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Zgłoszenie o prawdopodob-
nym utonięciu w miejscowości 
na terenie gminy Wielgie dyżur-
ny lipnowskiej komendy odebrał 
w sobotę (02.06) o godzinie 20.55. 
Niestety wysłani na miejsce mun-
durowi potwierdzili ten fakt.

– 38-latek wspólnie z 60-
latkiem łowili ryby w stawie 
znajdującym się na terenie po-
sesji. W pewnym momencie ten 
pierwszy poślizgnął się i wpadł 
do wody. Mimo interwencji stra-
żaków i nurków nie udało się go 
uratować. Przybyły na miejsce 
zespół ratownictwa medyczne-
go stwierdził zgon – mówi sierż. 

szt. Katarzyna Sobocińska z KPP 
Lipno.

38-letni mężczyzna był 
mieszkańcem powiatu lipnow-
skiego. Prokuratorskie śledztwo 
wyjaśni szczegółowe okoliczności 
zdarzenia, ale wszystko wskazuje 
na nieszczęśliwy wypadek.

W tym miejscu warto przy-
pomnieć policyjny apel o zacho-
wanie środków bezpieczeństwa 
nad wodą. Każda forma wypo-
czynku nad akwenami zobowią-
zuje nas do szczególnej rozwagi. 
Pamiętajmy o szczególnej ostroż-
ności.

(ak), fot. ilustracyjne

Państwo Turant mieszkali z 
synem na posesji, którą kupi-
li w latach 90-tych. Mieszkali, 
bo z malowniczego terenu na 
skarpie wiślanej musieli się wy-
prowadzić po decyzji nadzoru 
budowlanego z 25 maja. Ich dom 
dosłownie pęka i się wali, dlate-
go przebywanie w nim groziło 
utratą zdrowia, a nawet życia. 
Wokół posesji widać wiele głę-
bokich szczelin w ziemi, zawalo-
ne pomieszczenie gospodarcze i 
zdegradowane ogrodzenie. Ścia-
ny samego domu są popękane, 
szczeliny aż nadto widoczne. 
Dlatego też mieszkańcy Do-
brzynia musieli się w ubiegłym 
tygodniu wyprowadzić w trybie 
natychmiastowym.

Burmistrz 
zaproponował lokal
Oboje nie są zamożni, nie pra-

cują. Na dodatek pan Paweł choru-
je. Dlatego ich sytuacja materialna 
nie pozwalała na szybkie wynajęcie 
mieszkania zastępczego. Nie miał 
też kto ich przygarnąć. Naturalne 
było więc, że po pomoc poszli do 
urzędu miasta i gminy w Dobrzyniu 
nad Wisłą. Sprawą szybko zajęli się 
urzędnicy, a burmistrz Jacek Waś-
ko zaproponował, by Turantowie 
tymczasowo zamieszkali w świetli-
cy wiejskiej w Zbyszewie. Dlaczego 
akurat tam? Bo to mienie gminne, 
bo obiekt ma warunki mieszkanio-
we, bo w jego części od lat mieszka 
lokator.

Zarządzono szybkie zebranie 

z zainteresowanymi i m. in. soł-
tysem Zbyszewa Pawłem Dzierża-
nowskim. Początkowo miało być 
porozumienie, a Turantowie przy-
stali na propozycję gminy. Jednak 
niedługo potem mieszkańcy Zby-
szewa bardzo ostro zaprotestowali. 
Na ręce burmistrza złożyli list po-
party 63 podpisami.

Nie chcą żadnych lokatorów
– Mieszkańcy sołectwa Zby-

szewo zdecydowanie sprzeciwia-
ją się umieszczeniu jakichkolwiek 
lokatorów w świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Zbyszewo. Świetli-
ca w naszej miejscowości to jedy-
ny punkt spotkań i nawiązywania 
kontaktów mieszkańców wsi. Tutaj 
również dzieci i młodzież organi-
zują turnieje piłkarskie i w tenisa 
stołowego. W każdym roku odby-
wają się pikniki rodzinne i impre-
zy z okazji Dnia Dziecka. Świetlica 
ze środków sołeckich co roku jest 
remontowana i doposażana. Za-
bieranie nam jedynego miejsca do 
spotkań i integracji uważamy za 
krzywdzące – napisali w liście do 
burmistrza.

Nie oddali kluczy
Sprawa niemal natychmiast 

stanęła dosłownie na ostrzu noża. 
dokończenie na str. 29

Świetlica ważniejsza 
od życia?

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Państwo Elżbieta i Paweł Turant prze-
żywają prawdziwy dramat. Ich dom na skarpie wiślanej przy ul. 
Rybaki 3 dosłownie się wali. Poszukiwania lokalu zastępczego 
były przed kilkoma dniami wyjątkowo burzliwe i podzieliły lo-
kalną społeczność

Gmina Wielgie

Tragedia nad wodą.
Nie żyje 38-latek
Dwóch mężczyzn łowiło ryby nad stawem przy po-
sesji w gminie Wielgie. Z nieznanych przyczyn jeden 
z nich się poślizgnął, wpadł do wody i utonął.
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Mieszkańcy Zbyszewa nie chcieli lokatorów w świetlicy wiejskiej



trwa budowa nowej  stacji uzdat-
niania wody na placu 11 Listopada. 
Prace potrwają do końca czerwca. 
Koszt to 3,1 mln złotych. Wszystko 
wskazuje na to, że już latem pro-
blemy te odejdą w zapomnienie, 
ale póki co...

– W związku z wystąpieniem 
wysokich temperatur, co prowadzi 
do ponadnormatywnego poboru 
wody apelujemy do mieszkańców 
o racjonalne korzystanie z wody, 
szczególnie w godzinach od 16 do 22 
– informują władze Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych w Lipnie. 
– Prosimy w tych godzinach o wy-
korzystywanie wody tylko do celów 
socjalno-bytowych, a ograniczenie 
wykorzystywania jej do podlewa-
nia ogródków i terenów zielonych. 
Obecnie występujące problemy 
z ciśnieniem wody spowodowa-
ne są wyłączeniem z eksploatacji 
stacji uzdatniania wody przy pla-
cu 11 Listopada z powodu budowy 
w jej miejscu nowego obiektu SUW 
o większej wydajności niż dotych-
czasowa. Zakończenie realizacji 
budowy SUW planujemy na koniec 
czerwca tego roku.

Prace trwają, a przedmiotem 
tej wyczekiwanej przez lipnowian 
inwestycji jest rozbiórka starego 
i budowa nowego budynku sta-
cji wraz z towarzyszącą jej infra-
strukturą technologiczną. Projekt 
pozwoli dostarczyć mieszkańcom 
wodę wysokiej jakości. Wykonawcą 
zadania jest firma „Sekulski Janusz 
Zakład Obsługi Budownictwa i In-
westycji” z Sierpca.

Rozbudowa stacji w Wólce
Trwa rozbudowa stacji uzdat-

niania wody także w Wólce w gmi-
nie Skępe. Koszt inwestycji to po-
nad 2,2 mln złotych. Jest to jedno 
z czołowych przedsięwzięć reali-

zowanych obecnie przez skępski 
ratusz i jak widać w czasie upałów 
niezwykle potrzebne. Do przetargu 
na rozbudowę istniejącego punktu 
zgłosiły się trzy firmy, wygrał Za-
kład Obsługi Budownictwa i In-
westycji Janusz Sekulski z Sierpca. 
Zakres robót jest szeroki, bo i sam 
budynek ma być rozbudowany, 
częściowo zmodernizowane mają 
być też ciągi technologiczne, ale 
przede wszystkim wybudowa-
ne będą dwa zbiorniki retencyjne 
o łącznej pojemności 300 metrów 
sześciennych. Dzięki tej moderni-
zacji wydajność dotychczas funk-
cjonującej stacji uzdatniania wody 
w Wólce zwiększy się znacząco, a co 
za tym idzie nie tylko nie zabraknie 
wody w kranach mieszkańców na-
wet w trakcie długotrwałych susz, 
ale również otworzy się możliwość 
rozbudowy sieci wodociągowej 
w gminie. Jednym słowem miesz-
kańcy będą mieli i wodę lepszej ja-
kości, i będzie jej pod dostatkiem, 
a właściciele nieruchomości po-
zbawionych dotychczas przyłącza 
bieżącej wody będą mogli liczyć 
na podłączenie w związku z realną 
perspektywą techniczną rozbudo-
wy wodociągu. Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Wólce zyskała 
dofinansowanie w wysokości po-
nad 63 procent w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Nowoczesne stacje uzdat-
niania wody na pewno poprawią 
sytuację, ale suszom naturalnym 
nikt i nic nie będzie w stanie zapo-
biec. Wodę musimy więc oszczę-
dzać, racjonalnie nią gospodaro-
wać i czekać na deszcz. Do tematu 
wrócimy.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Sucho jest w lasach, na polach 
i w ogródkach, ale od kilku dni su-
cho coraz częściej jest w kranach 
naszych Czytelników. Zgłoszeń 
jest coraz więcej i to z różnych 
miejscowości, a włodarze wydają 
komunikaty z prośbą o wykorzy-
stywanie wody z sieci tylko do ce-
lów socjalno-bytowych, by dotrzeć 
do wszystkich odbiorców bieżącej 
wody.

Żyją jak w średniowieczu
– Sezon na brak wody w gmi-

nie Lipno uważam za otwarty, ale 
tak poważnie każdego roku w po-
rze letniej notorycznie brakuje 
wody – napisała do nas pani Marta, 
czytelniczka z gminy Lipno. – Jest 
godzina 23.30, a w kranie nawet 
jednej kropli. Żyjemy w XXI wieku, 
a czuję się jak w średniowieczu, to 
naprawdę zaczyna być irytujące. 
Są rodziny, które mają małe dzieci, 
osoby pracujące, a zresztą wszy-
scy w godzinach popołudniowych 
chcielibyśmy skorzystać z kąpieli, 
ale w gminie Lipno to nie jest moż-
liwe. Gmina naprawdę powinna 
się wstydzić za to jak w ten spo-
sób traktuje mieszkańców, któ-
rzy płacą rachunki i to duże. Dziś 
zgłosiłam awarię pod numer alar-
mowy, ale pan był w stanie tylko 
powiedzieć, że zgłosi tę sprawę do 
kolegi i rano powinna być woda. 
To teraz mam czekać do rana, aby 
wziąć kąpiel? Naprawdę przesada, 
a upały faktycznie to dopiero się 
zaczną i wody będzie już brakować 
w godzinach porannych. Ten sam 
problem powtarza się od kilku lat 
i gmina oczywiście nie może sobie 
z tym poradzić.

W mieście też kłopot
I nie tylko gmina Lipno i jej 

mieszkańcy mają ten problem. 
Upały i brak wody idą w parze dla 

mieszkańców miasta Lipna także. 
W niektórych częściach Lipna od 
lat letnie popołudnia i wieczory 
kojarzą się odbiorcom wody z wo-
dociągu z suchymi kranami bądź 
dramatycznie niskim ciśnieniem 
wody.

– To jest dramat, żeby każ-
dego ciepłego wieczoru borykać 
się z brakiem wody do kąpieli czy 
prania –mówi mieszkanka Lipna. 
– Ciśnienie jest tak maleńkie, że 
pralka odmawia współpracy z taką 
siecią wodociągową, a napuszcze-
nie wody do wanny trwa bardzo 
długo, albo w ogóle nie dochodzi 
do skutku. Wszystkie urządzenia, 
te sanitarne także, niszczą się, psu-
ją przez takie sytuacje. Kto już wie, 
to nawet nie włącza w tym czasie, 
ale nie każdy też może pozwolić 
sobie na komfort czerpania wody 
tylko do godziny powiedzmy 17.00. 
Jak mamy żyć bez normalnego do-
stępu do wody bieżącej? Ja nawet 
rozumiem, że tak mogłoby się zda-
rzyć w przypadku awarii, ale ciągle, 
codziennie? Prosimy o pomoc, na-
głośnienie tej sprawy.

Powtórka z rozrywki
Tak jest każdego roku. Zawsze 

latem dzwonią do nas Czytelnicy 

z prośbami o interwencje w spra-
wie suchych kranów. Wszystkie-
mu winna jest podobno susza, 
nadmierne zużywanie wody do 
polewania terenów zielonych. Le-
jąca się woda do przydomowych 
ogródków w czasie letnich wie-
czorów wpływa na zmniejszenie 
ciśnienia lub całkowity jego spadek 
w domowych kranach. I dlatego 
włodarze naszych miast i gmin 
apelują do odbiorców wody.

– W związku z występującymi 
upałami i brakiem wody na uję-
ciach jak również w sieciach wo-
dociągowych prosimy odbiorców 
wody z wodociągów publicznych 
w Skępem, Wólce i Kukowie o ogra-
niczenie podlewania ogródków 
i napełniania basenów ogrodo-
wych – apeluje burmistrz miasta 
i gminy Skępe Piotr Wojciechowski. 
– Prosimy o ograniczenie poboru 
wody tylko do celów socjalnych. 
W przypadku niedostosowania się 
do tego będą występowały prze-
rwy w dostawie wody. Za utrud-
nienia przepraszamy.

Nowa stacja w Lipnie
W niektórych miejscach do-

chodzi jeszcze problem wydajności 
stacji uzdatniania wody. W Lipnie 
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Nowa stacja w Lipnie będzie gotowa w lipcu
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Sucho nie tylko w kranach
LiPNo, SkĘPe, gMiNA LiPNo  Mieszkańcy wielu miejscowości naszego regionu narzekają na suche krany 
lub bardzo małe ciśnienie wody w wodociągach publicznych. Włodarze i zarządcy sieci zgodnie twierdzą, że 
to efekt upałów i zwiększonego zapotrzebowania na wodę i apelują o racjonalne odkręcanie kranów

Gmina Lipno

Wypadek na DK 10. 
Trzy kobiety w szpitalu!
Do niebezpiecznego wypadku doszło we wtorek (29.05.) na trasie k-10 w Karnko-
wie. Dacia uderzyła w tył renault i oba auta wypadły z drogi. Dwie osoby zabrała 
karetka, a jedną śmigłowiec ratunkowy.

Załoga ruchu drogowego, któ-
ra przyjechała na miejsce, zastała 
oba uczestniczące w zdarzeniu 
pojazdy w rowach po bokach dro-
gi. Ratownicy medyczni udzielali 
niezbędnej pomocy. W wyniku 
wypadku dwie osoby zabrała do 
szpitala karetka pogotowia, a jed-
ną ratowniczy śmigłowiec.

– Jak wynika z ustaleń poli-
cjantów, kierująca dacią 23-letnia 

mieszkanka Lipna nie zachowała 
należytej ostrożności i bezpiecz-
nej odległości od pojazdu poprze-
dzającego. Uderzyła w tył renault, 
którym jechały dwie osoby, pod-
czas wykonywania przez niego 
manewru skrętu w lewo. Niestety 
wszystkie uczestniczki zdarzenia 
doznały obrażeń. Obie kierujące 
były trzeźwe – mówi mł. asp. Mał-
gorzata Małkińska z KPP Lipno.

Policjanci zatrzymali dowody 
rejestracyjne aut w związku z po-
wstałymi uszkodzeniami. Kierują-
ca dacią ma również zatrzymane 
prawo jazy. Za spowodowanie wy-
padku będzie odpowiadać przed 
sądem. Grozi jej wysoka grzyw-
na, kara pozbawienia wolności do 
trzech lat i utrata uprawnień do 
kierowania pojazdami.

(ak), fot. KPP Lipno
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Nadzwyczajna niezgoda

Przypomnijmy w skrócie, 
że pomysł ratusza jest taki, aby 
w związku z przesunięciem w cza-
sie konkursów o dofinansowanie 
i tym samym niemożnością wy-
konania w tym roku planowanych 
na oczyszczalni prac część zapisa-
nych w budżecie na tę inwestycję 
pieniędzy przeznaczyć na drogi. 
Jak zapewniają władze Dobrzynia, 
budowa oczyszczalni nie jest za-
grożona, a jedynie z przyczyn od 
nich niezależnych przesunie się 
w czasie. A skoro pieniądze w bu-
dżecie są i tak zabezpieczone, to 
można je wykorzystać na drogi. 
Ale opozycyjna większość w ra-
dzie miasta podkreśla, że kredy-
tów boi się jak ognia i nie chce 
bardziej zadłużać gminy. Dlatego 

pomysł przesunięć budżetowych 
był już odrzucany. Wrócił w po-
niedziałek na sesji nadzwyczaj-
nej.

Była dotacja z FOGR
Tym razem burmistrz Jacek 

Waśko (za pośrednictwem swoje-
go zastępcy i pracowników, gdyż 
na sesji był nieobecny – red.) 
proponował radzie przeniesienie 
900 tys. zł z oczyszczalni na wy-
konanie drugiego etapu drogi as-
faltowej w Płomianach. Ważnym 
argumentem za takim posunię-
ciem miało być pozyskanie 77 tys. 
zł dotacji z Funduszu Odrolnień 
Gruntów Rolnych na to zadanie. 
Pieniądze już były przyznane, ale 
aby po nie sięgnąć, trzeba realizo-
wać zadanie. Do tego jednak nie 

dojdzie.
Jako pierwszy wniosek o od-

rzucenie uchwały z poprawkami 
budżetowymi zgłosił radny Hen-
ryk Domeradzki. Szybko poparli 
go kolejni radni, argumentując 
że w kasie nie ma tak naprawdę 
pieniędzy, jest tylko możliwość 
wzięcia kredytu. – W sąsiednich 
gminach tyle się dzieje. Wielgie 
ma nową bibliotekę, Tłuchowo 
oczyszczalnię, Lipno przedszkole, 
a my nic tylko kredyty. Banki pie-
niądze pożyczą, ale trzeba to bę-
dzie spłacić z odsetkami – mówił 
radny Domeradzki.

To za mało
– 77 tysięcy zł z 980 tysięcy to 

zaledwie 8 procent całej inwesty-
cji. Jeśli policzymy odsetki kredy-
tu, wyjdzie na to, że zapłacimy ca-
łość ze swoich środków. Poza tym 
będziemy mieć słabe wskaźniki 
na kolejne lata, niską zdolność 
kredytową. Przecież to są poboż-
ne życzenia burmistrza, z nami 
nikt tego nie ustalał. On chce chy-
ba udowodnić swoją wyższość. 
A np. drogi w moim sołectwie 
są w takim stanie, że można na 
nich organizować kolarstwo gór-
ski – dodawał ostro radny Grze-
gorz Raszkiewicz, nawiązując do 
niedzielnych zawodów kolarskich 

w Dobrzyniu i okolicy.
Już w trakcie dyskusji wiado-

mo było, że uchwała przepadnie. 
Ale trwała wymiana zdań. – Pocze-
kajmy z drugim etapem Płomian. 
Są też drogi w innych miejscowo-
ściach. Nie jestem przeciwny Pło-
mianom, ale to przecież nie nasze 
pieniądze – stwierdził przewod-
niczący RM Jerzy Żurawski.

Warto wziąć te pieniądze
Argumentem drugiej strony 

był fakt pozyskanej dotacji z FOGR. 
Choć zdaniem większości radnych 
dofinansowanie każdej inwesty-
cji powinno sięgać 50 procent, to 
patrząc realnie na możliwości ich 
pozyskiwania, każda suma jest 
godna podniesienia. Przecież nikt 
nie może zagwarantować przed 
przystąpieniem do konkursu, że 
uda się uzyskać pieniądze i to w 
zakładanej wysokości.

– Nie zabieramy pieniędzy na 
oczyszczalnię, tylko przesuwamy. 
Jeśli chodzi o dotację z FOGR, mo-
żecie narzekać, że jest mała, ale 
jest. Po przetargu być może uda-
łoby się jeszcze zejść z kosztów. 
Powinniśmy skorzystać z tych 
pieniędzy. Jeśli nie podejmiecie 
uchwały, one przepadną – odpo-
wiedział wiceburmistrz Krzysztof 
Głowacki.

– Budżet wam się rujnuje, 
dlatego robicie takie rzeczy – 
grzmiał w odpowiedzi radny Do-
meradzki.

Polityka nie merytoryka
Kierunek dyskusji był wy-

raźny. Istotny aspekt zaznaczył 
sekretarz Ryszard Machnow-
ski. Jego zdaniem w działaniach 
większościowej opozycji domi-
nuje polityka, a nie dobro miasta 
i gminy. – Nie ma zagrożenia dla 
inwestycji budowy oczyszczalni 
ścieków. A ta dyskusja zamiast 
merytorycznej jest polityczna. 
Nie zgadzacie się, bo to inicjatywa 
burmistrza. I tak nie podejmiecie 
tej uchwały – stwierdził Mach-
nowski.

