

19:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

19:50 Islandia - Chorwacja Piłka nożna

22:15 Rocky III - fi lm 

00:00 Wyjazd integracyjny - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 961 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 962 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 30 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 6
09:30 Szkoła odc. 308 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 566 - serial
11:30 Szpital odc. 452 - serial
12:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 10 s. 2 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 964 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 965 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7
16:00 Szkoła odc. 309 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 567 - serial 
18:00 Szpital odc. 453 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5353
20:10 Doradca smaku odc. 40 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2702 - serial
20:55 Milionerzy odc. 76
21:30 Gracz - dramat
23:55 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 11
00:55 Lista klientów odc. 11 s. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 709 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 525 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 526 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 64 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 837 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 188 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 585 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 11 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 640 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3659

16:40 Gliniarze odc. 130 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 12 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 238 - serial

20:10 Patriota - dramat

23:50 Zakładnik z Wall Street - thriller 

01:55 Dziewczyna z ekstraklasy 

 - komedia 

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Janka 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

18:30 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:20 Malanowski 
i Partnerzy

Hubert, paryski policjant, wyjeżdża na urlop do Tokio, 
gdzie przed laty przeżył cudowne chwile z utraconą 
ukochaną. Teraz okazuje się, że jest ojcem 19-letniej 
Yumi. Oboje muszą uciekać przed yakuzą.

Nowy Jork. Agent Jeremy Reins nagle traci 
przytomność, a kiedy się budzi, odkrywa, że został 
porwany i zamknięty w bagażniku samochodu. 
Porywacze żądają ujawnienia tajemnicy dotyczącej 
prezydenta.

„Potrzask”
(2012r.) TV4 21:05

„Wasabi: Hubert zawodowiec”
(2001r.) TV Puls 20:00



Środa, 27 czerwca 2018

19:00 Trzecia połowa

05:55 Elif odc. 266 - serial
06:50 Ekstremalne oseski odc. 6 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Islandia - Chorwacja 
11:05 Doktor Quinn odc. 21 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 Nieznany Pantanal odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 267 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
15:50 Korea Południowa - Niemcy 
 Piłka nożna
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa - serial
19:05 Pogoda
19:10 Sport 
19:20 Wiadomości
19:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Serbia - Brazylia Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 5 - serial
23:25 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - fi lm 
00:30 Komandosi odc. 3 - miniserial

05:35 W-11 - wydział śledczy odc. 1141 

 - serial 

06:25 Szpital odc. 344 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 63 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 12 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 619 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 64 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 518 - serial 

14:55 Szpital odc. 345 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 3 - serial

16:55 Magda M. odc. 13 - serial

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

19:00 Ukryta prawda odc. 620 - serial 

20:00 Przeczucie - thriller 

22:10 Olimp odc. 6 - serial

23:10 Goło i wesoło - komediodramat

01:00 Moc magii odc. 171

06:00 Detektywi w akcji odc. 131 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 18 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 19 - serial

08:00 Drużyna A odc. 10 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial

10:00 Na patrolu odc. 7 - serial

10:30 Na patrolu odc. 8 - serial

11:00 Drużyna A odc. 11 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 49 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 117

15:00 Detektywi w akcji odc. 50 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 190

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 191

18:00 Policjantki i policjanci odc. 381 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 382 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 171 - serial

21:00 Przepowiednia - thriller 

23:35 Gry wojenne: kod śmierci - fi lm 

01:35 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 11

06:00 To moje życie! odc. 320 s. 4
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 87 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3 - serial
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 393 s. 16 - serial
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 394 s. 16 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial
20:00 Morderczy występ - fi lm 
21:55 Ryzykanci - fi lm 
23:35 Trzynasty apostoł odc. 3 s. 2 
 - serial
01:10 Trzynasty apostoł odc. 4 s. 2 
 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 14

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:55 Persona non grata - dramat

11:00 Banda Rudego Pająka odc. 1 

 - serial

11:40 Banda Rudego Pająka odc. 2 

 - serial

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

12:35 Daleko od okna - dramat

14:45 Profesor Zazul - fi lm

15:20 Z archiwum i pamięci 

15:50 Słownik wyrazów obcych odc. 1

16:25 Pora umierać - dramat

18:25 Blisko, coraz bliżej odc. 7 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 86

20:05 Bullitt - fi lm 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 92

22:20 Trishna. Pragnienie miłości 

 - dramat

00:25 Nadal wracam. Portret 

 Ryszarda Krynickiego - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 606
07:00 Marsz wyzwolicieli - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 27
08:40 1200 muzeów odc. 7 - serial
09:10 Korona królów odc. 73 - serial
09:40 Korona królów odc. 74 - serial
10:20 Planeta dinozaurów odc. 2 - serial
11:15 Spór o historię odc. 44
11:55 Dawne światy odc. 3 - serial
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 189
14:00 Sensacje XX wieku odc. 62
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 46 - serial
15:05 Byliśmy pierwsi. Poznań 56 - fi lm
16:20 Henryk Sławik. Polski Wallenberg 
 - fi lm 
17:15 Cyrk po sowiecku odc. 2 - serial
17:45 Bodo odc. 11 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 56
19:20 Sensacje XX wieku odc. 97
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm 
21:30 Korona królów odc. 75 - serial
22:05 Korona królów odc. 76 - serial
22:35 August Kowalczyk 
 - numer obozowy 6804 - fi lm 
23:40 Poznań ‘56 - dramat
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 27

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 2 - serial
11:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Edward Stachura z tego świata 
 - fi lm 
13:05 Chłopcy z Namugongo - fi lm 
13:45 Nowa nadzieja - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 2
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ocalić Winstona - dramat
23:25 Kartka z kalendarza
23:30 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - fi lm 
23:50 Kabwe 

06:00 Na dobre i na złe odc. 649 

 - serial

06:55 Pożyteczni.pl 

07:20 Na sygnale odc. 86 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Panorama

10:50 Pogoda - fl esz 

11:00 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 90

11:15 Nigeria - Argentyna Piłka nożna 

13:35 Koło fortuny 

14:10 Daleko od szosy odc. 2 - serial

15:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Meksyk - Szwecja Piłka nożna

18:30 Rodzinka.pl odc. 109 s. 5 - serial

19:00 Barwy szczęścia odc. 1857 

 - serial

19:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

19:50 Szwajcaria - Kostaryka 

 Piłka nożna

22:15 Droga do serca - dramat

00:20 Tajemnica Elise odc. 5 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 964 
 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy odc. 965 
 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 40 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 6
09:30 Szkoła odc. 309 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 567 - serial
11:30 Szpital odc. 453 - serial
12:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 11 s. 2 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 967 
 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 969 
 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8
16:00 Szkoła odc. 310 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 568 - serial 
18:00 Szpital odc. 454 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5354
20:10 Doradca smaku odc. 18 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2703 - serial
20:55 Milionerzy odc. 77
21:30 Kobieta-kot - fi lm 
23:40 Pieniądze to nie wszystko 
 - komedia
01:55 MasterChef Junior odc. 1 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy odc. 710 - serial 
08:50 Malanowski i Partnerzy odc. 527 
 - serial 
09:20 Malanowski i Partnerzy odc. 528 
 - serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 65 - serial 
10:50 Dlaczego ja? odc. 678 - serial 
11:50 Gliniarze odc. 189 - serial 
12:50 Trudne sprawy odc. 586 - serial 
13:50 Sekrety rodziny odc. 12 - serial
14:50 Dlaczego ja? odc. 641 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3660
16:40 Gliniarze odc. 131 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 13 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich odc. 83
 - serial
20:05 Świat według Kiepskich odc. 519 
 - serial
20:40 Dziewczyna z ekstraklasy 
 - komedia 
22:50 Dyktator - komedia 
00:40 Rewers - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 12:35 Daleko od okna 13:30 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 09:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Linda traci męża w wypadku samochodowym. 
Przeżywa szok, gdy następnego dnia mężczyzna 
pojawia się w domu cały i zdrowy. Kobietę zaczyna 
prześladować przeczucie, że tragedia wydarzy się 
naprawdę.