I tak istotnie się stało. Choć 
radnym zdecydowanie trzeba od-
dać, że odnosili się z dużym sza-
cunkiem do sekretarza, to jego 
poglądu nie podzielili. W głoso-
waniu 8 rajców (na 11 obecnych) 
poparło wniosek o odrzucenie 
poprawek budżetowych. Ewa 
Tomczyk, Maria Waśko i nowy 
radny Bogdan Rzadkowolski, któ-
ry zastąpił zmarłego Wiesława 
Jaworskiego, byli przeciwni czyli 
poparli pomysł przeniesienia pie-
niędzy.

Tekst i fot. (ak)

DOBZYŃ NAD WISŁĄ  Nie pomogło zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta i kolejna próba przesuwania 
pieniędzy zaplanowanych na budowę oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu na inwestycje drogowe spaliła na 
panewce. W niezgodności z burmistrzem większość radnych jest... wyjątkowo zgodna

Gmina Lipno

OSP Wichowo ma już 105 lat
Pięć lat temu była okrągła setka, a w minioną sobotę już 105. urodziny Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Wichowie. Mieszkańcy wsi mogą być ze swoich druhów 
dumni.

Początek OSP Wichowo sięga 
1913 roku. Założycielem jednost-
ki był ksiądz Antoni Klimaszew-
ski. Działalności druhów nie 
przerwał wybuch I wojny świa-
towej, powstała nawet orkiestra 
strażacka. Lata 1914-21 to okres 

przygotowań do budowy remi-
zy w Wichowie, ufundowano 
też pierwszy sztandar. Wreszcie 
w 1935 roku oddano oficjalnie do 
użytku remizę, która do dzisiaj 
stanowi jedno z centrów życia 
na wsi.

Sobotnie obchody zaczęły 
się od zbiórki pod szkołą w Wi-
chowie i przejściem pod dom 
kultury. Następnie była msza 
św. polowa oraz część oficjalna 
z odznaczeniami dla zasłużo-
nych druhów.

– Składam wam wyrazy 
uznania i szacunku za bezinte-
resowną służbę na rzecz dru-
giego człowieka, za wierność 
polskiej tradycji, za kultywo-
wanie dorobku polskiej kultury 
narodowej. Niech wasze kolejne 
wyzwania będą źródłem satys-
fakcji, a zarazem inspiracją do 
kolejnych działań. Chciałbym, 
żeby to co robicie, dawało wam 
dużo radości. Żebyście spotykali 
się z życzliwością najbliższych 
i żebyście cieszyli się tak wiel-
kim zaufaniem społecznym jak 
jest to do tej pory. Wreszcie 
życzę samych sukcesów w pod-
noszeniu sprawności bojowej – 
mówi wójt Andrzej Szychulski.

Działalność OSP przerwała 

II wojna światowa, ale ochotni-
cy reaktywowali się tuż po jej 
zakończeniu w 1945 roku. JUż 
rok później jednostka miała 
swój statut. Warto wspomnieć 
rok 1970, kiedy to zarząd OSP 
wyszedł z inicjatywą budowy 
domu kultury w Wichowie. Uro-
czyste otwarcie placówki nastą-
piło w 1980 roku, a pierwszym 
kierownikiem został Józef Sztu-
ka. W 1993 roku odnowiono re-
mizę, a w 2002 roku druhowie 
z Wichowa utworzyli drużynę 
młodzieżową, która funkcjonu-
je do dzisiaj. Cztery lata później 
w jednostce pojawił się pierwszy 
samochód, był to Żuk. W 2010 r. 
zamieniono go na auto Lublin.

– Byłem u was na 95-leciu, 
na 100-leciu, teraz jestem na 
105-leciu i mam nadzieję, że tak 
będzie co pięć lat zawsze. Wy-
różniacie się nie tylko na polu 
gminy, gdzie mamy 17 jednostek 
OSP, ale i na tle powiatu. Jeste-
ście jednostką prewencyjną, ale 
i macie wspaniały chór Rycerze 
Floriana. Jesteście dobrze przy-
gotowani w sprzęt i lekkie auto. 
Służycie pomocą, zawsze jeste-
ście w pogotowiu. Za to serdecz-
nie wam dziękuję i gratuluję. Ży-
czę wam wytrwałości i zdrowia 
dla was i waszych rodzin – do-

daje Zbigniew Agaciński, prezes 
ZOSP gminy Lipno.

Ostatnie lata to ponowne 
remonty remizy, prężna dzia-
łalność chóru Rycerze Floriana 
i oczywiście działalność spo-
łeczno-kulturalna oraz bojowa. 
Czas leci szybko i w Wichowie 
liczą kolejne jubileusze. Od 
ośmiu lat naczelnikiem OSP jest 
Jarosław Gratkowski. Warto do-
dać, że funkcję prezesa sprawu-
je od 1980 roku Kazimierz Cza-
chorowski. Właśnie on odbierał 
w sobotę liczne gratulacje, po-
dziękowania, a także i prezenty 
od starostwa powiatowego, za-
przyjaźnionej jednostki z Brzeź-
na czy też od członka zarządu 
województwa kujawsko-pomor-
skiego Anety Jędrzejewskiej.

Ważnym  momentem było 
też nadanie jednostce sztanda-
ru, który z rąk wójta Andrzeja 
Szychulskiego odebrał prezes 
Czachorowski. Bez wątpienia 
uroczystość jubileuszu 105-lecia 
działalności zapisze się na za-
wsze w historii jednostki. Ale 
strażacy zapewne już powoli 
myślą o 110-leciu. Obszerną ga-
lerię zdjęć z wydarzenie znaj-
dziecie na naszym portalu lip-
no-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



AKTUALNOŚCI4 Czwartek 7 czerwca 2018 LIPNO–CLI.PL

Przedszkole będzie większe
SKĘPE  Trwają prace budowlano-remontowe w budynku po dawnym „PGR” w Wiosce. Obiekt będzie 
przeznaczony na cele przedszkolne i poszerzy ofertę obecnego przedszkola publicznego „Pod lipami”

R E K L A M A

W  S K R Ó C I E

LIPNO 10 lat za perfumy? 
Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży z włamaniem, do której 

doszło w miniony czwartek w Lipnie. Złodziej po wyrwaniu zamka drzwi 
wejściowych do mieszkania zabrał m. in. konsolę do gier, perfumy i portfel. 
25-latek został zatrzymany w sobotę. Po dokonaniu przeszukania w miejs-
cu zamieszkania mężczyzny policjanci ujawnili perfumy, które pochodziły 
z opisanego przestępstwa. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(ak)

To niewątpliwie doskonała 
wiadomość dla rodziców kandy-
datów na przedszkolaków. Miejsc 
w przedszkolu w Wiosce będzie 
więcej, a to wszystko za spra-
wą przekształcenia obiektu po-
pegeerowskiego, jego remontu, 
a wcześniej jeszcze pozyskania 
na rzecz gminy Skępe, która jest 
organem prowadzącym przed-
szkola publicznego „Pod lipami” 
w Wiosce.

W maju rozpoczęły się pra-
ce modernizacyjne budynku 

przedszkola i adaptacyjne kolej-
nych pomieszczeń, sąsiadujących 
z przedszkolem, na cele eduka-
cyjne. Podstawowym założeniem 
toczącej się obecnie gminnej 
inwestycji jest bowiem zaadap-
towanie całego kompleksu bu-
dynków w Wiosce, czyli budynku 
przedszkola, zabytkowej oficyny 
oraz biur po byłym Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym. W wyni-
ku tego zyskamy dodatkowych 
pięćdziesiąt miejsc przedszkol-
nych dla naszych milusińskich.

– Jest to o tyle istotne, że 
kompleksowa diagnoza zapotrze-
bowania na nowe miejsca przed-
szkolne na terenie miasta i gminy 
Skępe na lata 2017-2020 wskazuje, 
iż dostępność miejsc przedszkol-
nych w latach 2011-2016 wahała 
się dla dzieci w wieku 3-6 lat na 
poziomie między 51,49 % a 58,24 
%, a w przypadku 3-5 latków 
w tym przedziale czasowym: 43,79 
% do 56,97 % – wyliczają urzędni-
cy skępskiego ratusza. – Dane te 
potwierdza analiza „Wychowanie 
przedszkolne w województwie ku-
jawsko-pomorskim 2015”. W 2014 
roku na 102 miejsca przedszkole 
uczęszczało 102 podopiecznych 
w wieku 3 plus. Jeszcze bardziej 
niekorzystnie przedstawia się sy-
tuacja w grupie dzieci mieszczą-
cych się w przedziale wiekowym 
3-5 lat. Zgodnie z analizą w roku 
2014 na 281 dzieci w tym wieku 
tylko co drugi objęty był wycho-
waniem przedszkolnym i było to 
52,31 %, a więc zdecydowanie po-
niżej średniej wojewódzkiej, która 
wynosiła 72,4 %. A zatem tworze-
nie nowych miejsc przedszkol-

nych jest jak najbardziej zasadne.
W zabytkowej oficynie zosta-

ły wykonane już prace porządko-
we i przygotowawcze, wśród któ-
rych można wymienić demontaż 
podłóg i sufitów, demontaż okien 
i drzwi oraz odkucie tynków. Tym 
samym obiekt został przygoto-
wany do przeprowadzenia proce-
su odgrzybiania. Z kolei w części 
biurowej oprócz prac porządko-
wych zostały wykonane już prace 
murowe polegające na wydziele-
niu pomieszczeń zgodnie z zało-
żonym projektem budowlanym. 
Pogoda sprzyja, pracy ubywa 
z dnia na dzień.

A do zrobienia jest bardzo 
dużo, bo inwestycja ta zakłada 
kompleksowe wykonanie prac 
architektonicznych (prace bu-
dowlane, wykończeniowe, dekar-
skie i elewacyjne), sanitarnych 
(instalacje zimnej i ciepłej wody, 
instalacja kanalizacyjna, instala-
cja centralnego ogrzewania) oraz 
elektrycznych (instalacja elek-
tryczna i instalacja odgromowa). 
Wszystkie budynki zostaną połą-
czone tworząc funkcjonalną ca-

łość.
Realizacja tego zadania moż-

liwa jest dzięki uzyskaniu przez 
skępski ratusz prawa własności 
do tego kompleksu popegeerow-
skiego w Wiosce. Przypomnijmy, 
że 8 grudnia został ona bezpłatnie 
przekazany przez Agencję Nieru-
chomości Rolnych (obecnie Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) 
naszemu ratuszowi. Przekazane 
na rzecz naszej gminy mienie 
warte jest ponad 727 tysięcy zło-
tych. Przedszkole „Pod lipami” 
działa teraz we własnym obiekcie 
gminy, wcześniej pomieszczenia 
były wynajmowane umownie.

Teraz trwa remont i adapta-
cja pomieszczeń, dzięki czemu 
przedszkole publiczne „Pod lipa-
mi” istniejące tu od lat powiększy 
swoją przestrzeń edukacyjną, a co 
za tym idzie i ofertę liczbową dla 
milusińskich ze Skępego i okolic. 
Wykonawcą prac jest firma Usługi 
Transportowe Produkcja i Handel 
Przemysław Skowroński ze Skępe-
go, a koszt zadania to niespełna 
1,7 mln zł. Do tematu wrócimy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Bobrowniki

Ufają swojemu wójtowi
Absolutorium dla wójta gminy Bobrowniki było jednym z ważniejszych punktów 
ostatniej sesji. Ale zanim doszło do głosowania radni zapoznali się z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z wykonania budżetu gmi-
ny za 2017 rok.

Za udzieleniem absoluto-
rium głosowali wszyscy radni. 
W czasie dyskusji przed gło-
sowaniem rajcy dobrze ocenili 
pracę Jarosława Poliwko, suk-
cesy w zdobywaniu pieniędzy 
z Unii Europejskiej oraz bardzo 
dobrą współpracę z radą gminy. 
Uczestniczący w głosowaniu 15 
radnych jednogłośnie podjęło 
uchwały dotyczące zatwierdze-
nia sprawozdania i udzielenia 

wójtowi absolutorium.
Dochody budżetu gminy 

Boborowniki za 2017 rok zosta-
ły wykonane na kwotę ponad 14 
mln złotych, co stanowi blisko 
100 procent planu rocznego. – 
Gminne pieniądze zostały wy-
datkowane w wysokości ponad 
13 milionów złotych. Wspólnymi 
siłami udało nam się stworzyć 
nadwyżkę w kwocie 305 tysięcy 
złotych – mówi Poliwko.

– Bardzo chciałbym podzię-
kować – zabrał głos wójt Jaro-
sław Poliwko – za to, że jeste-
śmy jednomyślni, ale przede 
wszystkim za to, że wspólnie 
przepracowaliśmy cały rok. 
Włodarz zapewnił też o swoich 
dalszych wysiłkach, które bę-
dzie podejmował na rzecz roz-
woju gminy.

Tekst i fot.
 (mb-g)
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Dobrzyń nad Wisłą

Rejsy z okazji Dnia Dziecka
Rejs statkiem pasażerskim „Marianna ”oraz słodki upominek to główne atrakcje, 
które czekały na dzieci w sobotę 2 czerwca na przystani przy ul. Zjazd.

Okazją do tak hucznego świę-
towania był obchodzony dzień 
wcześniej Dzień Dziecka. Z inicja-
tywy burmistrza Jacka Waśko za-
proszono wszystkie dzieci z terenu 
gminy na pokład statku, który za-
bierał wszystkich w 30-minutowy 
rejs po Wiśle. Piękne widoki, lekki 
wiatr, który dawał nieco ochłody 

w ten upalni sobotni dzień sprawiły, 
że była to dla dzieci i ich rodziców 
niecodzienna frajda ale i możliwość 
spędzenia wspólnego czasu w na-
tłoku codziennych obowiązków.

„Marianna” przyjmowała na 
swój pokład małych pasażerów od 
godziny 10.00 do 17.00. W sumie 
odbyło się osiem rejsów, a na każ-

dy z nich przybyło około 140 osób. 
Przed każdym odbiciem od brzegu 
z pokładu statku witała  wszystkich 
w imieniu burmistrza Jacka Waśko 
dyrektor Dobrzyńskiego Domu 
Kultury „ŻAK” Renata Chęcka, któ-
ra jednocześnie złożyła wszyst-
kim dzieciom najlepsze życzenia 
uśmiechu i radości na każdy dzień 
oraz nieustannie otaczającej miło-
ści najbliższej rodziny.

Po zejściu z pokładu na ochło-
dę czekały na dzieci lody, które roz-
dawane były za darmo. Dodatkową 
atrakcją było zwiedzanie wozu 
strażackiego, a to wszystko pod 
czujnym okiem i nadzorem straża-
ków z OSP Dobrzyń nad Wisłą.

(ak), fot. nadesłane

Mają boisko z prawdziwego zdarzenia
CHROSTKOWO  Łatwo nie było, ale napis na starym budynku mleczarni „Chrostkowo chce orlika” 
przestał być aktualny. Samorząd z własnych środków wybudował boisko piłkarsko-lekkoatletyczne, 
zapewniając dzieciom i młodzieży możliwość realizowania sportowych pasji

Wykonawcą zadania była fir-
ma Budex z Lipna, a prace trwały 
zaledwie kilka miesięcy ubiegłego 
roku. Potem trzeba było poczekać, 
aż na płycie wyhodowana zostanie 
trawa. Po okresie zimowym można 
było dokonywać ostatnich szlifów, 
a przypadający w ubiegłym tygo-
dniu dzień dziecka (choć w Chrost-
kowie 30 maja - red.) był znakomitą 

okazją do połączenia przyjemnego 
z pożytecznym i oficjalnego odda-
nia obiektu w ręce mieszkańców. 
Nic więc dziwnego, że impreza 
przy Zespole Szkół w Chrostkowie 
ściągnęła też sporo gości.

– Rok temu brałam razem 
z wami udział w rajdzie rowero-
wym, którego meta była tutaj, na 
zwykłym placu. Dzisiaj to jest zu-

pełnie inne miejsce. Mam nadzieję, 
że będzie to tętniące serce gminy 
Chrostkowo. Wielkie gratulacje dla 
wójta i radnych, że w tak krótkim 
czasie zrobili tak wiele. Jestem 
z was dumna i szczęśliwa. Mam 
nadzieję, że dzieci będą tutaj re-
alizować swoje pasje, bo sport jest 
bardzo ważny. Możecie wychować 
wielkie talenty, tym bardziej, że 

macie potencjał – mówi Aneta 
Jędrzejewska z zarządu wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego.

Nie da się ukryć, ze dla sa-
morządu tak małej i delikatnie 
mówiąc niezbyt zamożnej gminy 
było to zadanie szalenie ambitne 
i trudne. Ale udało się wysupłać 
680 tys. zł i dokonać, wydawało 
się niemożliwego. – Moi poprzed-
nicy nie zrobili tego, przekonując, 
że Chrostkowa na boisko nie stać. 
My pokazaliśmy, że to nieprawda 
– cieszy się wójt Mariusz Lorenc. 
– W różnych postaciach dało się 
zauważyć, że to boisko jest nie-
zbędne. Dzięki pracy rady, przy 
moim udziale i rozmowach z na-
uczycielami w-f udało się to boisko 
wybudować. Dziękuję wykonawcy 
- firmie Budex. Najważniejsze jest 
to, że właśnie oddajemy to pięk-
ne boisko w ręce uczniów, którzy 
będą tutaj szlifować swoje talenty. 
Cieszę się, że ta inwestycja znalazła 

się wśród innych ważnych zdań, 
bo przecież musimy inwestować 
w drogi, oświatę, kulturę. Wycho-
wanie młodzieży jest jednak naj-
ważniejsze.

Warto dodać, że poza zaję-
ciami szkolnymi obiekt będzie 
ogólnodostępny dla mieszkańców 
gminy Chrostkowo. Symboliczne-
go przecięcia wstęgi dokonali wójt 
Mariusz Lorenc, wicemarszałek 
województwa Aneta Jędrzejew-
ska, przewodniczący rady gminy 
Zbigniew Witkowski, ks. proboszcz 
Marek Trymers, dyrektor ZS 
Chrostkowo Mariusz Włodarczyk 
oraz przedstawiciel firmy Budex. 
Wymienieni oddali także pierwsze 
strzały na bramkę strzeżoną przez 
uzdolnioną młodzież z Chrostko-
wa. Potem był już tylko czas zaba-
wy z okazji dnia dziecka. Patronem 
Medialnym imprezy był tygodnik 
CLI.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Budują nad jeziorem
SKĘPE  We wtorek 29 maja przekazany został plac budowy pod budowę pomostu do rekreacji 
i wypoczynku na Jeziorze Wielkim z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym terenu. 
Wkrótce powstaną tam altany biesiadne mogące pomieścić ponad 200 osób oraz sceny. Wykonawcą 
zadania jest wyłoniona w przetargu firma IR-BUD Ireneusz Goławski z Wojcieszkowa

Inwestycja zakłada budowę 
pomostu do rekreacji i wypo-
czynku, cumowania sprzętu pły-
wającego oraz uprawiania węd-

karstwa. Planowana jest budowa 
wolno stojącego, drewnianego 
pomostu, na który będą prowa-
dziły dwa wejścia bezpośrednio 

z plaży. Pomost wpisany jest 
w plan prostokąta i usytuowany 
na granicy linii brzegowej. W ra-
mach prac usunięte zostaną ist-
niejące płyty betonowe pełniące 
funkcję umocnienia linii brzego-
wej.

Wiaty i scena przeznaczone 
będą dla mieszkańców do rekre-
acji i wypoczynku, integracyjnych 
spotkań przy grillu czy ognisku. 
W celu wygodnego korzystania 
z wiat, będą one zadaszone, te-
ren wewnątrz będzie utwardzo-
ny, a każda z wiat będzie wypo-
sażona w oświetlenie. Łączny 
koszt inwestycji opiewa na kwotę 
883 tys. zł brutto, a termin za-
kończenia prac planowany jest do 

14 sierpnia br.
– Jednocześnie chciałem po-

informować, że zakończyliśmy 
remont pierwszego z pięter bu-
dynku po byłym internacie przy 
Zespole Szkół w Skępem, który 
chcemy zmienić w ośrodek szko-
leniowo-wypoczynkowy. War-
to zaznaczyć w tym miejscu, że 
w ostatnich dniach w ośrodku 
przebywali już pierwsi goście, 
którzy przybyli do naszego powia-
tu na obchody 150-lecia Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego pw.. 
Świętej Trójcy w Lipnie – mówi 
starosta Krzysztof Baranowski.

Ośrodek dysponuje obecnie 
16 pokojami mogącymi pomie-
ścić 44 osoby. Wszystkie pokoje 

zyskały piękne wykończenie, po-
łożona została nowa instalacja 
elektryczna i hydrauliczna, wsta-
wione zostały nowe meble. Dwa 
pokoje dysponują także swoimi 
łazienkami, natomiast pozosta-
łe 14 posiada dostęp do łazienki 
wspólnej – wyposażonej w od-
dzielne boksy, w których znajdują 
się toalety, prysznice oraz umy-
walki.

– Wartość tej inwestycji, 
wliczając w to pieniądze prze-
znaczone na pensje naszych pra-
cowników, którzy wykonywali 
większość prac ogólnobudowla-
nych, wynosi blisko 500 tysięcy 
złotych – dodaje Baranowski.

(ak), fot. nadesłane

We wtorek 29 maja w Wielgiem odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia 
Inwalidy. Seniorzy świętowali w wielickim folwarku MAT-ERA.

Wielgie

Wielki dzień inwalidów

Światowy Dzień Inwalidy to 
okazja do pokazania światu, że 
będąc mniej sprawnym, nie jest 
się człowiekiem innym. Właśnie 
to udowodnili członkowie Koła 
Emerytów i Rencistów z Wielgiego, 
którzy od kilku lat są inicjatorem 
podobnych spotkań. W uroczysto-
ści wzięły także udział delegacje se-
niorów z powiatu wraz z władzami 

samorządowymi. – Nasz wielicki 
klub seniora podejmuje wiele cie-
kawych i przydatnych inicjatyw. 
Wśród nas zebranych są żony i mę-
żowie, rodzice, dziadkowie, którzy 
oprócz czynienia swoich rodzin-
nych obowiązków mają czas, siłę 
i chęć brania udziału w spotka-
niach, wyjazdach, uroczystościach. 
Taka aktywność w wieku dojrzałym 

to skarb – mówi Tadeusz Wiewiór-
ski, wójt gminy Wielgie.

Wtorkowa uroczystość była 
także idealną okazją do wręcze-
nia drobnych upominków oso-
bom wspierającym wielickie koło. 
– Święta podobne do dzisiejszego 
to wyjątkowa okazja do miłych 
spotkań wszystkich rencistów, 
emerytów i inwalidów. Możemy 
wtedy spokojnie porozmawiać, bez 
pośpiechu, wymienić się opiniami 
na różne tematy. Bez takich uro-
czystości nie byłoby na to czasu 
– mówi Maria Matuszyńska, prze-
wodnicząca koła.

Podczas imprezy nie zabrakło 
życzeń, kwiatów oraz melodii sław-
nych, polskich przebojów. Niepo-
wtarzalna atmosfera to nie tylko 
zasługa spotkania o charakterze 
integracyjnym, ale także bogatego 
programu artystycznego.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Rodzinnie w szkole
Tradycyjnie już na terenie Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Zadusznikach uczniowie bawili 
się na festynie zorganizowanym z okazji dnia dziec-
ka.

Gmina Wielgie

Impreza odbyła się w nie-
dzielę, wystartowała o godzinie 
15.00. Milusińscy odwdzięczyli się 
swoim rodzicom występem arty-
stycznym. Był też festyn sporto-
wy, pokazy strażackie, konkursy 
i typowe – piknikowe atrakcje. Jak 
zwykle też propagowano kampa-

nię „Zachowaj trzeźwy umysł”. 
Razem z całymi rodzinami bawili 
się m. in. wójt Tadeusz Wiewiór-
ski i przewodnicząca gminnej 
rady Halina Sztypka. Galerię zdjęć 
z imprezy możecie oglądać na na-
szej stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Gmina Wielgie

Gmina Lipno Gmina Lipno

Asy matematyki

Dzień dziecka na sportowo Naśladowcy 
Kochanowskiego

28 maja w Szkole Podstawowej w Wielgiem odbył 
się Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki 
2018”.

Boisko w Wichowie zamieniło się w sobotę w ogromny plac zabawy dla wszyst-
kich milusińskich. Były rozgrywki piłkarskie, zmagania strażackie, dmuchańce 
i wiele innych atrakcji. W miniony piątek szesnaścioro mistrzów ortografii 

z sześciu szkół naszej gminy zasiadło w ławkach szko-
ły w Trzebiegoszczu, by zmierzyć się z dyktandem 
przygotowanym w ramach konkursu „Kochanowski 
zakochany w ortografii”. Wygrała Ola Wszelak z Ra-
domic

Patronat nad konkursem 
objął wójt Tadeusz Wiewiórski, 
który to ufundował nagrodę dla 

najlepszego matematyka. W za-
bawie wystartowało 46 uczniów 
ze szkół podstawowych w gmi-

nie. W kategorii klas IV pierw-
sze miejsce zajął Jakub Juras (SP 
w Czarnem), przed Szymonem 
Kawczyńskim (SP Czarne) i Ra-
dosławem Skrzyńskim (SP Czar-
ne).

Kategoria klas V: I miejsce 
Błażej Paśniewski (SP Zaduszni), 
II miejsce Mateusz Kuchciński 
(ZPO Wielgie), II miejsce Patryk 
Fydryszewski (ZPO Wielgie). Ka-
tegoria klas VI: I miejsce Damian 
Pilarski (SP Wielgie), II miejsce 
Piotr Grudziński (SP Czarne), III 
miejsce Izabela Szklarska (ZPO 
Wielgie). Kategoria klas VII: As 
Matematyki – I miejsce Krystian 
Szczepański (SP Zaduszniki), II 
miejsce Aleksandra Kępińska 
(ZPO Wielgie) i III miejsce Mate-
usz Winnicki (ZPO Wielgie).

(ak)
fot. nadesłane

W zdrowym ciele zdrowy duch 
- wie o tym chyba każdy, a zasto-
sowali w minioną sobotę najmłod-
si mieszkańcy gminy Lipno. Klub 
sportowy Orion Popowo z pomo-
cą finansową powiatu, gminy i za-
przyjaźnionych przedsiębiorców 

zorganizował jedyny w swoim ro-
dzaju dzień dziecka na sportowo. 
Na stadionie w Wichowie zabawa 
trwała w godzinach 11-18. Chętni 
mogli wziąć udział w zmaganiach 
piłkarskich, spróbować swoich sił 
jako strażacy i bawić się do woli na 

ulubionych dmuchańcach. Były też 
zabawy zręcznościowe, a dla tych 
którym doskwierał upał kurtyna 
wodna. Oczywiście nie zabrakło 
słodkiego bufetu i muzyki.

Organizatorzy są zadowoleni 
z frekwencji i już podczas trwa-
nia pierwszej edycji zapowiedzieli, 
że mają nadzieję na kolejne. A co 
z opiniami uczestników? – Jest po 
prostu wspaniale. Bawimy się z ko-
leżankami we wszystkich miej-
scach po kolei. Nawet upał nam 
niestraszny, bo można się schło-
dzić dzięki strażakom – przyznaje 
Ania.

Efekty zabawy możecie oglą-
dać w fotorelacji na naszym por-
talu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)
Najmniej błędów popełniła 

i pierwsze miejsce zdobyła Alek-
sandra Wszelak – uczennica kla-
sy VII b z Zespołu Szkół im. Marii 
Konopnickiej w Radomicach, przy-
gotowana do konkursu przez Mał-
gorzatę Falkowską. Drugie miejsce 
zdobył Jakub Kowalski z klasy VI ze 
szkoły będącej organizatorem ca-
łego przedsięwzięcia, czyli z Trze-
biegoszcza, zaś na trzecim miejscu 
podium stanęła Natalia Nowicka 
– siódmoklasistka ze Szkoły Pod-
stawowej w Karnkowie.

– Nagrodami były puchary 
i lektury ufundowane przez szko-
łę oraz książki ufundowane przez 
Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Edukacji Nauczycieli we Włocław-
ku – informuje dyrektor szkoły 
w Trzebiegoszczu Joanna Wołod-
ko. – Dodatkowo postanowiliśmy 
położyć akcent na to, by uczący 
się nie zapominali o umiejętności 

pięknego pisania i dlatego przy-
znaliśmy specjalne wyróżnienia za 
kaligraficzny zapis tekstu dyktan-
da.

Drobne upominki trafiły do 
Aleksandry Słomczewskiej (kl. 
VII) ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Wichowie, Wikto-
rii Kolczyńskiej (kl. VII) ze Szkoły 
Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wi-
gury w Maliszewie oraz Eweliny 
Lewandowskiej (kl. VI) ze Szkoły 
Podstawowej im. K. Różyckie-
go w Jastrzębiu. Tekst dyktanda 
przygotowała Aneta Gabryelczyk 
z Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli we Włocław-
ku. Organizatorami konkursu byli: 
Ewa Adamkiewicz oraz Piotr Arent 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Trzebiegosz-
czu.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

– Jednym z elementów na-
szego pikniku strażackiego orga-
nizowanego z okazji powitania 
lata będzie drugi zlot pojazdów 
zabytkowych – mówi prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzyżówkach Andrzej Wi-
śniewski. – Zaczynamy o godzi-
nie 12.00, a o godzinie 17.00 pod-
sumujemy nasz zlot i wręczymy 
nagrody. Atrakcji nie zabraknie 
przez cały czas trwania pikniku. 
O godzinie 18.00 jubileusz 20-
lecia działalności będzie u nas 
obchodzić grupa No Name. Po-
tem wystąpi Dawid Ignaczak, bę-
dzie zespół Boma, Q-Bass, Deep 

Dance i wiele innych. Zapraszam 
serdecznie.

Piknik strażacki w Krzy-
żówkach oprócz akcentu retro 
w postaci zabytkowych pojaz-
dów będzie promował lokalnych 
artystów, sportowców i przybyłe 
gwiazdy oraz rodzinne spędza-
nie czasu w urokliwym miejscu. 
Dominować będzie jednak dobra 
zabawa dla każdego. Swój występ 
zapowiedzieli i tancerze, i woka-
liści, i karatecy, i strażacy.

Gratką dla milusińskich bę-
dzie wesołe miasteczko za dar-
mo i nie tylko. Będzie swojskie 
jedzonko, gry, zabawy i konkursy, 

a potem pokaz sztucznych ogni 
i zabawa taneczna pod gołym 
niebem. A to wszystko odbędzie 
się na nowoczesnym komplek-
sie boisk w Krzyżówkach już 
w najbliższą sobotę. Organiza-
torami cyklicznej imprezy są jak 
zwykle druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krzyżówkach 
pod okiem prezesa Andrzeja Wi-
śniewskiego.

Patronem medialnym wyda-
rzenia jest tygodnik CLI. Relację 
z zabawy opublikujemy w kolej-
nym numerze.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Zabawa w stylu retro
GMINA LIPNO  W sobotę 9 czerwca na kompleksie boisk strażackich w Krzyżówkach o godzinie 12.00 
rozpocznie się czwarty już piknik strażacki na powitanie lata. Kluczowym punktem imprezy będzie dru-
gi zlot pojazdów zabytkowych

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Dzień dziecka u przedszkolaków

A co mi tam

Wesołe miasteczko

Zdjęcie na pamiątkę

Atrakcyjnie nad rzeczkąMali mistrzowie ekologii
Milusińscy z punktu przedszkolnego „Nad rzeczką” 
świętowali dzień dziecka z gośćmi z Polskiego Związ-
ku Niewidomych. Były zabawy i pyszności.

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli aktywnie 
i z sukcesami uczestniczyli w festiwalu ekologicznym w Osadzie Leśnej Barbarka. 
W turnieju szkół stanęli na drugim stopniu podium.

SkępeGmina Kikół

– Nie zapominamy o zaprzy-
jaźnionym z nami przedszkolu 
i wspaniałych dzieciach, które bar-
dzo chętnie słuchają o życiu nie-
widomych i niedowidzących, uczą 
się zabawy z nimi – mówi szef 
lipnowskiego koła PZN Krzysztof 
Suchocki. – Dzień dziecka to czas 
beztroskiej zabawy i obdarowy-
wania prezentami i my takie dla 
dzieci przynieśliśmy.

Zabawę zapewniła Małgo-
rzata Żarecka-Ziółkowska z MCK 
w Lipnie, ściśle współpracują-
ca z PZN, a prezenty ufundował 
Krzysztof Suchocki, Andrzej Ga-
tyński i właścicielka punktu „Nad 

rzeczką”.
– 6 czerwca świętować będą 

w naszym kole wszystkie mamy 
– mówi Krzysztof Suchocki. – 
Spotkanie odbędzie się w domu 
kultury w Lipnie, zaczynamy 
o godzinie 10.00. A latem bę-
dziemy integrować niewidomych, 
emerytów i rencistów oraz nie-
pełnosprawnych uczestniczących 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
nad skępskim jeziorem.

Tygodnik CLI jest patronem 
medialnym tych imprez. Relacja 
z dnia matki już za tydzień na na-
szych łamach.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Tegoroczny festiwal ekolo-
giczny odbył się pod hasłem „Do 
PSZOK tylko krok”. Były warsz-
taty, konkursy, nagrody i… zwie-
dzanie zoo. – Najpierw odbywały 
się zajęcia warsztatowe przy wy-
znaczonych sześciu stanowiskach 
– opowiada nauczycielka z Woli 
Iwona Kwaśniewska. – Na każdym 
stanowisku uczestnicy pracowa-
li 20 minut. W czasie warsztatów 
plastycznych wykorzystywali zu-
żyte płyty CD i wykonywali z nich 

kolorowe podkładki.
Uczniowie indywidualnie zdo-

bywali naklejki konkursowe. Ten, 
kto zdobył najwięcej naklejek, 
otrzymał w nagrodę kubek. Po za-
kończeniu prac w grupach odbył 
się międzyszkolny turniej, podczas 
którego dzieci z Woli zaprezento-
wały się doskonale.

– Nasi przedstawiciele: Filip 
Kruszyński z klasy III, Kacper Cie-
sielski z klasy III, Kacper Zalewski 
z klasy III i Julia Gumińska z klasy 

I poradzili sobie bardzo dobrze 
– mówi Iwona Kwaśniewska. – 
Ostatecznie zajęli II miejsce na 6 
szkół biorących udział w turnieju 
i otrzymali w nagrodę piłkę nożną 
oraz dyplom. Zwiedziliśmy rów-
nież ogród zoobotaniczny w Toru-
niu. Trochę zmęczeni, ale zadowo-
leni wróciliśmy do szkoły, a nasza 
wiedza na temat segregacji odpa-
dów znacznie się zwiększyła.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

– Ja przyszłam na zjeżdżal-
nie, jest bardzo fajnie – mówi 
Amelka. – Są też trampoliny, a dla 
chłopaków najlepsze będą pokazy 
strażackie.

W sobotnie popołudnie na 
boisku szkolnym w Maliszewie 
nie brakowało ani atrakcji, ani 

uczestników zabawy. Słoneczna 
aura zachęcała do miłego wypo-
czynku i szkolnej integracji. Były 
bowiem zawody rodzinne, loteria 
fantowa, pokazy rycerskie i stra-
żackie, pyszne jedzonko, zawody 
sportowe i muzyka serwowana 
przez DJ-a Barcziego.

Nad przebiegiem pikniku 
czuwała dyrektor szkoły Iwona 
Kornacka, nauczyciele, rodzice, 
nie zabrakło też wójta Andrzeja 
Szychulskiego i sekretarza gminy 
Krzysztofa Milaka.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Rodzinne świętowanie
GMINA LIPNO  W minioną sobotę w Maliszewie uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy bawili się na pikni-
ku rodzinnym zorganizowanym przez komitet rodzicielski i dyrekcję miejscowej szkoły
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Dłużnicy w rejestrze

29 maja rząd przyjął  przygotowany w resorcie sprawiedli-
wości projekt ustawy, który zawiera między innymi kolejne 
rozwiązania zwiększające skuteczność ściągania alimentów. 
Dłużnicy alimentacyjni będą wpisywani do Krajowego Rejestru 
Zadłużonych – w całości jawnego i dostępnego przez internet. 
– Krajowy Rejestr Zadłużonych stanie się istotnym elementem 
wzmacniającym egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Będą 
w nim ujawniane informacje o osobach, wobec których toczy 
się egzekucja świadczeń alimentacyjnych (lub należności bu-
dżetu państwa np. z tytułu świadczeń z Funduszu Alimenta-
cyjnego), a zaległość jest dłuższa niż trzy miesiące – informuje 
resort sprawiedliwości. 

Krótsze okresy przedawnienia

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda 

podpisał zmiany w kodeksie cywilnym. Termin 

przedawnienia roszczeń majątkowych wyniesie 

sześć lat, a nie jak do tej pory – dziesięć. Ponadto 

po upływie terminu przedawnienia nie będzie moż-

na domagać się zaspokojenia roszczenia przysłu-

gującego przeciw konsumentowi. Nowe przepisy 

wejdą w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia. 

Na dobry start dla ucznia

Rząd ustanowił program „Dobry start”, dzięki któremu 
rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko 
uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Wnio-
ski, składane przez rodziców, opiekunów prawnych, 
rodziców zastępczych lub osoby prowadzące placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, będą przyjmowane i realizo-
wane przez te same instytucje, które realizują obecnie 
świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 
500+” (urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecz-
nej). Od 1 lipca dokumenty można wypełniać online (za 

pomocą strony empatia.mrpips.gov.pl), a od 1 sierpnia 
drogą tradycyjną. Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu 
to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 

30 września.

Darmowa mammogra� a

W dniach 23-24 lipca przy pływalni miej-skiej przy ul. Matejki 2a w Wąbrzeźnie zo-stanie zaparkowany mammobus, w którym panie w wieku 50-69 lat będą mogły wy-konać bezpłatne badanie piersi. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie, ale ko-nieczna jest wcześniejsza rejestracja. Moż-na zgłosić się na badanie, dzwoniąc pod nr tel. 58 666 24 44 lub wypełniając formularz na stronie internetowej http://www.mam-mo.pl/formularz.

Zarejestruj dziecko przez internet 

Od 1 czerwca na stronie www.obywatel.gov.pl rodzice posiada-
jący aktualny Pro� l Zaufania, mogą elektronicznie zarejestrować 
narodziny dziecka. Mają na to, tak jak w przypadku tradycyjnej 
formy, 21 dni. Zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie 
o wyborze imienia dla malucha. Po zarejestrowaniu przez kie-
rownika USC, do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie odesła-
ny, w formie elektronicznej lub papierowej, odpis aktu urodzenia 
dziecka, a także powiadomienie o nadanym numerze PESEL i za-
świadczenie o zameldowaniu.

Przyjdź na szkolenie z e-ZLA

W Inspektoracie ZUS w Grudziądzu odbędzie 
się kilka szkoleń dla płatników składek z ob-
sługi elektronicznych zwolnień lekarskich. 
Warto już dzisiaj przygotować się do obsłu-
gi e-ZLA i założyć pro� l na Platformie Usług 
Elektronicznych. W tym celu potrzebny bę-
dzie dowód osobisty lub paszport. Wszystkie 
szkolenia odbędą się w siedzibie Inspektoratu 
ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39, sala 302 
A. Terminy szkoleń: 11 czerwca godz. 13.00, 
18 czerwca godz. 9.00, 25 czerwca godz. 13.00, 
28 czerwca godz. 9.00. 

Pomoc dla młodych rolników 

Od 29 czerwca do 30 lipca w oddziałach regionalnych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można będzie składać 
wnioski o „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie ma charakter 
bezzwrotnej dotacji w wysokości 100 tys. zł, wypłacanej w dwóch 
ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzyma 
80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc.
O premię może starać się osoba, która m.in. w dniu złożenia wniosku 
jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat; jest obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej; posiada kwalifikacje zawodowe 
wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu 
pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia oraz przed-
łożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa i zobowiązała się 
do zrealizowania go w przewidzianym terminie. Szczegóły na stronie: 
www.arimr.gov.pl. 
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Przykładnie i ostrożnie
BHP  W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy Dzień Dziecka. To dobry czas, by ponowić apel do rolników, by 
dbali o bezpieczeństwo swoich pociech, które pomagają im w pracach w gospodarstwie

– Rodzice, pamiętajcie, że 
jesteście dla waszych dzieci wzo-
rem do naśladowania. To ogrom-
na odpowiedzialność i wyzwanie. 
Każdego dnia dzieci, uważnie ob-
serwując waszą pracę, dowiadują 
się, na czym ona polega, uczą się 
jak wykonywać ją efektywnie, 
a także, jak dbać o bezpieczeń-

stwo podczas codziennych zajęć 
w gospodarstwie rolnym. Dobre 
nawyki wykształcone w dzieciń-
stwie zaprocentują w przyszłości 
– zwrócił się do rolników prezes 
KRUS-u Adam Sekściński. 