Opowieść o niezwykłej, legendarnej postaci: kobiecie 
kocie. Po raz pierwszy pojawiła się ona w literaturze 
w latach 40. XX wieku. Do swoich komiksów 
wprowadził ją słynny Bob Kane, twórca „Batmana”.

„Przeczucie”
(2007r.) TVN 7 20:00

„Kobieta-kot”
(2004r.) TVN 21:30
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 temperatura: 24 17 °C
 opady: 4 2 mm
 ciśnienie: 1021 1021 hPa
 wiatr: 14 14 km/h 

 temperatura: 23 10 °C
 opady: 0 3 mm
 ciśnienie:  1022 1015 hPa
 wiatr: 14 16 km/h 

 temperatura: 23 10 °C
 opady: 6 6 mm
 ciśnienie: 1011 1010 hPa
 wiatr: 18 19 km/h 

 temperatura: 25 15 °C
 opady: 6 5 mm
 ciśnienie: 1009 1011 hPa
 wiatr: 20 23 km/h 

 temperatura: 22 18 °C
 opady: 5 3 mm
 ciśnienie: 1013 1014 hPa
 wiatr: 27 26 km/h 

 temperatura: 21 13 °C
 opady: 0 1 mm
 ciśnienie: 1016 1012 hPa
 wiatr: 25 27 km/h 

 temperatura: 21 14 °C
 opady: 1 1 mm
 ciśnienie: 1009 1012 hPa
 wiatr: 30 26 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Deser śmietankowo-truskawkowy

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 

300 g truskawek

50 g cukru pudru

500 ml śmietany 30 proc.

50 g wiórków kokosowych

Sposób wykonania:

Truskawki umyj, oczyść z szypułek i zmiksuj 

z połową cukru pudru. Śmietanę ubij na sztywno 

z pozostałym cukrem pudrem. Do zmiksowanych 

truskawek dodaj 1/3 ubitej śmietany, wymieszaj.  

Rozłóż do pucharków warstwami. Udekoruj wiórka-

mi kokosowymi i połówkami truskawek, odstaw do 

lodówki na 30 minut.

Smacznego!
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Bezpieczny wypoczynek nad wodą
WAKACJE  Od 1 kwietnia w Polsce utonęło ponad 120 osób. Jak bezpiecznie korzystać z kąpieli wodnej, by 
nie narażać siebie i swoich bliskich?

Od 2013 roku dane dotyczące 
liczby tonięć w Polsce opracowy-
wane są na podstawie danych za-
wartych w Systemie Analitycznym 
Krajowego Systemu Informacyj-
nego Policji. W 2017 roku w Polsce 
było 471 wypadków tonięcia. Uto-
nęło 449 osób, w tym 62 kobiety. 
Najczęściej z żywiołem wody nie 
radziły sobie osoby po 50 roku ży-
cia (233). Nastolatków w wieku 15-
18 lat woda zabrała aż 20, a dzieci 
w przedziale 8 do 14 lat sześcioro. 
Najczęściej do utonięć dochodziło 
w rzekach (112), jeziorach (101) i sta-
wach (80). Zalewy zabrały 41 ludz-
kich istnień, morze 14.

Najczęstsze okoliczności tych 
wypadków to kąpiel w miejscu nie-

strzeżonym, lecz nie zabronionym 
– 55 osób; nieostrożność podczas 
przebywania nad wodą – 34; kąpiel 
w miejscu zabronionym – 28; nie-
ostrożność w czasie łowienia ryb – 
36. W 2017 roku alkohol jako przy-
czyna utonięcia osób występował 
w 97 przypadkach.

Lepiej strzeżone
W myśl powiedzenia „strzeżo-

nego Pan Bóg strzeże” warto wy-
bierać kąpieliska strzeżone. Unikaj-
my dzikich plaż z dwóch względów. 
Po pierwsze, dlatego że nie ma tam 
ratownika, a po drugie dno w ta-
kim miejscu może być nieregularne 
i nieoczyszczone. Na kąpieliskach 
strzeżonych dokonuje się okreso-
wego przeglądu i oczyszczania dna 

wody, na niestrzeżonych nikt tego 
nie robi. Na kąpielisku niestrzeżo-
nym mogą pojawić się np. wiry.

Zawsze na oku
Będąc nawet na strzeżonym 

kąpielisku, miejmy swoje pociechy 
na oku. Nieważne, że jest ratownik. 
On zapewnia pomoc w krytycznej 
sytuacji. Sami jesteśmy odpowie-
dzialni za swoje dzieci. Czasem wy-
starczy dosłownie chwila nieuwa-
gi, by doszło do tragedii. Dlatego 
towarzyszmy dziecku, kiedy idzie 
pluskać się w wodzie. Nie liczmy na 
to, że maluch będzie wołał o po-
moc, gdy przewróci go fala lub za-
chłyśnie się nawet niedużą ilością 
wody. 

Słońce może być groźne
Wszyscy lubimy wygrzewać się 

na słońcu. Ale właśnie ono może 
być pośrednią przyczyną utonię-
cia. Gdy jesteśmy zbyt rozgrzani 
i wejdziemy zbyt szybko do wody, 
możemy doznać szoku termicz-
nego, który potrafi doprowadzić 
do utonięcia z powodu skurczów 
mięśni i zaburzenia oddychania. 
Dlatego absolutnie nie jest wska-
zane skakanie do zimnej wody po 

kąpieli słonecznej. Do wody należy 
się przyzwyczajać stopniowo, ale 
przede wszystkim unikać prze-
grzania. Warto zabezpieczyć się 
parasolem, dziecku ubrać kape-
lusik i pamiętać, że w godzinach 
od 12.00 do 14.00 słońce jest naj-
ostrzejsze. 

Akcesoria mają znaczenie
Pakując dziecko na plażę, nie 

zapomnijmy o gadżetach, dzię-
ki którym młody człowiek spędzi 
czas na plaży wesoło, a przede 
wszystkim bezpiecznie. Zacznijmy 
od akcesoriów ochronnych – koło 
ratunkowe, motylki na ręce albo 
specjalne kamizelki z kołnierzem, 
które utrzymują głowę dziecka 
nad wodą. W sklepach mamy sze-
roki asortyment kolorowych dmu-
chańców. Kupujmy je jednak nie ze 
względu na kolor, a atesty bezpie-
czeństwa. Dziecko łatwo przekonać 
do kąpieli z kolorowymi „motylka-
mi” czy kołem ratunkowym z ulu-
bionymi postaciami z bajek. Zawsze 
jest to dodatkowe zabezpieczenie, 
lecz nie stuprocentowe. Asekuracja 
i czujne oko rodzica musi być jed-
nak wartością dodaną.