Podczas powierzania prac 
dzieciom najważniejsze jest 
zachowanie ostrożności. Nie 

wolno im kierować ciągnikami 
rolniczymi. Nie bez przyczyny 
czynność ta wymaga posiadania 
stosownego prawa jazdy. Oczy-
wiście młodzi chłopcy często 
potrafią prowadzić ciągnik, ale 
ryzyko popełnienia błędu jest 
zbyt duże. Równie niebezpiecz-
ne bywa sprzęganie maszyn. 

Właśnie wtedy może dojść do 
wciągnięcia i przygniecenia. 

Liczba wypadków z udzia-
łem dzieci zdaje się maleć. 
Jeszcze kilkanaście lat temu co 
roku poszkodowanych było ok. 
1500 osób poniżej 15 roku życia. 
Od 2004 roku KRUS nie prowa-
dzi statystyk w tym zakresie, 

ponieważ zmieniło się prawo 
i o jednorazowe odszkodowa-
nie z tytułu wypadku przy pracy 
rolniczej może ubiegać się oso-
ba ubezpieczona w KRUS, a za-
istniałe zdarzenie jest związane 
z prowadzoną działalnością rol-
niczą.

(pw)

Rynek owoców

Kary dla nieuczciwych
Sezon truskawkowy powoli dobiega końca. Był dość udany. Niestety, na jego po-
czątku donoszono o oszustach, którzy przepakowywali hiszpańskie truskawki 
i sprzedawali jako polskie. W związku z tym planowana jest zmiana sposobu 
kontroli owoców. 

Pomysł jest taki, by pod-
wyższyć kary za proceder prze-
pakowywania do minimum 500 
zł. Będą także restrykcje za po-
nowne wprowadzanie do obrotu 
owoców i warzyw, wobec których 
zostało wydane orzeczenie o nie-
zgodności z wymogami unijnymi. 
Dalsze minimum 200 zł mandatu 
będzie można zarobić za nieoka-

zanie dokumentów danej partii 
owoców. 

Kontrole urzędowe mają 
być łatwiejsze dzięki stosowaniu 
imiennego okresowego upoważ-
nienia dla inspektora Inspekcji 
Jakości Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych (IJHARS), „któ-
rym będzie się mógł on posłużyć 
w celu przeprowadzenia kontroli 

podmiotów (wprowadzających do 
obrotu owoce i warzywa – red.), 
których dane nie są znane – po-
zwoli to na szybkie i skuteczniej-
sze niż dotychczas przeprowa-
dzenie kontroli tych artykułów 
z uwagi również na ich nietrwa-
łość” – informuje Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

(pw)

Prawo

Ratowanie się zmianami
Dopiero co wprowadzone nowe prawo łowieckie będzie poprawiane. Wszystko 
przez wielki bałagan związany z szacowaniem strat wyrządzonych przez zwierzę-
ta. 

28 maja posłowie Prawa 
i Sprawiedliwości złożyli do mar-
szałka sejmu wniosek o noweli-
zację ustawy o prawie łowieckim. 
Zasadnicza różnica, w porówna-
niu do obecnych przepisów, po-
lega na wprowadzeniu do komisji 
szacujących straty przedstawi-
cieli wojewódzkiego ośrodka do-
radztwa rolniczego. Poszkodo-
wany rolnik składałby wniosek 
o szacowanie strat nie do gminy, 

ale do zarządcy obwodu łowiec-
kiego. Przedstawiciele obwodu 
musieliby zawiadomić rolni-
ka o terminie szacowania strat 
najpóźniej 3 dni od otrzymania 
wniosku. Protokół z szacowania 
winien sporządzić nie sołtys, 
a zarządca lub dzierżawca obwo-
du łowieckiego. 

Szacowanie strat przypomi-
na nieco grę w gorącego ziem-
niaka przerzucanego z rąk do 

rąk. Pierwotnie mieli tego doko-
nywać przedstawiciele Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, potem obowiązek ten 
zrzucono na sołtysów, a teraz 
na ODR-y. Historia zatacza koło, 
ponieważ szacowanie wraca de 
facto w ręce myśliwych. To nieco 
śmieszne, ponieważ pierwotnym 
zamysłem było zmniejszenie ich 
wpływu na ten proces. 

(pw)

Hodowla

Elastyczne znakowanie
Szykują się zmiany w znakowaniu trzody chlewnej. Ostatni raz prawo w tym za-
kresie zmieniono w 2016 roku i nie wszyscy byli zadowoleni z ówczesnych roz-
wiązań.

Planowana zmiana będzie 
polegała na dopuszczeniu moż-
liwości znakowania kolczykiem 

albo tatuażem do 30 dnia od 
dnia urodzenia świni. Z jednej 
doby do dwóch dni wydłuży się 
termin zgłaszania do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zmiany liczebności 
stada. 

Prawdopodobnie uchylony 
zostanie obowiązek zgłaszania 
w ciągu 7 dni faktu dodatkowego 
oznakowania świni, która zosta-
ła przemieszczona do siedziby 
stada innej niż siedziba stada 

urodzenia i przebywa w tej sie-
dzibie stada dłużej niż 30 dni.

Ostatni punkt także powi-
nien ucieszyć posiadaczy zwie-
rząt. Chodzi o spis, który był 
dokonywany pod koniec roku. 
Obowiązek ten ma być zniesiony 
dla posiadaczy bydła. Spis świń 
dotyczyć będzie tylko liczby 
świń przebywających w stadzie. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Rzepak czeka
Coraz bliżej małych żniw. Jak przedstawia się kondy-
cja rzepaku? 

Uprawa

Ogólny stan rzepaków jest 
dobry, chociaż wilgotny początek 
wiosny sprawił, że rośliny wy-
kształciły niebyt głęboki system 
korzeniowy. Brakuje im boru i in-
nych składników pokarmowych. 
Taki deficyt może prowadzić do 
tego, że w niektórych miejscach 
nie wykształciły się łuszczyny. 

Główny Urząd Statystyczny 
szacuje, że w tym roku z polskich 
pól zebrane zostanie o 18 proc. 
mniej rzepaku niż ostatnio. Wio-
sną trzeba było zaorać 5,6 proc. 
plantacji, ponieważ rzepak wy-
marzał. Rośliny cierpią z powodu 
braku opadów, ale suszy rolniczej 
nie ogłoszono. Przed dwoma ty-
godniami opublikowano pierwszy 
w tym roku raport suszowy. 

Jeśli chodzi o choroby, naj-
większe zagrożenie stanowią 
choroby grzybowe – zwłaszcza 
po przelotnych opadach deszczu. 
Pożółkłe liście mogą świadczyć 
o wertycyliozie. W niektórych 
częściach kraju występuje także 
zgnilizna twardzikowa. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Nowinki techniczne
Jesteśmy po targach Agrotechnica 2018. Oto najcie-
kawsze nowości, które wchodzą na rynek.

Mechanika

Pierwszym docenionym wy-
nalazkiem jest SMARTSERVICE 4.0. 
To internetowa platforma, która 
umożliwia w czasie aktualnym 
ocenę, co zepsuło się w konkret-
nym pojeździe rolniczym. Zestaw 
składa się z okularów tzw. roz-
szerzonej rzeczywistości. Mecha-
nik wkłada je na głowę. Kamerka 
nagrywa jego czynności i prze-
kazuje je do centrali, gdzie siedzi 
doświadczony inżynier i pomaga 
ocenić sytuację. Na ekranie oku-
larów mogą wyświetlać się plany 
układów maszyny i inne cenne in-
formacje pomagające w remoncie. 

Kolejną nowością jest traktor 
półgąsienicowy AXION 900 TER-
RA TRAC. Każda z gąsienic posiada 
oddzielną amortyzację koła napę-
dowego, dzięki czemu jazda tym 
ciągnikiem to prawdziwa przyjem-
ność, a przy tym oszczędność. Cią-
gnik charakteryzuje się też wąską 
sylwetką. Gąsienice nie muszą być 
tak szerokie jak np. koła bliźnia-
cze. 

Ostatnia z ciekawostek to EZ 
BALLAST firmy John Deere. To 
specjalny balast przymocowywa-
ny do kół ciągnika. 

(pw)

Smartservice 4.0 ułatwia naprawę pojazdu
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Brodnicki Park krajobrazowy
REGION  Chociaż leży tak blisko nas, przez wielu nie jest znany. To brama, a właściwie okno do Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich. Zapraszamy na spacer

Rozpoczynamy serię artyku-
łów poświęconych parkom kra-
jobrazowym na terenie naszego 
województwa. Niektóre z nich nie 
są powszechnie znane. Chcemy to 
zmienić i zainteresować Czytelni-
ków tym, co mamy na wyciągnię-
cie ręki.

Brodnicki Park Krajobrazowy 
powstał w 1985 roku i znajduje 
się w środkowej części Pojezierza 
Brodnickiego. Zajmuje powierzch-
nię ponad 16 tysięcy hektarów. 
Jego rzeźba powstała w wyniku 
działania lodowca i utworzenia 
przez niego wysoczyzny moreno-
wej, wśród której znajdują się licz-
ne jeziora i torfowiska. Na terenie 
parku jest 58 jezior, z których naj-
większe to Wielkie Partęczyny(324 
ha), Bachotek (211 ha), Sośno (188 
ha) i Zbiczno (129 ha). Najgłębsze 
jest Zbiczno (do 41 metrów).

Las, który jest uzupełnieniem 
krajobrazu, stanowi 40 proc. po-
wierzchni parku. W zespołach 
leśnych można wyróżnić bór 
mieszany i bór świeży. W borze 
mieszanym znajdujemy 139 ga-
tunków roślin, wśród nich konwa-
lię majową i śmiałka pospolitego. 
W borze świeżym spotkamy wi-
dlaka i borówkę. Lasy liściaste to 
w głównej mierze zespół mieszany 
składający się z dębu i buku.

Na terenie parku oznaczo-
no 20 pomników przyrody oraz  
9 rezerwatów. Te najbardziej zna-
ne to rezerwat Bachotek, który 
jest rezerwatem florystycznym 
o powierzchni 22 ha, a gatunkiem 
chronionym jest kłoć wiechowata. 
Innym rezerwatem jest na pewno 
rzeka Drwęca, gdzie ochroną obję-
to ryby z gatunku łososiowatych, 
czyli łososia, pstrąga i troć, a także 
bardzo rzadkiego minoga rzeczne-
go. Wyspa na jeziorze Wielkie Par-
tęczyny, zwana również Wielką Sy-
beria, to miejsce ochrony obuwika 
pospolitego.

Na terenie Brodnickiego Parku 
Krajobrazowego znajduje się bar-
dzo wiele szlaków turystycznych: 
zarówno tych dobrze oznakowa-
nych, jak i tych słabo zaznaczo-
nych. Można poruszać się pieszo, 
rowerem lub kajakiem. 

W BPK natkniemy się na po-
zostałości umocnień wojennych. 
Pasjonaci i poszukiwacze historii 
znajdą tu ciekawe miejsca do eks-
ploracji

Przedstawiamy kilka najbar-
dziej popularnych jezior.

Jezioro Bachotek – znajduje 
się w odległości około 6 kilome-
trów od Brodnicy. Jest najbardziej 
znanym jeziorem Pojezierza Brod-
nickiego. Jego powierzchnia to 211 
hektarów, a maksymalna głębokość 
wynosi 24 metry. Szerokość jeziora 
to niecałe 900 metrów. Jezioro ma 
wydłużony kształt z wyspą pośrod-
ku, zwaną „wyspą skarbów”. Wokół 
znajdują się liczne ośrodki wypo-
czynkowe i wypożyczalnie sprzętu 
wodnego.

Jezioro Ciche – położone na 
północ od Brodnicy. Jest to ty-
powe rynnowe jezioro otoczone 
lasem sosnowym, a tym samym 
odseparowane od pól i łąk zanie-
czyszczonych nawozami sztucz-
nymi. Jezioro znane jest wędka-
rzom z dużego asortymentu ryb. 
Można tu złowić lina., leszcza, 
płoć czy też upragnionego szczu-
paka. Jezioro ma powierzchnię 
110 hektarów i długość ponad  
3 km. Linia brzegowa wynosi ponad  
7 kilometrów, więc każdy wędkarz 
znajdzie miejsce dla siebie.

Jezioro Wysokie Brod-
no – położne w odległości około  
9 kilometrów od Brodnicy w kierun-
ku północnym. Otoczone lasami, 
co nie sprzyja uprawianiu sportów 
żeglarskich, ale chętnie odwiedza-
ne przez wędkarzy i amatorów ci-
szy i spokoju. Ma powierzchnię 91 
hektarów, a linia brzegowa liczy 

ponad 5 kilometrów. 
Jezioro Zbiczno – typowe 

jezioro sielawowe. Połączone jest 
Cichówką z jeziorem Strażym. Ma 
powierzchnię 129 hektarów, dłu-
gość 2600 metrów i szerokość 800 
metrów. Otoczone w większości 
lasami, tylko na południu znajdu-
ją się pola uprawne. Nad jeziorem 
znajdują się dwa ośrodki wypo-
czynkowe.

Jezioro Wielkie Partęczyny 
– największe jezioro na Pojezierzu 
Brodnickim. Ma powierzchnię 340 
hektarów, maksymalna głębokość 
to 32 metry. Posiada liczne wyspy 
i zatoki. Jest połączone rzeką Skar-
lanką z jeziorem Małe Partęczyny. 
Na jeziorze ustanowiono rezerwat 
„Wyspa”. Wokół jeziora znajdują 
się liczne ośrodki wypoczynkowe, 
które zapewniają nocleg i wyży-
wienie.

Rzeka Skarlanka – rzeka 
przepływająca przez całe Pojezie-
rze Brodnickie, kończy swój bieg 
wpływając do Drwęcy. Jest bar-
dzo często wykorzystywana przez 
amatorów kajakarstwa. Posiada 
liczne przeszkody wodne, co po-
woduje, że jej pokonanie nie jest 
łatwe. Zapewnia 28 km wodnych 
atrakcji.

Będąc na Pojezierzu Brod-
nickim, warto zobaczyć Brodnicę. 
Pierwsze wzmianki o tym mieście 
można znaleźć już w 1263 roku. 
W 1305 roku zaczęto budować tu 
zamek krzyżacki. Obecnie zamek 
to ruiny, została tylko wyremonto-
wana wieża. 

Na terenie Brodnicy znajdzie-
my pamiątki po Annie Wazównie. 
Jest pałac, w którym zamieszki-
wała królewna. Obok mieści się 
założony przez nią park miejski. 
Innym ciekawym zabytkiem jest 
kościół św. Katarzyny z rzeźbą  
12 apostołów z XIV wieku.

(Maw)
fot. Celina Nałęcz

Jezioro Zbiczno

Jezioro Sośno

Jezioro Bachotek
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 Lipno
 21 czerwca przy PUK Arenie mieszkańcy będą mogli oficjalnie powitać 

lato, biorąc udział w imprezie pod hasłem „Koncert na łące”. Impreza roz-
pocznie się o 18.00. W programie 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”.

 Golub-Dobrzyń
 W domu kultury można oglądać wystawę poświęconą Franciszkowi 

Golusowi, pierwszemu komisarycznemu burmistrzowi Golubia-Dobrzynia. 
Ekspozycja jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00 
i w soboty od 10.00 do 14.00. 

 25 i 26 czerwca o 19.00 w DK planowana jest premiera spektaklu „Cie-
nie”. Bilety kosztują 10 zł i są już do nabycia w sekretariacie domu kultury. 
Szczegóły pod nr. tel. 56 683 2408. 

 Wąbrzeźno
 8 czerwca w godz. 9.00-18.00 na pl. Jana Pawła II planowany jest 

Jarmark Ekologiczny. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają 
lokalnych wytwórców, produkujących metodami ekologicznymi, artystów, 
rzemieślników oraz podmioty podejmujące różnego rodzaju inicjatywy loka-
lne (koła gospodyń, stowarzyszenia). Mile widziani są ogrodnicy oraz rolnicy, 
którzy zaprezentują mieszkańcom Wąbrzeźna i przyjezdnym swoje plony. 
Zwieńczeniem imprezy będzie, rozpoczynający się o godz. 16.30, maraton 
zumby pod okiem Katarzyny Sumińskiej, który organizowany jest w ramach 
Dni Wąbrzeźna. Podczas imprezy odbędą się również konkursy ekologiczne 
i kulinarne. Bliższych informacji udziela Dorota Otremba, kierownik Działu 
Animacji Kultury WDK, tel. 535 436 071. 

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

 10 czerwca od 10.00 na pl. Jana Pawła II rozpocznie się Miejska Wys-
tawa Zabytkowych Motocykli. Atrakcją niedzielnej imprezy będą konkursy, 
m.in. najwolniejsza jazda, najgłośniejszy i najcichszy motocykl. Podczas 
wystawy wybrana zostanie najstarsza i najoryginalniejsza maszyna. Bliższe 
informacje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 lub 
535 436 071. 

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

 15 czerwca Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza najmłodszych do udziału 
w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Uśmiechnięte nutki”. 
Spotkanie z piosenką skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
uczniów zerówek. Celem festiwalu jest rozbudzenie zamiłowania do śpiewu, 
integrowanie środowisk przedszkolnych oraz wspólna zabawa.

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

rockowe kapele w ramach szóstej edycji festiwalu „Riff Master”. Gwiazdą 
wieczoru będzie Leniwiec. 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 
„Stopklatka”. Prace można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmo-
wania. 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?Muzyczna legenda
LITERATURA  W poniedziałek 25 czerwca, przy okazji dni mia-
sta, gościem rypińskiej książnicy będzie Wojciech Waglewski 
– muzyk, lider zespołu Voo Voo

Waglewski odwiedzi Rypin 
w związku z wydaną w ubiegłym 
roku książką „Wagiel. Jeszcze 
wszystko będzie możliwe”. Z mu-
zykiem rozmawiał Wojciech Bo-
nowicz, poeta i publicysta, kilku-
krotnie nominowany do Nagrody 

Nike, autor wywiadów m.in. z Ja-
niną Ochojską czy ks. Michałem 
Hellerem.

„Gdy podczas koncertu 
przeciął sobie rękę, nawet tego 
nie poczuł” – czytamy w opisie 
książki. „Adrenalina sprawia, że 

gra, póki nie padnie. Gdy ktoś 
nazywa go polskim Stingiem, 
dostaje piany. Twierdzi, że mu-
zyka pozwala ludziom poukła-
dać emocje. Jeden z najbardziej 
niezwykłych i wszechstronnych 
polskich artystów. Muzyk legen-
darnego Osjana i założyciel kul-
towego Voo Voo, kompozytor, 
gitarzysta i autor tekstów, mąż, 
ojciec, przyjaciel. Z poetą Woj-
ciechem Bonowiczem spotykał 
się przez ponad 10 lat, by rozma-
wiać o muzyce, podróżach, ro-
dzinie, miłości, dołkach, o życiu. 
Ze spotkań tych powstał wielo-
wymiarowy portret nieobecne-
go „na ściankach” i plotkarskich 
portalach antycelebryty. Taka 
rozmowa zdarza się raz na pięć-
dziesiąt lat.” 

W 2013 roku Waglewski wy-
dał, wspólnie z synami – Fiszem 
i Emade, album „Matka, Syn, 
Bóg”. Dorobek Voo Voo zamyka 
ubiegłoroczny krążek „7”. Przez 
ponad 30 lat kariery zespół na-
grał tak ważne dla polskiej mu-
zyki utwory jak: „Nim stanie się 
tak jak gdyby nigdy nic”, „Nie 
muszę musieć” czy „Gdybym”. 

Spotkanie w Rypinie od-
będzie się 25 czerwca o 17.00 
w sali wystaw biblioteki przy 
ul. Warszawskiej 20, w ramach 
Dni Rypina 2018. Organizatorzy 
przygotowali także inne atrak-
cje. W weekend zagra Lady Pank. 
Szczegółowy program święta 
miasta w kolejnych wydaniach 
naszego tygodnika. 