Zrezygnuj z alkoholu
Słońce, alkohol i woda to bar-

dzo złe połączenie. Nawet nie-
duża ilość alkoholu, szczególnie 
w gorący dzień, zaburza zdolność 
koncentracji, a przede wszystkim 
szybkość reagowania. Pilnując ma-
łego człowieka nad morzem lub 
jeziorem, nie pozwalajmy sobie na 
osłabienie czujności. 

Kąpiel po alkoholu jest bardzo 
niebezpieczna. Gdy temperatura 
powietrza jest wysoka, procenty 
szybciej uderzają do głowy. Ogra-
nicza to koordynację ruchową, 
stajemy się bardziej rozluźnieni, 
a co za tym idzie - lekkomyślni. Al-
kohol, wbrew pozorom, rozgrzewa 
nas od środka, co podczas upałów 
prowadzi często do problemów 
z krążeniem, a nawet do utraty 
przytomności. Pod jego wpływem 
rozszerzają się też naczynia krwio-
nośne. Wówczas, jeśli wejdziemy 
do zimnej wody, możemy doznać 
szoku termicznego. U niektórych 
osób dochodzi nawet do zatrzy-
mania akcji serca.

(nał)
fot. pixabay/ilustracyjne

• Najpierw zadzwoń po pomoc. Jeżeli to plaża strzeżona, zawo-
łaj ratownika.

• Poproś o pomoc innych plażowiczów.
• Oceń sytuację i wybierz najodpowiedniejszą metodę wycią-

gnięcia tonącego. Jeżeli nie potrafisz pływać, a ofiara jest daleko od 
brzegu, musisz zdać się na pomoc innych.

• Przy udzielaniu pomocy z brzegu najpierw podaj tyczkę, wio-
sło, gałęzie, część ubrania. Podawanie własnej dłoni nie jest zale-
cane. Tonący ma bardzo silny chwyt, co może spowodować utratę 
równowagi i niebezpieczeństwo znalezienia się w wodzie. Ewentual-
nie możesz wykorzystać łódkę albo inny sprzęt pływający.

• Udzielanie pomocy bez użycia sprzętu stosujemy tylko w osta-
teczności. Po skoku do wody dopływamy do tonącego, którego przez 
cały czas obserwujemy. Zatrzymując się poza zasięgiem ramion to-
nącego staramy się nawiązać z nim kontakt. Najczęściej szok spo-
wodowany tonięciem jest tak wielki, że jest to niemożliwe. W takim 
przypadku należy go obezwładnić i w dalszej kolejności doholować 
do brzegu.

Jak pomóc tonącemu?
1. Najbezpieczniejsza jest kąpiel w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod 

nadzorem ratowników WOPR lub funkcjonariuszy Policji Wodnej.
2. Nie korzystaj z kąpieli w gliniankach, stawach, na żwirowiskach – mogą być bardzo zanieczyszczone, 

zarośnięte i głębokie; w razie zagrożenia nikt cię nie usłyszy.
3. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i ta-

blice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych 
(mostów, zapór, portów itp.).

4. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym wypoczywasz.
5. Dobrze jest znać oznaczenia obowiązujące na kąpielisku: biała flaga – kąpiel dozwolona, czerwona flaga 

– kąpiel zabroniona, brak flagi – nie ma dyżuru ratowników.
6. Jeśli twoje dzieci są w wodzie, miej nad nimi ciągły nadzór (na moment nie spuszczaj ich z oka), nawet 

wtedy, gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem.
7. Obecność ratowników nie zwalnia rodziców lub opiekunów z obowiązku pilnowania dziecka. Odpowie-

dzialność za swoje dzieci zawsze ponoszą rodzice.
8. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza, najlepsza temperatura to 22-25 stopni.
9. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
10. Nie skacz do wody, gdy skóra jest nagrzana po bezpośrednim kontakcie ze słońcem. Przed wejściem do 

wody skorzystaj z prysznica lub stopniowo ochlap klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wtedy wstrząsu 
termicznego, skurczu lub omdlenia.

11. Nie przebywaj też za długo w wodzie, gdyż grozi to wychłodzeniem organizmu. Po wyjściu z wody trzeba 
się osuszyć i przebrać w suche ubranie.

12. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania i zimne prądy. 
Pływaj w miejscach dobrze ci znanych.

13. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdy nie wiesz, jaka jest głębokość wody i jak ukształtowane 
jest dno. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem! Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki na 
tzw. główkę. Pamiętaj też, żeby nie popychać innych kąpiących się i wypoczywających.

14. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
15. Nie pływaj na czczo lub bezpośrednio po posiłku.
16. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, daleko od brzegu, podobnie 

jak inne gumowe zabawki (np. koło, rękawki, pontony).
17. Pływanie po zapadnięciu zmroku oraz w nocy jest bardzo niebezpieczne.
18. Korzystaj jedynie z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego.
19. Na brzegu, szczególnie w słońcu, noś nakrycie głowy, smaruj się filtrami ochronnymi. Najlepiej opalaj 

się w ruchu, np. grając w piłkę.
20. Jeżeli jesteś świadkiem udzielania pomocy człowiekowi wyciągniętemu z wody – nie przeszkadzaj ra-

townikom, nie komentuj ich działań, nie traktuj tej sytuacji instruktażowo. Tu toczy się walka o życie ludzkie.
21. Bawiąc się w wodzie, nie zakłócaj wypoczynku innym. Zadbaj o czyste kąpielisko – nie wrzucaj do wody 

śmieci, butelek, papierków, opakowań.
22. Nie krzycz nad wodą, nie rób niepotrzebnego hałasu, nie wzywaj pomocy dla żartu. Jeśli widzisz, że 

ktoś w wodzie lub na brzegu potrzebuje pomocy ratownika, najlepiej unieś obie ręce, krzyżuj i rozkładaj je nad 
głową.

23. Podczas pływania kajakiem, łódką czy żaglówką pamiętaj zawsze o założeniu dziecku kamizelki ratun-
kowej z kołnierzem, która musi być dopasowana do jego wagi i wzrostu oraz koniecznie zapięta.

24. Dobrze jest wpisać do telefonu numer ratunkowy nad wodą – 601 100 100. W razie wypadku zadzwoń, 
podając miejsce zdarzenia, opisując sytuację, stan osób poszkodowanych i ich liczbę. Koniecznie podaj swoje 
nazwisko. Nigdy nie przerywaj pierwszy rozmowy z dyżurnym!

Rady dla wypoczywających nad wodą

Osoba, która się topi nie krzyczy, nie wymachuje w widoczny 
sposób rękoma. Nie tonie jak w filmach. Dzieje się tak, ponieważ 
często ma zablokowane drogi oddechowe i jest w ataku paniki. Oso-
by, które w wodzie walczą o utrzymanie się na powierzchni, mają 
usztywnione mięśnie kończyn ciała, postawę pionową, chaotyczne 
machają rękoma na boki. Mają przerażone spojrzenie.

Powinnyśmy reagować, jeśli w swoim otoczeniu w wodzie wi-
dzimy osobę, która zachowuje się w następujący sposób:

• głowa w wodzie, usta na poziomie lustra wody,
• głowa przechylona do tyłu i otwarte usta,
• szklane oczy i puste spojrzenie,
• zamknięte oczy,
• próby płynięcia na plecach,
• włosy opadające na czoło lub oczy,
• nogi nie pracują, pozycja pionowa,
• gwałtowne łapanie powietrza,
• nieudane próby płynięcia w określonym kierunku.