(ToB)
fot. internet

Muzyka

Szansa dla młodych kapel
31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zorganizowany 
festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły już mogą nadsyłać zgłoszenia. 

Impreza została zainaugu-
rowana w 2004 roku i na stałe 
wpisała się w kalendarz najważ-
niejszych wydarzeń muzycznych 

naszego regionu. Od kilku lat 
w Lipnie odbywa się część kon-
kursowa, a następnie na scenie 
muszli w parku miejskim poja-

wiają się ogólnopolskie gwiazdy. 
Do tej pory zagrały takie kape-
le jak: Muchy, Power of Trinity, 
Acid Drinkers czy Hurt. Gwiazdą 
ubiegłorocznej edycji była for-
macja Myslovitz, a po główny 
laur festiwalu sięgnęła formacja 
Drunk Riders. 

Zespoły, które w tym roku 
chciałyby zaprezentować się 
przed lipnowską publicznością 
i wziąć udział w części konkur-
sowej, mogą wysyłać swoje zgło-
szenia. Formularz jest dostępny 
na stronie www.zielonalipa.pl. 
Festiwal jest dofinansowany 
przez urząd marszałkowski. 

(ToB)
fot. archiwum





Czwartek, 7 czerwca 2018

13:45 Elif

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 258 - serial  
07:15 Komisariat odc. 17 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia?  
09:20 Komisarz Alex 
 odc. 141 s. 11 - serial  
10:10 Klan odc. 3321  
10:35 Polska Molskiej odc. 4
11:05 Doktor Quinn odc. 11 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Swala Pala. 
 Przygody młodej impali - fi lm
13:45 Elif odc. 259 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 129
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Orły Nawałki odc. 3 - serial 
16:20 Orły Nawałki odc. 4 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3322 
18:30 Od Opola do Opola odc. 17
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 199 s. 15 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Wielkie legendy Mundiali 
23:35 Magazyn kryminalny 997 odc. 17
00:25 Ocaleni odc. 10 

05:20 Ukryta prawda odc. 247 - serial 

06:25 Szpital odc. 330 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 49 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 3 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 11 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 605 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 50 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 504 - serial 

14:55 Szpital odc. 331 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 3 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 12 s. 5 - serial 

17:55 Dr House odc. 9 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 606 - serial 

20:00 Babskie wakacje - komedia 

21:45 Lucyfer odc. 14 s. 2 - serial 

22:45 Uwiązani - komediodramat 

01:20 Moc magii odc. 152

06:00 Detektywi w akcji odc. 117 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 4 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 5 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 10 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 19 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 20 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 11 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 11 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 168

15:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 162 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 163 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 367 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 368 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 160 - serial 

21:00 Chętni na kasę - fi lm 

23:25 Horda - horror 

01:05 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 13

06:00 To moje życie! odc. 306 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 73 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 12 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 377 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu odc. 378 s. 
16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial 
20:00 Poznaj moich Spartan - komedia 
21:25 Spadaj, tato - komedia 
23:55 Elektra - fi lm 
02:00 Dyżur 

07:55 Studio Kultura - rozmowy 

08:05 Dezerterzy odc. 83

08:40 Informacje kulturalne 

09:05 80 milionów - fi lm  

11:00 Zaklęty dwór odc. 4 - serial 

12:10 Zaklęty dwór odc. 5 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Prywatne niebo - komedia 

15:05 Czy jest tu panna na wydaniu? 

 - komedia 

16:20 Chuligan literacki odc. 82

17:00 Remis - fi lm 

18:10 W ostatniej chwili - o komiksie 

 w PRL-u - fi lm

19:10 Przestrzeń negatywna - fi lm 

19:15 Katarzyna - fi lm 

19:25 Spacer z psem - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Nine – Dziewięć - musical 

22:10 Scena klasyczna odc. 23 - recital 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 153

23:15 Chińskie van Goghi - fi lm

00:50 Cała zima bez ognia - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 586 
06:55 Odkryć prawdę - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 13 
08:40 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 6 
09:10 Korona królów odc. 45 - serial  
09:45 Korona królów odc. 46 - serial  
10:15 Jak było? 
10:55 Flesz historii 
11:15 Archiwum zimnej wojny odc. 6
11:45 Ambasador pokoju - fi lm 
12:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:15 Sensacje XX wieku odc. 173  
13:55 Sensacje XX wieku odc. 174  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 85 - serial 
15:10 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 1 - fi lm
16:15 Pasażer na gapę - fi lm
17:15 Taśmy bezpieki odc. 53
17:50 Zaklęty dwór odc. 4 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 181 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 156 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial 
21:35 Korona królów odc. 47 - serial 
22:05 Korona królów odc. 48 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 15 
23:15 Bezlitosne i okrutne 
23:50 Libia 
00:30 Tulipan odc. 2 - 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 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Misjonarze Afryki 
 - Ojcowie Biali odc. 1 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 14 - fi lm
13:40 Wiara czyni cuda - fi lm  
15:45 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:30 Superksięga odc. 13 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 4  
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Sanktuarium Dobrej Matki 
 Marsylczyków de la Garde - fi lm 
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 

05:55 Na dobre i na złe odc. 634 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 13 s. 1 
07:20 Na sygnale odc. 72 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1878 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 149 - serial 
14:00 Apokalipsa człowieka 
 pierwotnego odc. 2 - serial 
15:00 M jak miłość odc. 1377 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 23 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5134
18:35 Rodzinka.pl odc. 101 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 73 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1878 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1879 
 - serial 
20:40 Trzecia połowa odc. 6 - serial 
21:05 Trzecia połowa odc. 7 - serial 
21:30 Deutschland 83 odc. 6 - serial 
22:30 Zawód: Amerykanin odc. 12 
 - serial
23:25 Zawód: Amerykanin odc. 13 
 - serial
00:20 Za marzenia odc. 13 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2266

10:55 Ukryta prawda odc. 553 - serial  

12:00 Szkoła odc. 295 - serial  

13:00 Szpital odc. 439 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 7 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 296 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 554 - serial 

18:00 Szpital odc. 440 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5334

20:10 Doradca smaku odc. 17 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2693 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 67

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 15 

22:30 Nieoczekiwana zmiana miejsc 

 - komedia 

00:55 Niepamięć - fi lm  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 696 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 496 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 497 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 51 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 824 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 175 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 741 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2707 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 787 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3646
16:30 Na ratunek 112 odc. 67 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 117 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2708 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 232 - serial 
20:10 Żona na niby - komedia 
22:35 To Twoja wina odc. 1 - serial 
23:35 Brooklyn - melodramat
01:55 Tajemnice losu odc. 3018

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 16:20 Chuligan literacki 13:15 Sensacje XX wieku

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

Donny jako trzynastolatek został ojcem. Od lat nie 
miał kontaktu z synem, Toddem, który obecnie 
przygotowuje się do ślubu. Kilka dni przed 
uroczystością w jego domu niespodziewanie zjawia 
się Donny.

Danny pewnego dnia spotyka piękną kobietę, 
w której się zakochuje. Aby ją uwieść, wymyśla 
kłamstwo. Kiedy wymyka się ono spod kontroli, 
mężczyzna namawia asystentkę, Katherine, do 
udziału w farsie.

„Żona na niby”
(2011r.) Polsat 20:10

„Spadaj, tato”
(2012r.) TV Puls 21:25



Piątek, 8 czerwca 2018

09:20 Ojciec Mateusz

05:50 Telezakupy 
06:25 Elif odc. 259 - serial  
07:20 Komisariat odc. 18 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Jaka to melodia?  
09:20 Ojciec Mateusz odc. 199 s. 15 
 - serial  
10:10 Klan odc. 3322  
10:35 Polska Molskiej odc. 5
11:05 Doktor Quinn odc. 12 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda 
12:25 Rok w zagrodzie odc. 5
12:45 Atlantyckie olbrzymy. Azory - fi lm
13:50 Elif odc. 260 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy odc. 130
15:15 Alarm! Magazyn reporterów  
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:55 Orły Nawałki odc. 4 - serial 
16:20 Orły Nawałki odc. 5 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:10 Trzecia połowa odc. 12 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
19:55 55. KFPP Opole 2018 - koncert  
20:40 Polska - Chile Piłka nożna  
22:35 55. KFPP Opole 2018 - koncert  
23:55 55. KFPP Opole 2018 - koncert  
01:30 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 
 odc. 57

05:20 Ukryta prawda odc. 248 - serial 

06:25 Szpital odc. 331 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 50 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 4 s. 3 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 12 s. 5 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 606 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 51 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 505 - serial 

14:55 Szpital odc. 332 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 5 s. 3 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 13 s. 5 

 - serial 

17:55 Dr House odc. 10 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 607 - serial 

20:00 Góra czarownic - fi lm 

22:10 48 godzin - komedia 

00:15 Strzelec odc. 10 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 118 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 5 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 6 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 11 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 21 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 22 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 12 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial 

13:00 Galileo odc. 690 

14:00 Galileo odc. 691 

15:00 Detektywi w akcji odc. 13 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 164 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 165 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 368 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 369 

 - serial 

20:00 Bestie z Morza Beringa - fi lm

21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 157 - serial 

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 158 - serial 

00:00 Zabójcza głębia - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 307 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 74 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 5 s. 5 
 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 6 s. 5 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 378 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 379 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial 
20:00 Wodny świat - fi lm
22:45 Dziedzictwo krwi - fi lm 
00:40 Poznaj moich Spartan - komedia 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Z perspektywy dziecka odc. 5
08:25 Mali obywatele - fi lm
08:40 Z perspektywy dziecka odc. 5
08:41 Agnieszka - fi lm
08:45 Z perspektywy dziecka odc. 5
08:50 Smutne potwory - fi lm
09:30 Informacje kulturalne 
09:50 Remis - fi lm  
11:00 Zaklęty dwór odc. 6 - serial 
12:10 Zaklęty dwór odc. 7 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy 
13:30 Daniel Hope 
 - w hołdzie Yehudiemu 
 Menuhinowi - koncert 
15:30 Pegaz odc. 76
16:30 Dół - fi lm
17:05 Straszne skutki awarii telewizora 
 - komedia 
18:40 Afryka oczami 
 Ryszarda Kapuścińskiego - fi lm
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 81
20:05 Rozstanie - dramat
22:15 Tygodnik kulturalny 
23:00 Dziennik fi lozofa odc. 154
23:20 Daniel Hope 
 - w hołdzie Yehudiemu 
 Menuhinowi- koncert  
01:15 Nine – Dziewięć - musical  

06:50 Był taki dzień odc. 587 
07:00 Pasażer na gapę - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 14 
08:35 Tajemnice klasztornych skarbców 
 odc. 3 - fi lm
09:10 Korona królów odc. 47 - serial  
09:40 Korona królów odc. 48 - serial 
10:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 12 - serial  
10:40 Podróże z historią odc. 41 s. 4 
11:15 Taśmy bezpieki odc. 53
11:45 Mistrz scen rodzajowych 
12:35 Złowić szansę 
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 181  
14:15 Sensacje XX wieku odc. 156  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 28 - serial 
15:20 Opowieść o Indiach odc. 6 - fi lm 
16:25 Ściśle tajne - rzecz 
 o wojskowych służbach 
 specjalnych - fi lm
17:15 Fobie po polsku odc. 1 
17:40 Zaklęty dwór odc. 5 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 59 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 60 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 41
20:30 Kulisy II wojny światowej odc. 4 
 - serial 
21:35 Korona królów odc. 49 - serial 
22:05 Korona królów odc. 50 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 57 
23:15 KwieKulik - fi lm
00:15 Tulipan odc. 3 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 13 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 Legenda o Wielkiej Stopie 
 z pustyni - fi lm 
11:10 180 lat na zdrowie - fi lm
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 10 - serial 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy 
13:45 Chingola - fi lm
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Zofi a Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy odc. 1 - serial 
14:20 Betafo - fi lm
14:45 Dobra wiara, dobre tricki 
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 Góra Świętej Anny - fi lm
17:25 Kartka z kalendarza   
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 Targ niewiniątek - dramat
23:30 Grom z oddali - fi lm

06:00 Za marzenia odc. 13 - serial 
06:55 Anna Dymna - spotkajmy się 
07:20 Na sygnale odc. 73 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1879 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 150 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie 
14:25 Makłowicz w podróży odc. 170
15:00 Za marzenia odc. 13 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Czarna Perła odc. 24 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5135, 
18:35 64. Memoriał 
 im. Janusza Kusocińskiego 
18:45 64. Memoriał 
 im. Janusza Kusocińskiego 
20:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial 
21:10 Rodzinka.pl odc. 239 - serial 
21:45 La La Poland odc. 7
22:35 Iskander odc. 4 - serial 
23:25 Zawód: Amerykanin odc. 12 
 - serial
00:15 Zawód: Amerykanin odc. 13 
 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 17 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2267

10:55 Ukryta prawda odc. 554 - serial  

12:00 Szkoła odc. 296 - serial  

13:00 Szpital odc. 440 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 8 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 297 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 555 - serial 

18:00 Szpital odc. 441 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5335

20:00 Troja - fi lm 

23:25 Raport mniejszości - fi lm

02:30 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 11  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 697 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 498 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 500 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 52 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 825 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 176 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 742 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2708 
 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 788 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3647
16:30 Na ratunek 112 odc. 68 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 118 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2709 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 118 
 - serial 
20:10 U Pana Boga w ogródku 
 - komedia 
22:45 Babilon MMA 4 w Ełku MMA 
23:45 Paranormal Activity: Inny wymiar 
 - horror 
01:40 Tajemnice losu odc. 3019

07:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

- boso przez świat

11:55 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Opowieść o przybyłych z kosmosu nastolatkach, 
których nadprzyrodzone zdolności mają pomóc 
w ocaleniu świata. Sara i Seth muszą dotrzeć na 
czas do znajdującej się na pustyni w Nevadzie 
Góry Czarownic.

Bardzo swobodna adaptacja wątków „Iliady” 
Homera. Menelaos, król Sparty, i Agamemnon, 
król Myken, wyruszają do Troi, by uwolnić Helenę, 
żonę tego pierwszego, którą wywiózł tam królewicz 
Parys.

„Góra czarownic”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Troja”
(2004r.) TVN 20:00



Sobota, 9 czerwca 2018

17:25 Jaka to melodia?

05:55 Sprawa dla reportera 
06:55 Weterynarze z sercem odc. 43 
 - serial  
07:25 Pełnosprawni 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia?  
09:10 Studio Raban 
09:35 Rodzinny ekspres 
10:00 Zakochaj się w Polsce odc. 72
10:30 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 10
10:40 Miłość nad fi ordem. Koniec 
 ery lodowcowej - dramat
11:35 Trzecia połowa odc. 12 - serial 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 12 - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 131
14:05 Wojenne dziewczyny odc. 25 
 - serial
15:05 Wojenne dziewczyny odc. 26 
 - serial
15:55 Sisi odc. 3 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 36
18:55 Orły Nawałki odc. 9 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:20 55. KFPP Opole 2018 - koncert  
22:30 55. KFPP Opole 2018 - koncert  
00:20 Uprzywilejowani - thriller 

05:45 Ukryta prawda odc. 249 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 46 - serial 

09:30 Przepis na życie odc. 9 s. 5 

 - serial 

10:30 Columbo odc. 3 - serial 

12:40 Tomcio Grubasek - komedia 

14:45 Dobry piesek! - fi lm

16:40 W rytmie hip-hopu - melodramat

19:00 Blues Brothers - komedia 

21:50 Następne 48 godzin - komedia 

23:55 Gniew oceanu - fi lm 

02:40 Moc magii odc. 154

06:00 Interwencja 
06:20 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 3 - serial 
06:50 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 4 - serial 
07:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 5 - serial 
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 6 - serial 
08:15 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial 
08:45 Piotruś Pan i Wendy - fi lm 
10:50 Policjantki i policjanci odc. 365 
 - serial 
11:50 Policjantki i policjanci odc. 366 
 - serial 
12:50 Policjantki i policjanci odc. 367 
 - serial 
13:50 STOP Drogówka odc. 169
14:50 Poltergeist: Po drugiej stronie 
 - horror 
17:00 Domy za grube miliony odc. 2 
 - serial 
18:00 Żona dla milionera odc. 2 
19:00 Galileo odc. 692 
20:00 Policjantki i policjanci odc. 368 
 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci odc. 369 
 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 159 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 160 - serial 
00:05 Psy mafi i - fi lm 

06:00 Skorpion odc. 20 s. 2 - serial

06:50 Taki jest świat odc. 62 s. 3

07:30 Tajemnice medyczne odc. 24 

 - serial 

08:30 Tajemnice medyczne odc. 25 

 - serial 

09:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 56 s. 2 - serial 

10:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 57 s. 2 - serial 

11:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 58 s. 2 - serial 

12:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 59 s. 2 - serial 

13:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 60 s. 2 - serial 

14:25 Księżniczka na ziarnku grochu 

 odc. 16 s. 3 - fi lm

15:40 Obcy na poddaszu - fi lm 

17:25 Zaginiony świat: Park Jurajski 

 - fi lm 

20:00 W klatce - fi lm 

22:00 Maczeta zabija - fi lm 

00:05 Kod Merkury - fi lm 

08:00 Panna z mokrą głową odc. 3 

 - serial

08:40 Panna z mokrą głową odc. 4 

 - serial

09:25 Historia festiwali opolskich odc. 7

10:20 Odyseja fi lmowa odc. 15 - serial 

11:35 Rozmowy kontrolowane 

 - komedia 

13:20 Hamlet - dramat

15:45 Wydarzenie aktualne 

16:05 Przeżyliśmy wojnę - dramat

18:15 Wydarzenie aktualne 

18:30 Dranie w kinie 

19:15 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 2 - serial 

20:10 Nietykalni - komediodramat 

22:10 Lenny Kravitz: Just Let Go - fi lm

01:05 Dotyk grzechu - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 588 

07:00 Ordonka - fi lm

08:00 Regiony z historią odc. 2

08:25 Podróże z historią odc. 41 s. 4  

09:00 Egipt odc. 1 - serial 

10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 131

10:30 Wielki test z historii. 

 Droga do wolności odc. 5

12:15 Sprint przez historię 

 Przemysława Babiarza odc. 8

12:50 Życie odc. 2 - serial 

13:50 Szerokie tory odc. 68 

14:30 Wielka gra odc. 136

15:30 Spór o historię odc. 180 

16:10 Koło historii odc. 13 

16:45 Koło historii odc. 25 

17:15 Marzyciele odc. 6

17:50 Noce i dnie odc. 4 - serial 

18:50 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial  

19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 5 

20:35 Ekstradycja odc. 8 s. 3 - serial

21:40 Z życia regionu odc. 477 

22:30 Historia świata według 

 Andrew Marra odc. 5- fi lm

23:35 Historia w postaciach zapisana 

 odc. 4 - serial 

01:30 Medium - horror 

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 Zakończenie jubileuszu 
 200-lecia diecezji siedleckiej 
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 Jimmy - fi lm 
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Spotkania z ekologią odc. 21
16:00 Informacje dnia 
16:10 Festiwal dziecięco-młodzieżowy 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego  
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
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 Wędrówka w nieznane - dramat
23:35 Kartka z kalendarza   
23:40 Być loretanką 

05:40 Koło fortuny 
06:20 Na sygnale odc. 194 - serial 
06:50 Barwy szczęścia odc. 1875 
 - serial 
07:20 Barwy szczęścia odc. 1876 
 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:55 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:15 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
 - półfi nał odc. 14
11:45 Kuba - fi lm 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Hity kabaretu odc. 15
16:15 Rodzinka.pl odc. 239 - serial 
16:45 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe odc. 691 
 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:40 Lajk! odc. 22
20:05 Wyścig - fi lm 
22:10 Czas śmierci odc. 3 - serial 
23:15 Deutschland 83 odc. 6 - serial 
00:15 Stan gry - thriller 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1082

11:00 Na Wspólnej odc. 2690 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2691 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2692 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2693 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 10 s. 12  

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 1 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 1 s. 3 

16:00 Domowe rewolucje odc. 3 s. 2 

17:00 Projekt Lady odc. 3 s. 3  

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 15  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5336

20:00 Con Air: lot skazańców - fi lm 

22:20 Forrest Gump - tragikomedia 

01:25 Paranormal Activity II - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Goofy w college’u - fi lm 

09:15 My3 odc. 30

09:45 My3 odc. 31

10:15 Ewa gotuje odc. 295

10:55 Czterej pancerni i pies: 

 Załoga, Radość i gorycz - serial 

13:15 Ojciec panny młodej - komedia 

15:40 Joker odc. 41

16:50 Emsi na tropie odc. 1 

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 73 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 244 

 - serial 

20:10 Kraina lodu - fi lm 

22:30 X-Men II - fi lm

01:05 Chirurdzy odc. 79 - serial 

09:30 Przepis na życie 13:50 STOP Drogówka 09:30 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 Panna z mokrą 
głową

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

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

Historia Forresta Gumpa, upośledzonego człowieka 
o wielkim sercu i zdolności do wpadania w centrum 
największych wydarzeń w historii USA. Forrest 
zyskuje status osobistości, gdy staje się gwiazdą 
futbolu. Lecz nigdy nie rezygnuje z poszukiwania 
tego, co dla niego najważniejsze.