Jak tonie człowiek?
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekend to doskonała okazja, by wyrwać się ze świa-
ta i zaszyć w głuszy. Skorzystaj z niej, wyłącz telefon, 
nie zabieraj laptopa. Bliski kontakt z naturą pozwoli ci 
zregenerować siły. Po powrocie będziesz w doskonałej 
formie. Samotne Wodniki mogą poznać kogoś cie-
kawego przez internet. Randka w realu zapowiada się 
niezwykle interesująco.

Kolorowanki dla dzieci
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– Święty Antoni jest patronem 
Lipna i stąd właśnie czuwa nad na-
szym  miastem – mówiła w nie-
dzielne popołudnie na Wzgórzu św. 
Antoniego wiceburmistrz Jolanta 
Zielińska. – Zawsze 13 czerwca ob-
chodzimy święto patrona, tak też 
jest w tym roku.

Święty Antoni jest patronem 
Lipna od 2009 roku, a czerwcowe 
święto jest okazją do zatrzymania 
się, wspomnienia świętego i jego 
dokonań oraz refleksji nad  mia-
stem, którego strzeże z wysokiego 
pomnika, ze wzgórza przy ulicy Pił-
sudskiego właśnie Antoni z Padwy. 
Tegoroczne uroczystości rozpoczę-
ły się tradycyjnie 13 czerwca mszą 
świętą w intencji miasta w kościele 
WNMP, a w niedzielę 17 czerwca 
uroczystości ku czci patrona Lipna 
odbyły się na Wzgórzu świętego 
Antoniego. Poznaliśmy laureatów 
konkursu plastycznego „Piękno 

miasta” i obejrzeliśmy ich dzieła, 
wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry 
Reprezentacyjnej Powiatu Lipnow-
skiego pod batutą Mirosława Byt-
nera, a ucztę artystyczną u stóp 
pomnika świętego Antoniego za-
fundowali podopieczni Miejskiego 
Centrum Kulturalnego.

– Z okazji dni patrona Lip-
na świętego Antoniego, który jest 
opiekunem rzeczy i osób zaginio-
nych, Miejskie Centrum Kulturalne 
zorganizowało konkurs plastyczno-
fotograficzny skierowany do miesz-
kańców miasta i to zarówno doro-
słych jak i dzieci – mówił dyrektor 
domu kultury Arkadiusz Świerski. 
– Nagrodziliśmy najciekawsze pra-
ce inspirowane naszym miastem.

W jury konkursu zasiedli: 
Arkadiusz Świerski, Małgorzata 
Żarecka-Ziółkowska i Krzysztof 
Kowalewski. W kategorii prac pla-
stycznych dedykowanej dzieciom 

do lat 15 jurorzy przyznali miejsce 
pierwsze Mai Obrębskiej. Na dru-
gim stopniu podium stanęła Alek-
sandra Ziółkowska, a na trzecim ex 
aequo: Lena Okunkowska i Amelia 
Gęsicka. Wyróżnienia otrzymali: 
Edyta Zarębska, Olga Kowalska, Mi-
kołaj Perkowski, Bartosz Jankowski, 
Klaudia Ciechanowska, Laura Le-
wandowska, Marysia Rysztogi.

W kategorii fotografia, prze-
znaczonej dla osób dorosłych 
i młodzieży powyżej 16. roku życia, 
wygrała Monika Rupar-Zawadzka 
za fotograficzny kolaż, a drugie 
miejsce zdobył Miłosz Zawadzki.

Patron Lipna, święty Antoni 
z Padwy żył od 1195 roku do 1231 
roku. Pochodził z bogatej, szano-
wanej rodziny. Jako młody człowiek 
wstąpił do zakonu, studiował dzie-
ła klasyków łacińskich. W 1219 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie. 
Przypadkowo poznał pięciu fran-
ciszkanów podążających do Ma-
roka, aby nauczać muzułmanów. 
Antoni z Padwy był pod wrażeniem 
ich prostego, ubogiego, ale jakże 
pogodnego stylu życia. Rok póź-
niej otrzymał wieści, że zginęli oni 
śmiercią męczeńską. W 1220 roku 

opuścił zakon kanoników regular-
nych św. Augustyna i wstąpił do 
zakonu franciszkanów, z nadzieją 
wyjazdu na misje do Maroka i po-
niesienia tam śmierci męczeńskiej 
za głoszenie ewangelii. W zakonie 
franciszkańskim przyjął imię An-
toni i rozpoczął studiowanie myśli 
św. Franciszka. Udzielał się w pra-
cy duszpasterskiej i kaznodziej-
skiej. Jego kazania stały się sławne. 
Szczególny dar wymowy gromadził 
przy nim wielkie tłumy.

Wkrótce wyruszył do Maroka, 
aby  tam  nauczać. Jednak choroba 
nie pozwoliła mu kontynuować po-
dróży. Podjął pracę w przytułku dla 
ubogich w pobliżu Forlì we Wło-
szech. Następnie przełożeni wysłali 
go, w celu głoszenia Ewangelii, do 
Lombardii. Antoni pracował jako 
wykładowca na uniwersytetach, 
jako wysłannik kapituły do papie-
ża Grzegorza IX, który nazwał jego 
kazania szkatułką Biblii i nakazał 
mu pisać  kazania na dni świąt. 30 
maja 1227 mianowano go prowin-
cjałem obszaru Emilia-Romania. 
Przez trzy kolejne lata Antoni pi-
sał kazania niedzielne. W czerwcu 
1230 roku papież zwolnił go z tych 

obowiązków. Antoni osiadł w klasz-
torze Świętej Marii w Padwie. Na-
stępnego roku ciężko zachorował 
na puchlinę wodną i zmarł mając 
36 lat.

Za życia zwano go młotem na 
heretyków. Był jednym z najbar-
dziej cenionych kaznodziei XIII wie-
ku, był bowiem bardzo elokwent-
ny, ze świetną pamięcią, szeroką 
wiedzą i silnym, czystym głosem. 
Katolicy uznają, że pewnej nocy 
dzieciątko Jezus nawiedziło Anto-
niego i ucałowało go, zapewniając 
o miłości Boga. Z tej przyczyny 
święty jest przedstawiany z małym 
Jezusem z Nazaretu na ręku.

Jego proces kanonizacyjny był 
najkrótszym w historii kościoła 
katolickiego. Antoni został kano-
nizowany 30 maja 1232 roku przez 
papieża Grzegorza IX, ogłoszono 
go świętym 352 dni po śmierci.16 
stycznia 1946 roku papież Pius XII 
ogłosił go doktorem Kościoła. Jego 
wspomnienie w kościele katolickim 
obchodzone jest w dzienną roczni-
cę śmierci (13 czerwca). Święto to 
jest hucznie obchodzone w Lizbo-
nie i… bardzo uroczyście w Lipnie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Świętowali z patronem
LIPNO  13 czerwca władze miasta i mieszkańcy modlili się w lipnowskiej farze, a 17 czerwca świętowali 
u stóp patrona Lipna, na wzgórzu świętego Antoniego

Noworodki

ZOsIa Urbańska
 urodziła się 17 

czerwca w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,4 kg 
i mierzyła 56 cm. Jest 
córką Andrzeja i Joanny 
z Tłuchowa, ma siostrę 
Aleksandrę

Fot. Lidia Jagielska

ameLIa GUst
 urodziła się 14 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,5 kg i mierzyła 53 
cm. Jest córką Karola i Ju-
styny z Czarnego, a siostrą 
Kacpra i Julii

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.

maja mOtyL
 urodziła się 12 

czerwca w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,3 kg 
i mierzyła 58 cm. Jest 
córką pierwszym dziec-
kiem Adriana i Żanety 
z Lipna

staNIsław baLIckI
 urodził się 14 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,2 kg i mierzył 55 
cm. Jest synem Wojcie-
cha i Marty z Lipna, ma 
siostrę Zosię

NINa sZtUbecka
 urodziła się 13 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,15 kg i mierzyła 
53 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Michała Sztu-
beckiego i Moniki Macia-
kiewicz z Turzy Wilczej

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

LILIaNa LIPOwska
 urodziła się 14 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,7 kg i mierzyła  
56 cm. Jest córką Michała 
i Justyny z Wieńca, ma 
brata Aleksandra

LILIaNa INsadOwska
 urodziła się 15 

czerwca w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,6 
kg i mierzyła 56 cm. 
Jest córką Krzysztofa 
i Katarzyny z Lipna, ma 
siostrę Julcię

kUba dObrZeNIeckI
 urodził się 12 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 2,65 kg i mierzył 52 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Grzegorza i Eweliny ze 
Skępego
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Łączą ich rowery
CHROSTKOWO  Ponad 60 osób pojechało w niedzielę w III Gminnym Rajdzie Rowerowym w Chrostkowie. 
Imprezą towarzyszącą były zajęcia sportowe wspierane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Patronem 
medialnym wydarzenia był tygodnik CLI

Zawody strażackie są tra-
dycją i wydarzeniem, które 
przyciąga wielu kibiców w każ-
dej gminie. Tym razem rywali-
zowali najmłodsi adepci służby 

w straży pożarnej. W zawodach 
na boisku w Wichowie rywalizo-
wali zawodnicy do 16. roku ży-
cia, choć wiele zespołów miało 
znacznie młodsze składy. Po-

dobnie jak u seniorów były dwie 
konkurencje: bojowa i sztafe-
ta. Młodzi strażacy musieli być 
bardzo uważni, bo punkty karne 
można było dostać nawet za... 
rozmowę podczas wykonywania 
ćwiczeń.

Ostatecznie wśród dziew-
cząt Dobrzyń nad Wisłą wyprze-
dził Chalin. Końcowa kolejność 
wśród chłopców: I miejsce OSP 
Chlebowo, II Krojczyn, III Do-
brzyń, IV Jankowo, V Brzeźno, VI 
Wielgie, VII Wioska oraz VIII Mo-
kowo. Najlepsi dostali puchary 
i nagrody, a wszyscy upominki. 
Obszerna fotorelacja z zawodów 
dostępna jest na naszym porta-
lu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Już trzecia edycja imprezy, 
która świetnie się w Chrostkowie 
przyjęła, pokazuje, że w tej gmi-
nie stawiają na sport i rekreację. 
Z każdym rokiem liczba uczest-
ników i gości rajdu rowerowego 
idzie w górę. Na starcie tego-
rocznej imprezy stanęło ponad 
60 osób, a peleton prowadzili od 
startu wójt Mariusz Lorenc i Ane-
ta Jędrzejewska z zarządu woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego.

– Bardzo się cieszę, że spoty-
kamy się tutaj już po raz trzeci. 
Dziękuję wielu osobom, które 
przyczyniły się do organizacji tej 
imprezy, a jeszcze bardziej dzię-
kuję uczestnikom. Ponadto mamy 
fantastyczną imprezę sporto-
wą dla dzieci i młodzieży. Za to 
dziękuję pani marszałek Anecie 

Jędrzejewskiej, bo to dzięki jej 
wsparciu. A w rajdzie niech wygra 
najlepszy – mówił tuż przed star-
tem wójt Mariusz Lorenc.

Najpierw peleton przejechał 
jedno okrążenie po oddanym 
niedawno do użytku stadionie 
przy Zespole Szkół w Chrost-
kowie. Potem wyruszył w trasę 
rajdu, miejscowościami gminy 
Chrostkowo. W międzyczasie był 
też krótki wyścig o Puchar Wójta. 
Tak naprawdę końcowa kolejność 
miała mniejsze znaczenie. Liczył 
się udział i świetna zabawa.

– Trwa mundial, a więc mówi 
się w całym kraju, że łączy nas 
piłka. Ale tu w Chrostkowie łą-
czą nas rowery. Bardzo dziękuję 
za zaproszenie i za organizację 
tak wspaniałego wydarzenia wło-

darzowi gminy. To właśnie w ta-
kich małych miejscowościach jak 
Chrostkowo wykuwa się wielkie 
talenty sportowe. Życzę wam 
tego zarówno w kolarstwie jak 
i w innych dyscyplinach, które 
możecie trenować na tym wspa-
niałym obiekcie – dodaje Aneta 
Jędrzejewska z zarządu woje-
wództwa.

Po zakończeniu rajdu i kon-
kurencji sportowych wszyscy 
uczestnicy dostali nagrody. 
W oczekiwaniu na dekorację 
można było posilić się grochówką 
i kiełbasą z grilla, a wójt Mariusz 
Lorenc i marszałek Aneta Jędrze-
jewska częstowali wszystkich lo-
dami. Obszerna fotorelacja z wy-
darzenia na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Młodzi druhowie do boju
W niedzielę 17 czerwca w Wichowie odbyły się Młodzieżowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze z udziałem 10 drużyn z powiatu lipnowskiego. Wśród dziewcząt zwy-
ciężył Dobrzyń nad Wisłą, wśród chłopców triumfowało Chlebowo.

Gmina Lipno

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Najmłodsi aktorzy na scenie
LIPNO  14 czerwca w kinie Nawojka zaprezentowały się przedszkolne grupy teatralne z naszego mia-
sta. Okazją do wyłonienia najlepiej zapowiadających się aktorów był przegląd „Dzieciaki przedszkolaki 
2018” organizowany corocznie przez Miejskie Centrum Kulturalne

Patronem najważniejszego 
przeglądu teatralnego w Lipnie 
był burmistrz Lipna Paweł Ba-
nasik, a misji wyłonienia najlep-
szych adeptów sztuki aktorskiej 
w naszym mieście podjęły się ju-
rorki: Teresa Paprota, Małgorzata 
Żarecka Ziółkowska i Jolanta Zie-
lińska.

– To jest jeden z najtrudniej-
szych konkursów dla jurorów, bo 
wszystkie dzieci dopiero zaczyna-
ją i za chwilę zasilą nasze grupy 
teatralne w centrum kultury, li-
ceum, szkołach – mówiła Tere-
sa Paprota. – Wybór był trudny. 
Grand Prix przyznaliśmy „Szysz-

kowym ludkom”, które po raz 
pierwszy pokazały spektakl bez 
słów, bez tekstu. Ich gesty po-
wiedziały nam wszystko. Bardzo 
podobały się nam „Boberki”, któ-
re zaprosiły do wspólnego grania 
także swoje panie, ale mamy tutaj 
uwagę, by teksty zawsze pozosta-
wić dzieciom. Obecność pań jest 
konieczna, ale mówić mają dzie-
ci.