Małżonkowie George i Nina mają dwoje dzieci – 
syna Matty’ego i starszą, 22-letnią już córkę Annie, 
która właśnie wraca z Europy. Annie zaskakuje 
rodzinę wielką nowiną.

„Ojciec panny młodej”
(1991r.) Polsat 13:15

„Forrest Gump”
(1994r.) TVN 22:20



Niedziela, 10 czerwca 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3322  
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Ziarno odc. 665
09:45 Gen innowacyjności odc. 9
09:55 Gen innowacyjności 
10:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 44 - serial 
10:40 Miłość nad fi ordem. 
 Koniec ery lodowcowej 
 - dramat
11:35 Spotkanie ze świętym 
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. 10
13:00 Błękitna Planeta II odc. 6 
 - serial 
14:05 Droga do Rosji 
 - magazyn piłkarski 
14:40 Sisi odc. 4 - serial
15:40 Austria - Brazylia Piłka nożna  
15:55 Austria - Brazylia Piłka nożna  
16:50 Teleexpress 
17:00 Austria - Brazylia Piłka nożna  
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 55. KFPP Opole 2018 
 - koncert  
22:30 55. KFPP Opole 2018 
 - koncert  
01:00 Piosenka - musical 

06:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 5 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 6 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 7 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 8 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial 

08:35 Buddy, pies na gole - komedia 

10:15 Galileo odc. 691 

11:15 Galileo odc. 692 

12:25 10 w skali Richtera - fi lm 

14:05 Mit - fi lm 

16:45 Youngblood - dramat

19:00 Galileo odc. 693 

20:00 Taxi - serial 

21:55 Wall Street - dramat 

00:35 Champion - dramat 

06:00 Skorpion odc. 21 s. 2 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 5 s. 3 - serial 

08:00 Miki i raźni rajdowcy odc. 1 

 - serial 

08:35 Jake i piraci z Nibylandii 

 odc. 1 s. 4 - serial 

09:00 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 10 

09:35 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 11 

10:05 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Meksyk/Paragwaj odc. 12 

10:45 Zaginiony świat: Park Jurajski 

 - fi lm 

13:35 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

14:50 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

16:00 Miłość, tropiki i piraci - fi lm 

18:20 SexiPistols - western 

20:00 Van Helsing - horror 

22:45 Wodny świat - fi lm

01:20 Uwikłana odc. 1 s. 2 - serial 

08:00 Panna z mokrą głową 
 odc. 5 - serial
08:40 Panna z mokrą głową 
 odc. 6 - serial
09:25 Sol Gabetta 
 - Część mojej duszy - fi lm
10:30 Trzeci punkt widzenia odc. 240
11:00 Nietykalni - komediodramat  
13:05 Smak wiśni - dramat
14:55 Chuligan literacki odc. 83
15:25 Nienasyceni odc. 28
16:00 Nadzwyczajny koncert 
 - Małgorzata Walewska 
 i Motion Trio - koncert 
16:55 Rzecz Polska odc. 5 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 530
18:10 Rejs - komedia 
19:25 „Jest dobrze... 
 piosenki niedokończone” 
 - koncert 
20:30 Jeziorak - fi lm 
22:15 Scena alternatywna odc. 64,  
22:50 Trzeci punkt widzenia odc. 240
23:25 Oskarowe kostiumy 
 Barbary Ptak - fi lm
00:30 J.J. Grey and Mofro 
 - Rawa Blues Festival 2016 
 - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 589 

06:55 Komeda - muzyczne 

 ścieżki życia - fi lm

08:05 Życia nie można zmarnować - fi lm

09:10 Chłop i baba odc. 5 - serial 

09:35 Chłop i baba odc. 6 - serial 

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 132

10:35 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 6 - fi lm

11:40 Dzikie Chiny odc. 6 - serial 

12:40 Transsyberyjska wyprawa 

 Joanny Lumley odc. 3 - fi lm

13:35 Tajemnice początków Polski 

 odc. 3 - serial 

14:25 Szerokie tory odc. 66 

15:00 Papa się żeni - komedia 

16:30 Wielka gra odc. 137

17:25 Ex libris 

17:55 Noce i dnie odc. 5 - serial 

19:00 Kulisy II wojny światowej - serial 

20:05 Cesarskie cięcie - komedia 

21:40 Wielki test o Europie odc. 50

23:15 Śmieciarz odc. 4 - serial 

00:55 Historia świata według 

 Andrew Marra odc. 5 - fi lm 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego  
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 5 - serial 
11:25 Cud prawdy 
11:55 Kartka z kalendarza   
12:00 Anioł Pański 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Niebieskooki Anioł - fi lm
15:00 Święty na każdy dzień  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń   
17:00 Jubileusz parafi i polonijnej 
 w Mississauga 
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej w Bazylice 
 Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie 
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. 11 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
23:30 Kartka z kalendarza   
23:40 Zofi a Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy - serial

05:40 Koło fortuny 

06:15 Barwy szczęścia odc. 1877 

 - serial 

06:50 Barwy szczęścia odc. 1878 

 - serial 

07:20 Barwy szczęścia odc. 1879 

 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 Życie lasu 

 - bogactwo przyrodnicze - fi lm

11:35 Droga do Rosji odc. 15 

 - magazyn piłkarski 

12:10 Śmierć rewolwerowca - western 

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 130

16:50 Bake off - Ale przepis odc. 35

17:05 Na dobre i na złe odc. 692 

 - serial 

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Za marzenia odc. 13 - serial 

19:30 Rodzinka.pl odc. 239 - serial 

20:10 Stan gry - thriller 

22:25 Odnaleźć nadzieję - dramat

00:10 Droga do serca - dramat

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1083

11:00 Iron Majdan odc. 5

12:00 Co za tydzień odc. 853

12:30 36,6 °C odc. 3 s. 3

13:25 Footloose - komediodramat 

15:45 102 dalmatyńczyki - komedia 

17:50 Wyjątkowa chwila odc. 8

18:00 Ugotowani odc. 1 s. 13 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5337

20:00 Londyn w ogniu - fi lm 

22:10 Wilkołak - horror 

00:20 Sekrety lekarzy odc. 3 s. 4  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 12 - serial 

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 13 - serial 

08:40 Megamocny i guzik zagłady - fi lm 

09:00 My3 odc. 32

09:35 Roboty - fi lm 

11:35 Daleko jeszcze? - komedia 

13:40 Kraina lodu - fi lm  

15:50 W rytmie serca odc. 1 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 2 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 48 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 276

20:05 Sopocki Hit Kabaretowy 2017 

 - Życie jest piękne 

22:05 Nice Guys. Równi goście 

 - komedia 

00:45 Akt odwagi - fi lm 

05:35 Ukryta prawda odc. 250 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy 

08:40 Przyjaciele odc. 47 - serial 

09:15 Przepis na życie odc. 10 s. 5 - serial 

10:15 Columbo odc. 4 - serial 

12:20 Legendy sowiego królestwa: 

 Strażnicy Ga’Hoole - fi lm 

14:25 Wyprawa Kon-Tiki - fi lm 

16:55 Góra czarownic - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 14 s. 2 - serial 

20:00 Jak to się robi w Chicago - fi lm 

22:15 Szalona odwaga - dramat 

00:45 Columbo odc. 4 - serial 

09:15 Przepis na życie 10:15 Galileo

09:00 Wojciech Cejrowski. 
Boso

14:55 Chuligan literacki 10:05 Okrassa łamie 
przepisy

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

Rok 1888. W Meksyku szerzy się bezprawie. Sara 
postanawia porzucić salony, okradać banki i rozdawać 
łupy biednym. Podczas pierwszego skoku w drogę 
wchodzi jej zapalczywa córka farmera, Maria.

Pełniący funkcję szeryfa w małym miasteczku, 
były agent FBI zostaje poproszony o pomoc 
w schwytaniu członków mafi i z Chicago, którzy 
zamordowali syna szefa FBI.

„Jak to się robi w Chicago”
(1986r.) TVN 7 20:00

„SexiPistols”
(2006r.) TV Puls 18:20
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05:40 Elif

05:40 Elif odc. 260 - serial  
06:40 Błękitna Planeta II odc. 6 - serial  
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:45 Córka maharadży odc. 1 
 - miniserial
10:35 Polska Molskiej odc. 6
11:05 Krawcowa z Madrytu odc. 12 
 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 2
12:55 Wszystko o niedźwiedziu - fi lm
13:55 Elif odc. 261 - serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:55 Orły Nawałki odc. 5 - serial 
16:25 Orły Nawałki odc. 6 - serial 
16:45 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Pelé: Narodziny legendy - fi lm 
22:35 Warto rozmawiać  
23:35 Wielkie legendy Mundiali 
 - magazyn piłkarski 
00:15 Meczet za zasłoną - fi lm

05:20 Ukryta prawda odc. 251 - serial 

06:25 Szpital odc. 332 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 51 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 3 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 13 s. 5 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 607 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 52 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 506 - serial 

14:55 Szpital odc. 333 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 1 - serial 

17:55 Dr House odc. 11 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 608 - serial 

20:00 Bez mojej zgody - dramat

22:20 Uprowadzona odc. 3 - serial

23:20 Droga bez powrotu II - horror 

01:25 Tajemnice Laury 

 odc. 9 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 119 - serial 
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 6 - serial 
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 7 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 12 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 23 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 24 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 13 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 14 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 109
15:00 Detektywi w akcji odc. 15 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 166 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 167 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 369 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 370 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 161 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial 
22:00 Galileo odc. 692 
23:00 Galileo odc. 693 
00:00 Nalot na Bin Ladena - fi lm 

06:00 To moje życie! odc. 308 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 75 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 379 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 380 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial 
20:00 Kod Merkury - fi lm 
22:10 We krwi - fi lm 
00:30 Van Helsing - horror 

08:00 Białoruski klimat odc. 1 

08:35 Rzecz Polska odc. 5 

08:50 Kemping - fi lm

09:25 Straszne skutki awarii telewizora 

 - komedia 

11:00 Janka odc. 1 - serial 

11:40 Janka odc. 2 - serial 

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1275

12:35 Drzazgi - komediodramat 

14:35 Złote runo - komedia 

16:10 Piosenki z autografem 

 - Katarzyna Gaertner odc. 1

17:05 Wstęp do fi lmu odc. 35

17:15 Niewidzialny człowiek - horror 

18:35 Ród Gąsieniców odc. 1 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Sport i rywalizacja odc. 2

20:05 Budujemy stadion - fi lm

20:10 Ściana emocji - fi lm

20:15 Sport i rywalizacja odc. 2 

20:20 Mój mały Everest - fi lm

20:30 Sport i rywalizacja odc. 2 

20:35 Triathlon odc. 20 - fi lm

21:00 55. KFPP w Opolu 

 - Scena alternatywna - koncert  

00:10 Którędy po sztukę odc. 51

06:50 Był taki dzień odc. 590 
07:00 Ściśle tajne - rzecz o wojskowych 
 służbach specjalnych - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 15 
08:35 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 11 
09:05 Korona królów odc. 49 - serial  
09:40 Korona królów odc. 50 - serial  
10:15 Życie odc. 2 - serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 41
11:45 Święty Augustyn odc. 1 - fi lm 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 59  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 60  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 88 - serial 
15:05 Spór o historię odc. 46 
15:45 Transsyberyjska wyprawa 
 Joanny Lumley odc. 3 - fi lm 
16:50 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:40 Zaklęty dwór odc. 6 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 74 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5 - fi lm
21:20 Korona królów odc. 51 - serial 
21:55 Korona królów odc. 52 - serial 
22:30 Ostatni z wachlarza - fi lm 
23:50 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 3 - serial  
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 15  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Niebieskooki Anioł - fi lm 
11:05 Zofi a Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy odc. 2 - serial  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Serce i oblicze Boga - fi lm
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Chiara Luce Badano 
 - wspaniały zmysł - fi lm
13:05 Wakacje z Chopinem - fi lm
13:20 Koncert życzeń   
14:10 Żołnierz Niezłomny Kościoła 
 - fi lm
15:20 Zofi a Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy odc. 3 - serial 
15:40 Hwange 
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 sanktuarium Św. Jana Pawła II 
 w Krośnie 
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. 77 
  serial  
23:00 Wydarzenia Zielonogórskie 
 1960 r. Bitwa o Dom Katolicki 
 - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 635 
 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 143
07:20 Na sygnale odc. 74 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1879 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:00 Nabożeństwo Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w Radości 
13:55 Alternatywy 4 odc. 1 - serial 
15:00 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:15 Czarna Perła odc. 25 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 102 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 74 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1879 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1880 
 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 33 
20:50 Trzecia połowa odc. 8 - serial 
21:15 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
21:50 Rodzinka.pl odc. 238 s. 12 
 - serial 
22:20 Rodzinka.pl odc. 239 s. 12 
 - serial 
22:55 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 6 - serial 
00:05 Ofi cer odc. 1 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5337

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 15 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 15

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2268

10:55 Ukryta prawda odc. 555 - serial  

12:00 Szkoła odc. 297 - serial  

13:00 Szpital odc. 441 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 9 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 14 

16:00 Szkoła odc. 298 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 556 - serial 

18:00 Szpital odc. 442 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5338

20:10 Doradca smaku odc. 6

20:15 Na Wspólnej odc. 2694 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 68

21:30 Projekt Lady odc. 4 s. 3 

22:30 Sekrety lekarzy odc. 4 s. 4 

23:30 60 sekund - fi lm  

02:00 Co za tydzień odc. 853

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 698 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 501 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 502 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 53 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 826 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 177 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 743 - serial 

13:50 Trudne sprawy odc. 744 - serial 

14:50 Dlaczego ja? odc. 789 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3648

16:40 Gliniarze odc. 119 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 1 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 223 - serial 

20:10 Iluzja - thriller 

22:40 Zabójca - fi lm 

00:50 Transporter II - fi lm 

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

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:35 Ród Gąsieniców 13:35 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 12:00 Szkoła 13:50 Trudne sprawy

Anna urodziła się po to, aby przedłużyć życie 
walczącej z białaczką siostrze. Pragnie sama 
decydować o swoim ciele. Podejmuje kroki, które 
mogą na zawsze podzielić rodzinę.

Dotknięty autyzmem dziewięcioletni Simon łamie 
tajny kod amerykańskiej agencji bezpieczeństwa. 
Szef organizacji, Nicholas Kudrow, nakazuje 
agentom zabić chłopca.

„Kod Merkury”
(1998r.) TV Puls 20:00

„Bez mojej zgody”
(2009r.) TVN 7 20:00
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15:55 Orły Nawałki

05:50 Elif odc. 261 - serial  
06:45 Wszystko o niedźwiedziu - fi lm 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:45 Córka maharadży odc. 2 
 - miniserial
10:35 Polski grill odc. 10
11:05 Krawcowa z Madrytu odc. 13 
 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Rok w zagrodzie odc. 3
12:55 Ekstremalne oseski odc. 1 
 - serial 
13:55 Elif odc. 262 - serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:55 Orły Nawałki odc. 6 - serial 
16:25 Orły Nawałki odc. 7 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Trzecia połowa odc. 13 - serial 
17:45 Polska - Litwa Piłka nożna  
17:55 Polska - Litwa Piłka nożna  
19:55 Wiadomości 
20:30 Pogoda 
20:35 Sport 
20:45 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 9 - serial 
22:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 13 - serial 
22:55 Wielkie legendy Mundiali 
 - magazyn piłkarski 
23:35 W poszukiwaniu Boga 
 z Morganem Freemanem 
 odc. 1 - serial 
00:35 Komisja morderstw odc. 10 
 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1139 - serial 

06:25 Szpital odc. 333 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 52 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 3 - serial 

09:20 Magda M. odc. 1 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 608 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 53 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 507 - serial 

14:55 Szpital odc. 334 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 3 - serial 

16:55 Magda M. odc. 2 - serial 

17:55 Dr House odc. 12 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 609 - serial 

20:00 Córka generała - fi lm 

22:25 Egzekutor - fi lm 

00:30 Masters of Sex odc. 2 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 120 

 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 7 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 8 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 13 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 25 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 26 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 14 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 18 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 110

15:00 Detektywi w akcji odc. 19 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 168 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 169 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 370 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 371 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 162 - serial 

21:00 Klub śmierci - fi lm 

23:00 Kompletny świr - komedia 

01:05 STOP Drogówka odc. 169

06:00 To moje życie! odc. 309 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 76 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 5 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 5 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 12 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny
 odc. 2 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 `odc. 3 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 380 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 381 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
20:00 Smak zemsty - fi lm 
22:05 W klatce - fi lm 
00:10 Podziemny krąg - dramat

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Zenon - fi lm

09:25 Wstęp do fi lmu odc. 35

09:35 Niewidzialny człowiek - horror  

11:00 Janka odc. 3 - serial 

11:35 Janka odc. 4 - serial 

12:10 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1261

12:30 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat 

14:25 Opowieści weekendowe: 

 Urok wszeteczny - fi lm 

15:25 Rzecz Polska odc. 5 

15:50 Spotkania z profesorem 

 Zinem odc. 7

16:10 Słownik wyrazów obcych odc. 1

16:20 Słownik wyrazów obcych odc. 2

16:40 Ilo Ilo - dramat

18:30 Ród Gąsieniców odc. 2 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Irina Palm - dramat

21:50 Dziennik fi lozofa 

22:05 Lepiej być piękną i bogatą 

 - komedia 

23:55 Matka 24h - fi lm

01:00 Legendy rocka odc. 34 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 591 
07:00 Szafa polska 1945-89 - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 16 
08:40 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 8 
09:05 Korona królów odc. 51 - serial  
09:40 Korona królów odc. 52 - serial  
10:10 Fobie po polsku odc. 1  
10:35 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 1 - serial 
12:30 Marzyciele odc. 6
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 74  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 89 - serial 
15:10 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5 - fi lm 
16:10 Gdzie rosną poziomki? - fi lm
17:10 Ferdynand Ruszczyc 
 odc. 1 - serial 
17:40 Zaklęty dwór odc. 7 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 91 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 92 
19:55 Ostatnie dni dyktatora: zakazana 
 biografi a Kim Dzong Ila - fi lm
21:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:30 Korona królów odc. 53 - serial 
22:00 Korona królów odc. 54 - serial 
22:35 Milenium kontra Tysiąclecie - fi lm
23:35 Persona non grata - dramat
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 16  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Grunt to droga 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Camino Polskie - fi lm
13:05 Tekla - życie dla Ewangelii - fi lm
14:05 Dziesięć przykazań odc. 77 
 - serial  
14:55 Jasnogórskie Te Deum 
 Laudamus 966-2016 - fi lm
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Głos z Brukseli odc. 4
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 Stary, pochylony Krzyż 
 - koncert pod namiotem 

06:00 Na dobre i na złe odc. 636 
 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 75 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Trzecia połowa odc. 11 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1880 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 151 - serial 
13:55 Alternatywy 4 odc. 2 - serial 
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 26 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 103 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 75 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1880 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1881 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 8 - serial 
20:50 Trzecia połowa odc. 9 - serial 
21:15 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
21:50 Rocky - dramat
23:55 La La Poland odc. 7
00:50 Tylko jedno spojrzenie 
 odc. 6 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2269

10:55 Ukryta prawda odc. 556 - serial  

12:00 Szkoła odc. 298 - serial  

13:00 Szpital odc. 442 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 10 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 15 

16:00 Szkoła odc. 299 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 557 - serial 

18:00 Szpital odc. 443 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5339

20:10 Doradca smaku odc. 27 s. 8

20:15 Gwiazdy dla Zbyszka. Tribute 

 to Zbigniew Wodecki - koncert 

22:15 Przeczucie - thriller 

00:20 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 11 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 699 - serial 

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 504 - serial 

09:20 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 505 - serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 54 - serial 

10:50 Dlaczego ja? odc. 827 - serial 

11:50 Gliniarze odc. 178 - serial 

12:50 Trudne sprawy odc. 745 - serial 

13:50 Sekrety rodziny odc. 1 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 790 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3649

16:40 Gliniarze odc. 120 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 2 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 78 - serial 

20:10 Transporter II - fi lm  

22:00 Kolekcjoner kości - thriller 

00:40 Gorący towar - komedia 

06:25 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Janka 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

19:35 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 09:20 Malanowski 
i Partnerzy

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.