Grand Prix tegorocznego 
przeglądu teatralnego „Dziecia-
ki przedszkolaki 2018” zdobyły 
„Szyszkowe ludki” z Przedszkola 
Niepublicznego „W Parku”. Pierw-
sze miejsce w kategorii muzycz-

nej zgarnęły „Pchełki” z Klubu 
Malucha, a w kategorii teatral-
nej „Boberki” z Niepublicznego 
Przedszkola Rodzinnego. Drugie 
miejsce jurorzy przyznali za-
równo „Błyszczącym perełkom” 
i grupie MIX z Zespołu Przedszkoli 
Miejskich nr 1 jak i „Kaczuszkom” 
z przedszkola Rodzinnego.

– Wszystkie dzieci wspaniale 
odnalazły się na scenie mimo, że 
były tu po raz pierwszy – pod-
sumowała wiceburmistrz Jolanta 
Zielińska.

Kolejny przegląd przedszkol-
ny już za rok.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
Puchar, dyplom, nagród cały worek, wygraliśmy 
– oświadczyli mistrzowie z Klubu malucha

Na scenie graly i dzieci, i nauczyciele Kaczuszki z Rodzinnego i miejsce drugie

Jurorki miały w czym wybierać Laureaci miejsca pierwszego – Klub malucha Szyszkowe ludki na miarę Grand Prix

Błyszczące perełki z miejscem drugim Gesty zamiast słów

Laureaci miejsca I, czyli Boberki Ten taniec zachwycił publiczność



Kupię/Sprzedam

Działka budowlana 30 a, po-

dzielona, woda, prąd. Krajżega + 

silnik 5,5kw. Wóz konny z zacze-

pem. Betoniarka 250 L. Tel. kon-

taktowy 54 289 73 47

Skupuję złomowe schładzalniki 

od mleka, chłodziarki, silniki, 

skrzynie samochodowe, silniki 

elektryczne 10zł/kw i inne. Tel. 

669 317 943

Nieruchomości

Sprzedam działkę o powierzchni 

0,3 ha, pod lasem, przy drodze 

gminnej, blisko jezioro, 4 km 

od Golubia-Dobrzynia. Cena do 

uzgodnienia. Tel. 56 683 86 10

Sprzedam działkę budowlaną  nad 

jeziorem Wąbrzeźno Cymbark 

około 900 m2, cena do uzgodnie-

nia, tel. 604 541 339

Sprzedam lub wynajmę maga-

zyny, trzy po 140 m2, jeden 300 

m2, Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 63, 

tel. 604 541 339

Mieszkanie na sprzedaż Golub-

Dorbzyń – ul. Brodnicka 35a, 

pow. 65,92m² z tarasem, cena: 

217.536,00 zł. KOM – BUD tel. 

56-498-36-31

Praca

Zatrudnię kierowcę z kategorią 

prawa jazdy C+E (na firanę ) .Pra-

ca w kraju .Kontakt 508 304 792

Rolnictwo

Sprzedam ziemię rolną klasy IIIB 

w Radominie k/Golubia-Dobrzy-

nia kierunek Rypin o pow. 1,10 

ha. Tel. 603 778 327. Proszę 

dzwonić po 20:00

Sprzedam pszenżyto, jęczmień. 

Golub-Dobrzyń. Tel. kontaktowy 

694 380 389

Sprzedam dmuchawę do zboża, 

lej do nawozów. Tel. kotakto-

wy 693 604 758 Golub-Dobrzyń 

i okolice.

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 

ton, tel 600 990 042
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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
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i bankowość
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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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Usługi

Praca

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

REKLAMA W CLI

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ
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GMINA KIKÓŁ  Huczny Dzień Dziecka

Jak co roku w przedszkolu „Promyczek” Dzień Dziecka był bardzo hucz-
nie obchodzony. Wszystkie dzieci z placówek w  Lipnie, Kikole i Woli 
spotkały się na wspólnej zabawie i integracji. Przejazd autokarem już był 
atrakcją dla milusińskich. Wszyscy bawili się na boisku w Woli. Czekały 
tam na dzieci dmuchane zamki oraz animatorzy. Przedszkolaki mogły 
sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkursach. Były bańki mydla-
ne, zabawy taneczne oraz zwierzątka z balonów. Oczywiście nie zabra-
kło poczęstunku.

Fot. nadesłane
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rodzinnie nad jeziorem
SKĘPE  11 czerwca milusińscy z przedszkola miejskiego im. Ewy Szelburg-Zarembiny bawili się ze 
swoimi rodzinami i nauczycielami na tradycyjnym Dniu Rodziny. Patronem medialnym tego cyklicz-
nego wydarzenia był niezmiennie tygodnik CLI

To było wyjątkowe biesia-
dowanie. Spotkały się bowiem 
rodziny przedszkolaków i ich 
nauczyciele. Milusińscy za-
fundowali gościom taneczne 
upominki, były śpiewy i słowa 
o miłości do mam i uwielbieniu 
tatusiów.

– W tym roku nasz tradycyj-
ny Dzień Rodziny organizujemy 
nad jeziorem, na plaży miejskiej 
– mówi dyrektor przedszkola 
Iwona Małkiewicz. – Jest pyszne 
jedzonko, dużo miejsca do zaba-

wy i wspólnego świętowania.
I było wspaniale. Urokliwe 

miejsce, rodzinna atmosfera 
i wypoczynkowa sceneria sprzy-
jały integracji i doskonałej zaba-
wie. W centrum wydarzeń były 
całe rodziny.

– Dzisiaj mówimy i śpiewa-
my, że najbardziej kochamy na-
sze mamy i tatusiów oczywiście 
– zgodnie zadeklarowali przed-
szkolni artyści.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska Piosenka dla mamy

Rodzice zachwyceniUwielbienie głośno okazane

Wierszyk dla taty Wszystkiego najlepszego dla mam

Biesiadowanie w plenerze Gorące rytmy Rola mamy jest wspaniała

Podziw widzówTata wyglada tak Taaak was kochamy
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Dzieci z Zadusznik bardzo 
bezpiecznie zakończyły ten rok 
szkolny. Najpierw w klasach od-
były lekcje na temat bezpieczeń-
stwa, potem wyruszyły wraz 
z nauczycielkami w odwiedziny 
do lipnowskich strażaków.

– W wycieczce uczestniczą 
dzieci z zerówki i z punktu przed-
szkolnego – mówi nauczycielka 
Ilona Trojanowska. – Dla dzieci 
to pierwsza wizyta u strażaków 
w Lipnie. Radość z wyjazdu jest 
ogromna. Mam nadzieję, że wy-
niosą z tej praktycznej lekcji jak 
najwięcej przydatnych informacji. 
Po zakończeniu wizyty u straża-
ków zaplanowaliśmy sobie coś dla 
podniebienia i idziemy na pizzę. 
To będzie niezapomniana wy-
cieczka.

Uczestnicy wycieczki do ko-
szar lipnowskich strażaków za-
witali z głowami pełnymi wia-
domości o bezpieczeństwie, ale 
także pytań do funkcjonariuszy. 

Chcieli wiedzieć, kto dowiaduje 
się pierwszy o pożarze, jak wy-
gląda wyjazd na akcję, a nawet jak 
strażacy odpoczywają po ciężkiej 
służbie i… jak się relaksują.

– Dla nas najwspanialsze są 
samochody strażackie – mówią 
chłopcy. – Najważniejszy mo-
ment wycieczki to oczywiście 
przymierzanie stroju strażackie-
go. Już wiadomo, że będziemy 
strażakami.

Do czasu objęcia odpowie-
dzialnych obowiązków w Pań-
stwowej Straży Pożarnej przez 
dzisiejszych uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Zadusznikach minie 
jeszcze kilkanaście lat, ale o bez-
pieczeństwo pożarowe martwić 
się mieszkańcy powiatu lipnow-
skiego nie muszą. Mundurowi 
już rozbudzają pasję strażacką 
w młodych, a wśród zdeklaro-
wanych kandydatów są nie tylko 
chłopcy.

– Taka łódź służy do ratowa-

nia ludzi – zauważają przyszłe 
funkcjonariuszki straży, zgłębia-
jąc tajniki pracy strażaków pod-
czas akcji na akwenach.

Bardzo zaangażowanym we 
wdrożenie dzieci w meandry 
strażackiego życia przewodni-
kiem wycieczki był Sławomir 
Wiśniewski z PSP w Lipnie z ak-
tywnym udziałem pozostałych 
strażaków pełniących służbę tego 
dnia. Żadne pytanie nie pozosta-
ło bez odpowiedzi, żadne istotne 
miejsce w strażnicy nie pozostało 
bez zwiedzenia. Paweł Gawroński, 
strażak i ratownik wodny zafun-
dował milusińskim szybką lekcję 
bezpiecznego wypoczynku nad 
wodą. To była udana, profesjonal-
na i wzorowo przeprowadzona 
lekcja bezpieczeństwa. Brawa dla 
przewodników w mundurach. To-
warzyszem medialnym wycieczki 
był tygodnik CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Strażnica bez tajemnic
GMINA WIELGIE  W minioną środę uczniowie zerówki i milusińscy z punktu przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej w Zadusznikach uczestniczyli w praktycznej lekcji bezpieczeństwa. Tym razem poznali 
tajniki służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie i zwiedzili strażnicę

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Przedszkolaki 
na olimpiadzie

Kikół ograł Wielgie

14 czerwca w DCSiT odbyła się IV „Mała Olimpiada 
Przedszkolaka” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Dobrzyń nad Wisłą. Zawody dla najmłodszych miesz-
kańców gminy były prawdziwym sportowym świę-
tem i dostarczyły dzieciom wiele radości.

13 czerwca w hali przy Szkole Podstawowej w Kikole 
odbyły się zawody powiatowe piłki nożnej chłopców.

Piłka nożna

Cannabis na prowadzeniu
Ekipa ta jest coraz bliżej wygrania Lipnowskiej Ligi Orlika. Cannabis wygrał wszyst-
kie 7 meczów i ma na koncie 21 punktów, o 6 wyprzedza drugą Gminę Lipno.

Sport szkolny

Piłka nożna

Do tegorocznej rywalizacji 
przystąpiły przedszkola: „Mały 
Europejczyk” Chalin, „Akademia 
Przedszkolaka” Dobrzyń nad Wi-
słą i „Kubusia Puchatka” Dobrzyń 
nad Wisłą. Na uczestników cze-
kały wyścigi rzędów, w których 
każdy musiał wykazać się nie lada 
sprawnością. Dwunastoosobowe 

reprezentacje wzięły udział w 7 
konkurencjach. Biegi, skoki i rzu-
ty to sprawnościowe abecadło. 
Najbardziej emocjonujące prze-
ciąganie liny kończyło zmagania. 
Z pełną odpowiedzialnością może-
my stwierdzić, że wszystkie dzieci 
poradziły sobie wspaniale.

(ak)

Już tylko te dwie drużyny 
liczą się w walce o wygranie 
całych rozgrywek prowadzo-
nych przez lipnowski MOSiR. 
Zdecydowanie bliżej tego celu 
jest Cannabis, który w ostatniej 
kolejce pokonał 8:4 FC Po Na-
lewce i kroczy od zwycięstwa 

Do turnieju zgłosiło się sześć 
drużyn, tj. SP3 Lipno, SP2 Lipno, 
SP Mysłakówko, SP Wielgie, SP 
Chrostkowo oraz SP Kikół. Zespoły 
po losowaniu zostały podzielone 
na dwie grupy. Po zaciętej i wy-
równanej rywalizacji zwycięzcami 
grup okazały się drużyny z Wiel-
giego oraz Kikoła, które zagrały o 
pierwsze miejsce. W finale Kikół 

pokonał Wielgie 5 - 1.
Skład SP Kikół; Jakub Jackow-

ski, Jakub Rączkiewicz, Filip Mali-
nowski, Adam Opuszyński, Szy-
mon Kozłowski, Jakub Opuszyński, 
Kornel Falkowski, Bartłomiej 
Sztandarski, Łukasz Jaworski, Wik-
tor Opuszyński, Artur Pawłowski. 
Opiekun: Marek Zajączkowski.

(ak), fot. nadesłane

Zgodnie z oczekiwaniami ry-
walizacja o utrzymanie w lidze 
okręgowej jest bardzo ciekawa 
i trzyma w napięciu do samego 
końca. Przed tygodniem pisali-
śmy, że ten cel ucieka Wiśle, bo po 
trzech z rzędu porażkach (w tym 
dwóm po 0:6) nasza drużyna moc-
no skomplikowała swoją sytuację. 
Ale podopieczni trenera Marka 
Bolimowskiego nie zamierzają się 
poddać, co udowodnili w minioną 
niedzielę w Ciechocinku.

Gdyby Wisła nie wygrała tego 
meczu, już zostałaby zdegrado-
wana. Początek spotkania był wy-
równany. Losy potyczki nasz ze-

spół rozstrzygnął w dwie minuty 
pierwszej połowy. Najpierw w 29. 
minucie gola zdobył Łukasz Ole-
wiński, a w 31. minucie na 2:0 pod-
wyższył Filip Koprowski. Jeszcze 
przed przerwą rywale zdobyli gola 
kontaktowego i po 45 minutach 
było 1:2. W drugiej odsłonie bram-
ki już nie padły i ostatecznie Wisła 
cieszyła się z trzech punktów.

Korzystne dla nas wyniki padły 
w meczach konkurentów w grze 
o utrzymanie, bo tylko remis z Zie-
mowitem Osięciny zanotował Piast 
Złotniki Kujawskie, zaś w Strzel-
nie przegrała Lubienianka. Przed 
ostatnią serią te dwie ekipy mają 

podobnie jak Wisła po 32 punkty 
na koncie. Aby jednak wyprzedzić 
przynajmniej jedną z nich i zająć 
miejsce dające pozostanie w okrę-
gówce, Wisła musi koniecznie po-
konać u siebie GKS Baruchowo i li-
czyć, że swojego meczu nie wygra 
Piast lub Lubienianka. Piast zagra 
na wyjeździe z Gopłem Kruszwica, 
zaś Lubienianka u siebie ze Zdro-
jem Ciechocinek. Wszystkie mecze 
w sobotę o 16.00.

Czy Wisła Dobrzyń utrzyma 
się w V lidze? Czy może spadnie do 
A-klasy? Dowiecie się tego, czyta-
jąc najbliższe CLI.