Ben McGewen właśnie stracił brata. Odpowiedzialnym 
za jego śmierć jest Gregory, bezwzględny mafi jny 
boss. Ben ani myśli puścić mu to płazem. Planuje 
zemstę.

„Kompletny świr”
(2002r.) TV4 23:00

„Przeczucie”
(2007r.) TVN 22:15
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17:30 Jaka to melodia?

05:55 Elif odc. 262 - serial  
06:50 Ekstremalne oseski odc. 1 - serial  
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:45 Córka maharadży odc. 3 
 - miniserial
10:35 Polski grill odc. 11
11:05 Doktor Quinn odc. 13 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca 
12:55 Ekstremalne oseski odc. 2 - serial 
13:55 Elif odc. 263 - serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:55 Orły Nawałki odc. 7 - serial 
16:25 Orły Nawałki odc. 8 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Jeden z dziesięciu 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Wielki test o mundialu 
22:10 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 1 - serial
23:00 Wielkie legendy Mundiali 
 - magazyn piłkarski 
23:40 Ambasador pokoju - fi lm
00:40 Statyści - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 252 - serial 

06:25 Szpital odc. 334 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 53 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 3 

 - serial 

09:20 Magda M. odc. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 609 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 54 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 508 - serial 

14:55 Szpital odc. 335 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 8 s. 3 

 - serial 

16:55 Magda M. odc. 3 - serial 

17:55 Dr House odc. 13 s. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 610 - serial 

20:00 Gniew oceanu - fi lm 

22:40 Olimp odc. 4 - serial 

23:45 Nietykalni - fi lm 

02:20 Moc magii odc. 158

06:00 Detektywi w akcji odc. 121 - serial 

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 8 - serial 

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 9 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 14 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 27 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 28 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 1 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 24 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 111

15:00 Detektywi w akcji odc. 29 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 170 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 171 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 371 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 372 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 163 - serial 

21:00 Bestia - fi lm 

23:00 Chętni na kasę - fi lm 

01:10 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 14 

06:00 To moje życie! odc. 310 s. 4 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 77 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 8 s. 5 
 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 9 s. 5 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 6 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 6 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 84 s. 2 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
17:00 Gwiazdy lombardu 
 odc. 381 s. 16 - serial 
17:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 382 s. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
20:00 Purpurowe rzeki - thriller 
22:05 Morderczy występ - fi lm 
00:00 Trzynasty apostoł odc. 7 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga 

 - Zbigniew Wodecki odc. 1 

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:45 Zapasowe serce - fi lm 

09:10 Ilo Ilo - dramat 

11:00 Janka odc. 5 - serial 

11:40 Janka odc. 6 - serial 

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

12:35 Jeszcze nie wieczór 

 - komediodramat 

14:30 Non-stop kolor - fi lm 

15:15 Świteź - fi lm 

15:45 Z archiwum i pamięci odc. 1

16:15 Słownik wyrazów obcych odc. 3

16:40 Barwy ochronne - dramat

18:30 Ród Gąsieniców odc. 3 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 73

20:05 M - morderca - dramat 

22:05 Dziennik fi lozofa 

22:20 Nienasyceni - dramat 

00:30 Pola Negri. Życie gwiazdy - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 592 
07:00 Gdzie rosną poziomki? - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 17 
08:35 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 9 
08:55 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 14 
09:15 Korona królów odc. 53 - serial  
09:45 Korona królów odc. 54 - serial  
10:25 Korona królów odc. 6 - serial 
11:20 Spór o historię odc. 42 
12:00 Dawne światy odc. 1 - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 91  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 92  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 90 - serial 
15:15 Milenium kontra Tysiąclecie - fi lm 
16:15 Po całym ciele - fi lm
17:10 Ferdynand Ruszczyc odc. 2 
 - serial 
17:45 Bodo odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 107 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 108 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 2 - fi lm
21:35 Korona królów odc. 55 - serial 
22:05 Korona królów odc. 56 - serial 
22:40 Sopocianie. Czas nadziei - fi lm
23:35 Ucieczka z kina „Wolność” 
 - dramat
01:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 17  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
8:40 Słowo życia
 - rozważanie Ewangelii dnia  
8:45 Każdy maluch to potrafi  
9:00 Kalejdoskop młodych 
9:20 Express studencki 
9:25 Sanktuaria polskie 
9:45 Święty na każdy dzień  
9:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 58 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Kartka z kalendarza   
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Próba wiary - serial
13:05 Stary, pochylony Krzyż 
 - koncert pod namiotem 
15:05 Effetha - okno na świat - fi lm
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 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 Eksodus 
 - Droga Narodu Wybranego - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 637 
 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 76 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Trzecia połowa odc. 12 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1881 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 152 - serial 
13:55 Alternatywy 4 odc. 3 - serial 
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna Perła odc. 27 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 104 s. 4 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 76 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1881 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1882 
 - serial 
20:40 Trzecia połowa odc. 10 - serial 
21:05 Trzecia połowa odc. 11 - serial 
21:40 Sekrety i grzeszki 
 - komediodramat 
23:40 Tajemnica Elise odc. 1 - serial 
00:45 Tajemnica Elise odc. 2 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 27 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2270

10:55 Ukryta prawda odc. 557 - serial  

12:00 Szkoła odc. 299 - serial  

13:00 Szpital odc. 443 - serial  

14:00 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 1 s. 2 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 15 

16:00 Szkoła odc. 300 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 558 - serial 

18:00 Szpital odc. 444 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5340

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2695 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 69

21:30 Pompeje - fi lm 

23:45 Londyn w ogniu - fi lm  

01:50 Ugotowani odc. 1 s. 13  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy odc. 700 - serial 
08:50 Malanowski i Partnerzy odc. 506 
 - serial 
09:20 Malanowski i Partnerzy odc. 507 
 - serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 55 - serial 
10:50 Dlaczego ja? odc. 828 - serial 
11:50 Gliniarze odc. 179 - serial 
12:50 Trudne sprawy odc. 746 - serial 
13:50 Sekrety rodziny odc. 2 - serial  
14:50 Dlaczego ja? odc. 791 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3650
16:40 Gliniarze odc. 121 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 3 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 13 
 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich odc. 517 
 - serial 
20:40 Gorący towar - komedia  
23:20 Zoolander - komedia 
01:05 Atrakcyjny pozna panią…
 - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 18:30 Ród Gąsieniców 13:35 Sensacje XX wieku

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

Na poligonie znaleziono zwłoki córki generała, 
Elizabeth Campbell. Zamordowana była kapitanem 
amerykańskiej armii. Inspektor Paul Brenner prowadzi 
śledztwo w tej sprawie.

Były agent służb specjalnych zostaje szoferem bogatej 
rodziny. Kiedy 6-letni syn pracodawców zostaje 
porwany, Frank postanawia go odnaleźć. Tymczasem 
porywacze chcą uwolnić śmiercionośny wirus.

„Córka generała”
(1999r.) TVN 7 20:00

„Transporter II”
(2005r.) Polsat 20:10
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 temperatura: 25 9 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1021 1022 hPa
 wiatr: 14 10 km/h 

 temperatura: 27 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1022 1018 hPa
 wiatr: 5 16 km/h 

 temperatura: 28 14 °C
 opady: 0 1 mm
 ciśnienie: 1016 1012 hPa
 wiatr: 21 23 km/h 

 temperatura: 30 19 °C
 opady: 1 0 mm
 ciśnienie: 1009 1008 hPa
 wiatr: 25 26 km/h 

 temperatura: 33 21 °C
 opady: 0 12 mm
 ciśnienie: 1007 1010 hPa
 wiatr: 26 18 km/h 

 temperatura: 28 23 °C
 opady: 37 24 mm
 ciśnienie: 1011 1011 hPa
 wiatr: 5 9 km/h 

 temperatura: 26 19 °C
 opady: 7 26 mm
 ciśnienie: 1011 1008 hPa
 wiatr: 13 13 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Tarta z pieczarkami, kiełbaską i cebulą
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Sposób wykonania:
Spód:
 Zagnieść ciasto kruche z mąki, pokrojonego na kawałeczki 

zimnego masła i soli, następnie dodać jajko i połączyć składniki 
w jednolite ciasto. Rozpłaszczyć je, zawinąć w folię i wstawić do 
lodówki na 1 godzinę. Wyjąć ciasto z lodówki i rozwałkować na 
placek, wyłożyć nim spód formy na tartę. Spód podziurkować wi-
delcem i wstawić do lodówki. Piekarnik nagrzać do 190 stopni C. 
Ciasto okryć folią aluminiową, wysypać obciążenie w postaci su-
chej fasoli lub ryżu, wstawić do piekarnika. Piec przez 10 minut. 
Zdjąć folię i obciążenie, piec spód jeszcze przez 5 minut. Wyjąć 
z piekarnika, ostudzić. Piekarnik ustawić na 180 stopni C.

Nadzienie: 
Na patelni podsmażyć cebulę: pokroić ją w kostkę i włożyć 

na rozgrzaną patelnię razem z łyżką oleju, posolić. Regularnie 
mieszając, smażyć przez ok. 4-5 minut, aż cebula będzie szkli-
sta. Przełożyć do miski. Pieczarki oczyścić i pokroić w plasterki, 
włożyć na patelnię razem z masłem i smażyć przez ok. 4 minu-
ty, aż odparują i się zrumienią, następnie posolić i smażyć jesz-
cze przez ok. 2-3 minuty, pod koniec dodając natkę pietruszki. 
Włożyć do miski z cebulą, dodać pokrojoną w kosteczkę kiełbasę 
(obrać ją wcześniej ze skórki), starty ser wymieszany z mąką, jaj-
kiem, mlekiem, śmietaną i wszystko razem wymieszać.

Na podpieczony spód wyłożyć masę i wstawić do piekarnika. 
Piec ok. 35-40 minut na złoty kolor.

Smacznego!
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Wiktoria Tilmanowska

Składniki: 
Spód:
200 g mąki pszennej
120 g zimnego masła
szczypta soli
1 małe jajko
Nadzienie:
2 cebule
1 łyżka oleju
250 g pieczarek
15 g masła
3 łyżki posiekanej natki
250 g dobrej kiełbaski wiejskiej
160 g tartego sera 
15 g mąki
3 jajka
250 ml mleka
125 ml kremówki
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Gdy dziecko „coś” bierze
NARKOTYKI  Wkrótce zakończenie roku szkolnego, dla naszych pociech zaczyna się okres luzu. Biwaki, 
obozy, kolonie i przebywanie do wieczora z rówieśnikami. A co za tym idzie – często próbowanie zakaza-
nego. Jak rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki? I co zrobić w takiej sytuacji?

Każdy wie, że narkotyk to śro-
dek wywołujący uzależnienie. Są to 
zarówno substancje uzależniają-
ce o działaniu pobudzającym, np. 
środki psychostymulujące (amfe-
tamina, kokaina), jak i o działaniu 
silnie hamującym (np. barbiturany, 
benzodiazepiny, alkohole, w tym al-
kohol etylowy), a także środki psy-
chodysleptyczne (halucynogenne, 
np. LSD-25, meskalina, psylocybi-
na). Niestety, pomimo działań pre-
wencyjnych policji, dilerzy wciąż są 
obecni, zwłaszcza w środowiskach 
młodzieżowych. Doprowadzając do 
uzależnienia młodego człowieka, 
zdobywają klienta, który stanie się 
odbiorcą towaru. 

Presja czy problemy: 
pierwszy raz
Dlaczego dziecko sięga po nar-

kotyki? Przyczyn jest wiele, przyj-
rzyjmy się najczęstszym. Mogą to 
być problemy rodzinne, rozwód 
rodziców, nadużywanie alkoho-
lu w rodzinie, brak porozumienia 
z rodzicami, trudności szkolne, 
kłopoty z rówieśnikami itp. Istotne 

są też predyspozycje osobowościo-
we, które sprzyjają uzależnieniom. 
Są to niedojrzałość emocjonalna, 
mała odporność na stres, lęk przed 
światem, uciekanie przed proble-
mami, zamiast stawienia im czoła 
i podjęcia próby rozwiązania, trud-
ności w nawiązywaniu głębokich 
kontaktów z ludźmi. 

Nie bez znaczenia jest też to-
warzystwo, w jakim nasza pociecha 
się obraca. Nacisk grupy poprzez 
zachęcanie i namawianie do zaży-
wania narkotyków, szczególnie na 
imprezach młodzieżowych, szerze-
nie mody na narkotyki też przyczy-
nia się do sięgania po substancje 
odurzające. Nastolatek chce zade-
monstrować własną niezależność 
i dorosłość. Nie bez znaczenia jest 
pozycja w grupie. Odmowa przy-
jęcia narkotyku może oznaczać 
odrzucenie przez grupę, w której 
dziecko chce przebywać. 

Kolejnym powodem są mity 
na temat narkotyków, lansowane 
głównie przez dilerów lub osoby 
już zażywające. Mają na celu zni-

welowanie lęku przed narkotykami 
oraz ukazanie pozytywnych skut-
ków ich działania (np. amfetamina 
jako pomocny środek przed egza-
minami, klasówkami). Na końcu 
mamy ciekawość, która skłania do 
eksperymentowania. 

Na początku w tajemnicy
Pierwsze próby z narkotykami 

dziecko zwykle starannie ukrywa 
przed dorosłymi. Wszelkie nie-
pokojące zmiany będzie łatwiej 
zauważyć, jeśli mamy z pociechą 
dobry kontakt, sporo ze sobą roz-
mawiamy i dużo czasu spędzamy 
razem. Gdy jesteśmy zapracowa-
ni, bądź nasze problemy wydają 
się nam ważniejsze i mijamy się 
z dzieckiem, nie poświęcamy mu 
odpowiednio dużo czasu, możemy 
przegapić pierwszy moment bra-
nia. A wiadomo: im później, tym 
trudniej wyjść z nałogu. 

Niektóre zachowania i postawy 
mogą mieć inne przyczyny, takie 
jak kłopoty szkolne czy rodzinne, 
zranione uczucia, niepowodzenia 
w kontaktach z rówieśnikami i wie-
le innych, które należy traktować 
równie poważnie i starać pomóc 
dziecku je rozwiązać. Jeśli mamy 
jednak uzasadnione powody, by 
przypuszczać, że dziecko miało 
kontakt z narkotykami, najpierw 
spróbujmy z nim porozmawiać. 
Niektórzy w spokojnej rozmowie 
przyznają się do eksperymentów. 
Jeśli jednak syn czy córka wypierają 
się, reagują bardzo agresywnie na-
wet na spokojnie zadawane pyta-
nia, musimy po prostu sprawdzić. 
Na przykład kupić w aptece test na 

obecność narkotyków w moczu.
Jeśli zauważysz u swojego 

dziecka: zaczerwienienie spojó-
wek, łzawienie, opadnięcia powieki 
(zakrywa od góry więcej niż 2 mm 
rogówki), zaczerwienienie brzegów 
powiek, nadmierne rozszerzenie 
źrenicy (średnica ponad 6 mm), 
nadmierne zwężenie źrenicy (śred-
nica poniżej 3 mm) – może to być 
sygnał, że w grę wchodzą narko-
tyki. Ostrzeżeniem bywa również 
używanie przez dziecko kropli do 
oczu (jeśli wiesz, że ma zdrowe 
oczy). Młodzi często w ten sposób 
maskują ww. objawy brania.

Jeżeli w trakcie obserwacji 
ogólnej oczu dziecka zauważysz 
coś podejrzanego, zastosuj proste 
metody badania oczu:

– reakcja źrenic na światło – 
skieruj światło latarki kolejno na 
poszczególne oczy dziecka. Jeśli re-
akcja źrenic na światło jest nienatu-
ralnie powolna, coś jest nie tak.

– obserwacja oczopląsu – po-
ruszaj palcem przed oczami dziec-
ka. Zatrzymaj palec nieruchomo 
na kilkanaście sekund. Jeśli zauwa-
żysz oczopląs gałek ocznych lub ich 
drgania podczas wpatrywania się 
w nieruchomy palec, może to być 
objaw zażywania narkotyku.

– obserwacja zbieżności oczu 
– przesuwaj palec z odległości  
ok. 20 cm do czubka nosa i przy-
trzymaj go dotykając do nosa dziec-
ka przez ok. 5 sek. Jeśli dziecko nie 
potraci śledzić ruchu palca, może 
to być niepokojący sygnał.

Skąd to masz?
Gdy dziecko posiada niżej wy-

mienione przedmioty, to możemy 
się tym zaniepokoić. Chodzi o fifki, 
fajki, bibułki papierosowe, małe 
foliowe torebeczki z proszkiem, ta-
bletkami, kryształkami lub suszem, 
kawałki opalonej folii aluminiowej, 
łyżka, znaczki, białe lub kolorowe 
pastylki z wytłoczonymi wzorkami, 
leki bez recepty, tuby, słoiki, folio-
we torby z klejem, igły, strzykawki.

Wygląd zewnętrzny 
i zachowanie
Warto bacznie przyjrzeć się 

nastolatkowi, którzy nagle zmienia 
styl ubierania, gwałtownie przytył 
lub schudł. Powodem do niepokoju 
jest przewlekły katar, krwawienie 
z nosa, zaburzenia pamięci oraz 
toku myślenia, przekrwione oczy, 
nadmiernie zwężone lub rozszerzo-
ne źrenice nie reagujące na światło, 
bełkotliwa, niewyraźna mowa, brak 
zainteresowania swoim wyglądem 
i nieprzestrzeganie zasad higieny, 
słodkawa woń oddechu, włosów, 
ubrania. Wyraźne sygnały to ślady 
po ukłuciach, ślady krwi na bieliź-
nie, „gęsia skórka”.