Tekst i fot. (ak)

Wisła nie składa broni
PIŁKA NOŻNA  Wisła Dobrzyń przełamała serię porażek 
i w przedostatniej kolejce pokonała na wyjeździe Zdrój Ciecho-
cinek 2:1. O spadku bądź utrzymaniu w V lidze zdecyduje ostat-
nia seria gier. Wiślacy muszą pokonać u siebie GKS Baruchowo 
i liczyć, że punkty straci przynajmniej jeden z dwóch rywali

Wyniki VIII kolejki LLO:
GMINA LIPNO – TUTTI FRUTTI 4:3

WOPR LIPNO – AUTO KOMIS LEWICCY 3:9
CANNABIS – FC PO NALEWCE 8:4

Zestawienie par IX kolejki (22.06.2018 r.): 
1. 18.30 CANNABIS – AUTO KOMIS LEWICCY
2. 19.30 GMINA LIPNO – FC PO NALEWCE

3. 20.30 WOPR LIPNO – TUTTI FRUTTI
Zaległa VI kolejka 25.06 br. (poniedziałek):

1. 18.30 TUTTI FRUTTI – FC PO NALEWCE
2. 19.30 CANNABIS – WOPR LIPNO

3. 20.30 AUTO KOMIS LEWICCY – GMINA LIPNO
Najlepsi strzelcy: 

16 – Witecki Roman (CANNABIS)
12 – Kozicki Bartosz (CANNABIS), Lewicki Bartek (AUTO KOMIS LEWICCY)

9 – Moszczyński Szymon (GMINA LIPNO), Cywiński Jakub (CANNABIS)

do zwycięstwa. Druga Gmina 
Lipno ograła 4:3 Tutti Frutti i na 
trzy kolejki przed końcem może 
jeszcze dogonić lidera, jeśli ten 
przegra dwa spotkania. W tej 
chwili na trzecim miejscu w ta-
beli jest ekipa Tutti Frutti.

(ak), fot. MOSiR Lipno
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Oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonali: dyrektor DCSiT Stanisław 
Niekraś, honorowy członek PZPN 
Kazimierz Janecki oraz radny rady 
miejskiej Jacek Augustowski. Sę-
dziowie J. Barczak i Sz. Osieczak 
wprowadzili 8 drużyn na murawę 
stadionu w Dobrzyniu nad Wisłą, 
gdzie mali sportowcy zaprezen-
towali się licznie zgromadzonej 
publiczności. Wcześniej kapitano-
wie wylosowali nazwy państw wy-
stępujących na mundialu w Rosji. 
W grupie A zagrały: Belgia – Młoda 
Włocławianka, Anglia – Młody Lu-
bień Kujawski, Tunezja – Błękitni 
Gębin, Panama – Feniks I Obrowo. 
W grupie B rywalizowały: Polska – 
FEA Gostynin, Kolumbia – Wisełka 
Centrum Dobrzyń nad Wisłą, Sene-

gal – Feniks II Obrowo i Japonia – 
UKS MDK Płock.

Grupę A z kompletem zwy-
cięstw wygrała Belgia, a do wyłonie-
nia drugiego półfinalisty potrzebna 
była tzw. mała tabela, gdyż pozo-
stałe 3 zespoły zdobyły po 3 punkty. 
Jedna bramka zdecydowała o tym, 
że w najlepszej czwórce znalazła 
się Tunezja. Niebywałe wrażenie 
pozostawiła po sobie Japonia, któ-
ra w cuglach wygrała grupę B. Trzy 
mecze, 21 goli zdobytych, 1 stracony 
– niesamowite! Awans z drugiego 
miejsca wywalczyła też Polska.

W dalszej fazie turnieju odby-
ły się małe i duże półfinały. W tych 
małych rywalizowano o miejsca 
V-VIII, w dużych już o najwyższe 
lokaty. Bardzo dobrze w tej części 

turnieju zaprezentowali się za-
wodnicy dobrzyńskiej Wisełki Cen-
trum (Kolumbia). Po zwycięstwie 
3:2 w ostatnim meczu grupowym, 
w rywalizacji o V lokatę udowod-
nili jak istotna jest walka do koń-
ca. W obu meczach (mały półfinał 
i mecz o V miejsce) nasz zespół 
dosłownie w ostatnich sekundach 
zdobywał decydujące o zwycię-
stwach bramki!

W dużych półfinałach zdecy-
dowanie wygrywali zwycięzcy obu 
grup, a więc Belgia i Japonia. W me-
czu o III miejsce Polska pokonała Tu-
nezję 4:2 i nie mamy nic przeciwko, 
aby takim rezultatem zakończył się 
również prawdziwy mundial. Godni 
siebie rywale, a więc Japonia i Bel-
gia spotkali się w finale. – Dawno 
w naszych turniejach nie oglądali-
śmy tak dobrego meczu. Momen-
tami trudno było uwierzyć, że po 
boisku biegają 9 i 10-letnie dzieci, 
bo poziom sportowy obu drużyn 
był bardzo wysoki. Po pięknej walce 
Japonia (UKS MDK Płock) pokonała 
Belgię (Młoda Włocławianka) 3:2. 
Wspaniała atmosferę na trybunach 
stworzyli też licznie zgromadzeni 

rodzice, którzy głośno i przez cały 
turniej dopingowali swoje pociechy 
– relacjonują organizatorzy.

Medale dla wszystkich zawod-
ników, nagrody dla najlepszego 
gracza w każdej drużynie, najlep-
szego zawodnika i bramkarza całe-
go turnieju oraz puchary dla trzech 
najlepszych drużyn wręczyli Jacek 

Augustowski i Kazimierz Janec-
ki. – Dziękujemy rodzicom naszej 
drużyny za pomoc przy organizacji 
turnieju. Była to wspaniała impre-
za, odbywająca się w doskonałej 
i przyjacielskiej atmosferze zarów-
no na boisku jak i trybunach – do-
dają organizatorzy.

(ak), fot. DCSiT

Mundial w Dobrzyniu nad Wisłą
PIŁKA NOŻNA  Cały piłkarski świat bacznie obserwuje poczynania najlepszych drużyn globu na mistrzo-
stwach w Rosji. Z tej okazji 16 czerwca Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zorganizowało „Mini Mun-
dial 2018” dla rocznika 2008, w którym wzięła udział prawie setka młodych piłkarzy

Najlepsi zawodnicy drużyn:
– F. Pawikowski – Błękitni Gąbin (Tunezja)

– Ł. Suwała – FEA Gostynin (Polska)
– S. Dobrosielski – Feniks I Obrowo (Panama)
– D. Rakowski – Feniks II Obrowo (Senegal)

– P. Jankowski – Młoda Włocławianka (Belgia)
– S. Grzybowski – Młody Lubień (Anglia)
– S. Olesiński – UKS MDK Płock (Japonia)

– B. Wasilewski – Wisełka Centrum DnW (Kolumbia)

Najlepszy zawodnik turnieju: M. Olesiński – UKS MDK Płock (Japonia)
Najlepszy bramkarz turnieju W. Gawriołek – Młoda Włocławianka (Belgia)

Klasy� kacja końcowa:
I – UKS MDK Płock (Japonia)

II – Młoda Włocławianka (Belgia)
III – FEA Gostynin (Polska)

IV – Błękitni Gąbin (Tunezja)
V – Wisełka Centrum (Kolumbia)

VI – Młody Lubień (Anglia)
VII – Feniks I Obrowo (Panama)
VIII – Feniks II Obrowo (Senegal)