Zwróć uwagę na zachowanie 
dziecka. Dziwne są wszelkie rady-
kalne zmiany w jego sposobie by-
cia, a zwłaszcza:

• huśtawka nastrojów, naprze-
mienne ożywienie i ospałość,

• nadmierny apetyt lub brak 
apetytu,

• porzucenie dotychczasowych 
zainteresowań,

• kłopoty w szkole (słabsze 
oceny, konflikty z nauczycielami, 
wagary),

• izolowanie się od innych do-

Nazwa
 – grupa 
narkotyków

Kontakt jednorazowy Długotrwałe branie Sygnały, na które należy zwrócić uwagę

Amfetamina euforia, duży przypływ energii, brak potrzeby snu, 
brak apetytu, agresja, rozszerzenie źrenic

bezsenność, wychudzenie, zmiany nastroju, wielomów-
ność, drżenie kończyn, wymioty, rozszerzenie źrenic, wy-
sypka, halucynacje

biały proszek, tabletki, kapsułki, kryształki, małe foliowe , tore-
beczki, igły i strzykawki

Ecstasy podniecenie, zwiększona energia, odporność na zmę-
czenie i sen, ból głowy

niepokój, depresja, paranoja, obniżenie sprawności inte-
lektualnej, mania prześladowcza

białe lub kolorowe pastylki, z wytłoczonymi wzorkami, pęknięte 
naczynia krwionośne, zwłaszcza na twarzy po powrotach z dys-
kotek

Kokaina, crack euforia, pewność siebie, brak potrzeby snu, wzrost 
aktywności, rozszerzenie źrenic, wytrzeszcz gałek 
ocznych, katar, ból gardła, pociąganie nosem

wyniszczenie organizmu, urojenia prześladowcze, oma-
my, wybuchy agresji, bezsenność, drgawki, przemiennie 
brak i wzrost łaknienia, upośledzone oddychanie, utrata 
wagi, ataki paranoidalne

biały proszek, a w przypadku cracku brązowe kuleczki kamyki, 
fiolki i flakoniki, fajki, igły i strzykawki, małe foliowe torebeczki

LSD zaburzenia koordynacji ruchów, drżenie mięśni, roz-
szerzenie źrenic, mdłości, psychoza

omamy z napadami lęku, apatia, agresja lub depresja, za-
nik zainteresowań, bezsenność, wiotkość mięśni

malutkie kartoniki z kolorowymi nadrukami, kolorowe „kamyki do 
zapalniczek” różnego rodzaju suszone grzybki o zabarwieniu od 
żółtego do czerwonego z prześwitem brązowym

Marihuana, 
haszysz

euforia połączona z wielomównością, przekrwienie 
gałek ocznych, nadwrażliwość zmysłów np. na świa-
tło, kaszel, zaburzenie koordynacji ruchowej

wychudzenie, zaburzenia snu, przewlekłe zaburzenia 
krtani i oskrzeli, apatia, trudności z koncentracją, zmien-
ność nastrojów

słodka woń oddechu, włosów i ubrania, brązowo-zielone liście 
i nasionka, nagłe zainteresowanie hodowlą roślin, fifki, fajki, bi-
bułka papierosowa

Opium, morfina, 
heroina

euforia, niepokój ruchowy lub senność, osłabienie 
reakcji na światło, brak apetytu, zwężenia źrenic, ob-
niżenie ciśnienia krwi

wyniszczenie organizmu, zaparcia, zaburzenia menstru-
acji, próchnica, zmiany zapalne skóry

igły, strzykawki, ślady nakłuć po wstrzyknięciach, ślady krwi na 
odzieży, „gęsia skórka”, okopcone sreberka folii aluminiowej, to-
rebki z biało-beżową lub różową substancją przypominającą cu-
kier, małe foliowe torebeczki

Rozpuszczalniki, 
środki wziewne

niezborność ruchów, agresja, rozszerzenie źrenic, ki-
chanie, kaszel, krwawienie z nosa, mdłości, wymioty 
biegunka

wyniszczenie organizmu, przekrwienie spojówek, zabu-
rzenia pamięci, niepokój, przygnębienie zaburzenia snu, 
oczopląs, osłabienie mięśni

torby foliowe, tuby kleju, smary, zapach chemikaliów we włosach 
i ubraniu, charakterystyczny zapach z ust utrzymujący się nawet 
do kilku dni po zażyciu, nasączone chusteczki i szmatki
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W poszukiwaniu 
prawdy o cukrze…
Coraz więcej osób kwestionu-

je rolę produktów zawierających 
cukier w diecie, błędnie oskarża-
jąc je o wywoływanie cukrzycy 
czy otyłości. To pokazuje, że Po-
lacy bardziej niż kiedykolwiek, 
potrzebują sprawdzonego źró-
dła wiedzy na temat cukru oraz 
wskazówek, jak go spożywać. To 
z myślą o nich powstał raport 
„Uczymy jak słodzić”. Jego autor-
ka - Agnieszka Piskała, dietetyk 
z 15-letnim stażem, stara się od-
powiedzieć na najczęstsze pyta-
nia na temat tego składnika oraz 
pokazuje, jak bez wyrzutów su-
mienia cieszyć się jego smakiem. 

- Często do drzwi mojego ga-
binetu pukają pacjenci zadający 
te same pytania: czy to prawda, 
że cukier szkodzi? Czy uzależnie-
nie od cukru jest możliwe? Czy 
przez cukier dziecko może być 
hiperaktywne? Stąd wiem, że Po-
lacy potrzebują merytorycznego 
źródła wiedzy o cukrze. Obecnie 
czerpią wiedzę z internetu i róż-
nego rodzaju forów, na których 
od lat powielane są nieprawdziwe 
informacje – mówi Agnieszka Pi-
skała.

Fakty i mity na temat cukru
Na temat cukru krąży wie-

le negatywnych stereotypów. 
Powszechnie uważa się, że jest 
on głównym odpowiedzialnym 
za nadwagę Polaków. Wielu oty-
łość kojarzy się z pochłanianiem 
ogromnej ilości słodyczy, tym-
czasem badania pokazują, że 
dla mieszkańców naszego kra-
ju problemem jest spożywanie 
nadmiernej ilości tłuszczów, nie 
cukrów. Podobnie wygląda kwe-

stia odpowiedzialności cukru za 
zachorowanie na cukrzycę. Wie-
le osób, w obawie przed choro-
bą całkowicie rezygnuje z tego 
składnika odżywczego. Jednak 
cukrzyca typu 2 jest kombinacją 
czynników genetycznych i stylu 
życia. Dlatego jadłospis całkowicie 
pozbawiony cukru, ale z nadmier-
ną ilością tłuszczów także może 
doprowadzić do choroby. Drugim 
najczęstszym mitem na temat 
cukru jest jego negatywny wpływ 
na stan naszych zębów. Jednak 
w rzeczywistości, próchnica jest 
wynikiem nieprawidłowej higie-
ny jamy ustnej. Cukier nie jest 
bardziej szkodliwy dla naszych 
zębów niż nadmierne spożywanie 
kawy, herbaty, a nawet cytryny.

- Mam wrażenie, że Polacy 
dzielą się na dwie grupy. Pierw-
szą, która całkowicie wyelimino-
wała produkty z cukrem ze swo-
jego jadłospisu i boi się go do tego 
stopnia, że otwarcie przyznaje, że 
ich dzieci nigdy nie poznają słod-
kiego smaku. Co swoją drogą jest 
bezpodstawne, ponieważ dzieci 
poznają słodki smak jeszcze przed 
przyjściem na świat. I drugą, która 
sięga po słodkie przekąski o każ-
dej porze i w każdej ilości. Pra-
gnę im pokazać, że istnieje trze-
cia droga, która pozwala cieszyć 
się słodkimi przyjemnościami, 
a jednocześnie zachować zdrową 
i szczupłą sylwetkę – komentuje 
Agnieszka Piskała.

Po pierwsze: 
słodzić z głową!
Kluczem do prawidłowe-

go spożywania cukru jest umiar 
i prowadzenie aktywnego trybu 
życia. Wielu mieszkańców nasze-
go kraju nie wie, ile cukru może 

przyjmować w diecie oraz nie ma 
nawyku czytania etykiet, które 
mówią o zawartości tego składni-
ka w danym produkcie. Informa-
cje zawarte w raporcie pozwalają 
samodzielnie wyliczyć zalecany 
przez Światową Organizację Zdro-
wia dzienny limit na spożywanie 
cukru w zależności od wieku i płci 
konsumenta. Uzyskane w ten spo-
sób informacje pozwolą na bieżą-
co śledzić dzienne spożycie cukru. 
Ponadto, na potrzeby raportu 
powstało „10 przykazań słodkiego 
życia” – zbiór zasad, które poka-
zują, jak należy rozsądnie spoży-
wać cukier bez obaw o zdrowie 
i szczupłą sylwetkę. Konsumenci 
dowiedzą się, jak stosować nie-
oczywiste połączenia w kuchni, 
jak wprowadzić do diety zdrowe 
przekąski zawierające cukier oraz 
gdzie szukać jego naturalnych 
źródeł. Dla osób, które chciały-
by poeksperymentować w kuch-
ni, przygotowano kilka prostych 
przepisów na zdrowe i słodkie 
przekąski.

Kampania edukacyjna 
„Uczymy jak słodzić”
Raport powstał w ramach 

kampanii „Uczymy jak słodzić”, 
która została zainicjowana przez 
Związek Producentów Cukru 
w Polsce. Jej celem jest dostar-
czenie merytorycznej wiedzy 
dotyczącej spożywania cukru 
w zdrowej i zbilansowanej diecie, 
a także pokazanie, że składnik 
ten jest produktem całkowicie 
naturalnym, który z powodze-
niem można stosować w swoim 
codziennym jadłospisie. Cały ra-
port dostępny jest do pobrania ze 
strony internetowej programu: 
http://uczymyjakslodzic.pl.

Najczęstsze błędy, popełniane przez rodziców:
• przeprowadzanie zasadniczych rozmów z dzieckiem, kiedy jest ono pod 

wpływem środka odurzającego,
• udawanie, że to nieprawda i niewiara w fakty,
• usprawiedliwianie dziecka, szukając winy w sobie (właśnie na taką reakcję 

liczy dziecko. Specjalnie wzbudza konflikty i poczucie winy u rodziców. Osłabia to 
ich zdecydowane działania),

• myślenie, że problem się sam rozwiąże,
• ochrona dziecka przed konsekwencjami używania narkotyków: pisanie 

usprawiedliwień nieobecności w szkole, spłacanie długów dziecka, tolerowanie 
kradzieży,

• wdawanie się w dyskusję na temat nieszkodliwości narkotyków (szczegól-
nie, gdy się nie ma rzetelnej wiedzy o ich działaniu).

Jak się zachować?
• spokojnie i rzeczowo zadawać konkretne pytanie: czy bierzesz narkotyki?,
• natychmiast skontaktować się ze specjalistą (jeśli dziecko nie będzie chcia-

ło specjalistycznej pomocy, rodzice i tak powinni jej szukać),
• stosować zasadę „ograniczonego zaufania”, zawsze wiedzieć gdzie i z kim 

przebywa i o której wróci,
• zastanowić się, dlaczego dziecko sięgnęło po narkotyki. Jeśli powody mogą 

być związane z sytuacją rodzinną, należy się zastanowić, co można zmienić.
Tylko terapeuta
Jeśli podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki nie działaj pochopnie - idź 

do specjalisty. Tylko i wyłącznie do przychodni terapii uzależnień narkomanii, po-
nieważ:

• lekarz pierwszego kontaktu nie ma nic wspólnego z leczeniem narkomanii, 
podobnie jak psychiatra,

• fachowiec zdiagnozuje, co dziecko bierze i zaproponuje najlepszą z możli-
wych form pomocy (grupę wsparcia - gdy dziecko nie jest uzależnione, a jedynie 
eksperymentuje), bądź ośrodek stacjonarny, dobrany do wieku i stopnia uzależ-
nienia od narkotyków.

CO ROBIĆ, GDY DZIECKO BIERZE NARKOTYKI?

mowników,
• zamykanie się w pokoju, nie-

chęć do rozmów,
• zamykanie swojego pokoju 

na klucz, akcentowanie potrzeby 
prywatności,

• częste wietrzenie pokoju, 
używanie kadzidełek i odświeżaczy 
powietrza,

• wypowiedzi zawierające po-
zytywny stosunek do narkotyków,

• zmiana grona przyjaciół, 
zwłaszcza na starszych od siebie,

• krótkie rozmowy telefonicz-
ne prowadzone półsłówkami,

• późne powroty lub nagłe 
wyjścia z domu,

• bunt, łamanie obowiązują-
cych w domu zasad,

• kłamstwa, wynoszenie war-
tościowych przedmiotów z domu,

• powtarzające się zgłaszanie 
przez dziecko zagubień lub kra-
dzieży przez rówieśników drobnych 
sum pieniędzy,

• kłopoty z koncentracją,
• zmiany w porach spania,
• nadmierne reakcje na kryty-

kę lub niewielkie nawet niepowo-
dzenia.

Dziecko bierze, jak pomóc?
Po pierwsze, powinniśmy oce-

nić stopień zaawansowania. Czy są 
to pierwsze narkotyczne próby, czy 

może dziecko bierze już jakiś czas. 
Trzeba stwierdzić, na jakim to jest 
etapie, czy bierze „tylko” przed 
imprezą, czy już nie może funkcjo-
nować bez narkotyku. Jeśli jest to 
początkowa faza, dziecko jest po 
pierwszej próbie, może pomóc roz-
mowa, wprowadzenie ograniczeń 
w wychodzeniu z domu, wprowa-
dzenie sztywnych zasad rozliczania 
się z wyjść z domu, wracania o kon-
kretnej porze. Trzeba być stanow-
czym i oświadczyć, że złamanie 
ustalonych zasad skutkować będzie 
wysłaniem na terapię. Dobrym 
rozwiązaniem jest odizolowanie 
nastolatka od środowiska i wysła-
nie go np. do babci na wieś. 

Nie chrońmy dziecka, niech po-
nosi konsekwencje swoich czynów. 
Jeśli jednak problem jest zaawan-
sowany, dziecko brało narkotyk 
już kilka razy, wtedy trzeba szukać 
pomocy u specjalistów. Nie należy 
liczyć na to, że sami sobie z tym 
poradzimy. Ważne, by skierować 
się do kogoś, kto zajmuje się pracą 
z młodzieżą uzależnioną, najlepiej 
by był certyfikowanym specjalistą 
terapii uzależnień. 

(nał)
fot. pixabay/ilustracyjne

Na podstawie materiałów 
prewencyjnych policji

Wiedza o cukrze
ŻYWIENIE  Czy cukier uzależnia? Jaka jest jego zalecana 
dawka w naszej diecie? Czy można włączyć produkty za-
wierające cukier do codziennego jadłospisu, jednocześnie 
zachowując zdrową i szczupłą sylwetkę? Na te i inne py-
tania odpowiada raport autorstwa dietetyczki Agnieszki 
Piskały, który powstał w ramach programu edukacyjnego 
„Uczymy jak słodzić”
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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 centrum twojego zainteresowania znajdą się 
teraz kontakty towarzyskie. Może to dobra pora na 
urlop? Nie zastanawiaj się wiele, pakuj walizki i ru-
szaj w drogę. Nieważne czy w góry, czy na Mazury, 
czy za granicę. Wszędzie znajdziesz życzliwe osoby, 
z którymi mile spędzisz czas. Przyda ci się taka od-
skocznia od codziennych obowiązków. Nabierzesz 
sił i dystansu do kłopotów.

Postaw na spokój. To nie jest dobry czas, by rozpo-
czynać ryzykowne przedsięwzięcia czy konfrontować 
się z przeciwnikami. Odmienne poglądy innych ludzi 
wcale nie muszą być wymierzone w ciebie. Zachowaj 
dystans i nie stawiaj siebie w centrum wszechświata. 
W najbliższych dniach bądź wyjątkowo ostrożny za 
kierownicą.

Znudziła ci się twoja obecna praca, masz dość sze-
fa albo po prostu chcesz lepiej zarabiać? To dobry 
czas na poszukanie czegoś nowego. Zastanów się, 
czy masz jakiś talent, który może przynieść ci pie-
niądze. Przeglądaj oferty, na pewno coś dla siebie 
znajdziesz. Aplikuj bez wahania. W miłości będzie 
się działo. Zrobisz duże wrażenie na nowej osobie 
w towarzystwie.

W nadchodzących dniach będziesz rozdrażniona, 
łatwo wpadniesz w złość. Zmęczenie nie poprawi 
sytuacji. Postaraj się wyciszyć i choć trochę odpo-
cząć. Odpuść sprzątanie, prasowanie i gotowanie. 
Nic się nie stanie, jeśli rodzina zje pizzę na obiad, 
a podłoga nie będzie lśnić. Jesteś ważniejsza.

Jeśli teraz planujesz urlop, na pewno będzie udany. 
Gwiazdy sprzyjają życiu towarzyskiemu oraz wyjaz-
dom. Jeżeli jednak musisz chodzić do pracy, to też 
czeka cię dobry czas. Wymyślisz nowe rozwiązania, 
zyskasz w oczach współpracowników i przełożo-
nych.

Nie stawiaj sobie zbyt wysoko poprzeczki i nie bądź 
zbyt ambitny. Pozwól, by sprawy zawodowe toczyły 
się zwyczajowym rytmem, a unikniesz kłopotów. Fi-
nanse mają się dobrze, możesz pozwolić sobie na 
weekendowy wypad do SPA. Może spotkasz tam 
kogoś ciekawego?

Tydzień pod znakiem wyciszenia. Unikaj konfliktów, 
a jeśli czegoś nie rozumiesz, nie żądaj wyjaśnień, 
tylko poczekaj, aż sytuacja sama się wyklaruje. 
Także w relacjach z partnerem nie stawiaj spraw 
na ostrzu noża. Skup się na pozytywnych stronach 
tego związku.

Dobry humor będzie ci dopisywał, zaczniesz bry-
lować w towarzystwie. To właśnie w nieformalnych 
okolicznościach załatwisz najwięcej spraw służ-
bowych. Będziesz tak skuteczny, że zasłużysz na 
pochwałę przełożonego, a może nawet na premię. 
Zielone światło w miłości, nie obawiaj się wyznać 
swoich uczuć komuś, kto od dawna ci się podoba.

Poświęciłeś ostatnio wiele uwagi ważnym dla cie-
bie sprawom i masz nadzieję, że wreszcie uda się 
doprowadzić je do końca. Pewnie tak będzie, ale nie 
od razu. Pojawią się pewne komplikacje. Nie od-
puszczaj, wykonaj, co trzeba, wyjdzie ci to na dobre. 
Optymistycznie w kwestiach finansowych, jeśli pla-
nujesz coś kupić, teraz jest dobry czas, cena będzie 
korzystna.

Energia będzie cię wręcz rozsadzać i nabędziesz 
przekonania, że możesz góry przenosić. Nie prze-
sadzaj z hurraoptymizmem, mierz siły na zamiary, 
a ambicje przekładaj na swoje realne możliwości. 
Samotne Bliźnięta mają szansę spotkać na swojej 
drodze kogoś, kto je oczaruje. Nie będzie to mate-
riał na trwały związek, raczej na gorący wakacyjny 
romans.

Pozwól sobie na lenistwo i uwolnij się od codziennych 
trosk. Potrzeba ci odprężenia i na tym się skup. Dobrze 
zrobią ci kontakty z osobami, które lubisz. Jeśli poszu-
kujesz kogoś bliskiego, nie odmawiaj, gdy otrzymasz 
zaproszenie na kolację. Z pozoru nieciekawa osoba zy-
ska w twoich oczach, gdy spędzicie trochę czasu sam 
na sam.

Tylko przyjemności będą ci w głowie. Skąd je czerpać? 
Najlepiej z codziennych rytuałów, jak na przykład picia 
kawy na tarasie czy pogaduszek przy lampce wina. Bę-
dziesz teraz pełen pozytywnej energii, co innych nastroi 
do ciebie pozytywnie. Możesz ocieplić stosunki z tymi, 
z którymi łączą cię do tej pory tylko sprawy służbowe. 
Poprawa w sferze finansów, będzie wpływ na konto.

Kolorowanki dla dzieci
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Były wyścigi na deskorolce, 
łapanie piłeczek w podbierak, wy-
ścigi z przebieraniem bluzy, prze-
noszenia balonów plecami, skoki 
w workach, skoki przez skakankę, 
tańce, konkursy słowne i nie tylko. 
A to wszystko z okazji dnia dziec-
ka odbyło się w szkole w Radomi-
cach.

– Dzisiaj bawimy się na dniu 
dziecka, są zajęcia sportowe i za-
bawy – mówi dyrektor szkoły Jo-
lanta Kruszyńska. – W piątek na-
tomiast spotkaliśmy się na pikniku 
rodzinnym z okazji dnia rodziny, 
który odbył się z udziałem dzieci 5 
i 6-letnich, rodziców, wychowaw-
ców i zaproszonych gości. Wśród 

nich obecny był wójt gminy Lipno 
Andrzej Szychulski oraz mieszkań-
cy Radomic i okolicznych miejsco-
wości. Program pikniku obejmo-
wał występy dzieci, przedstawienie 
„Pchła Szachrajka ‘’ w wykonaniu 
rodziców oraz pokazy sprzętu 
i wyposażenia służb policji, straży 
pożarnej i WOPR. Imprezę połą-
czono z akcją charytatywną, któ-
rej inicjatorami byli rodzice dzieci 
przedszkolnych. Zebrane środki 
w kwocie 900,01 zł zostały prze-
znaczone na rehabilitację Karoliny, 
uczennicy szkoły w Wichowie.

Bawili się uczniowie, rodzi-
ce i nauczyciele. Każdy znajdował 
coś dla siebie. Było też coś do picia 
i do jedzenia, a to wszystko dzię-
ki zaangażowaniu dyrekcji szkoły 
w Radomicach, rodziców uczniów 
oraz Urzędu Gminy Lipno i Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz miejsco-
wym firmom zaprzyjaźnionym ze 
szkołą. Była integracja, aktywność 
i dobra zabawa. Takiego dnia dziec-
ka nie zapomina się.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Były zmagania umysłoweOstatnie rady

Skakanka czyni mistrza

Chłopcy dobrze dopingowali

Aktywny dzień dziecka
GMINA LIPNO  W minioną środę uczniowie szkoły w Rado-
micach świętowali z okazji dnia dziecka, a w piątek bawili się 
na pikniku rodzinnym. Zamiast zajęć lekcyjnych w salach były 
zabawy na boisku i ćwiczenia sportowe, integracja i dobra za-
bawa

Noworodki

Witajcie na świecie!

NeLA BedNArz
 urodziła się 30 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,95 kg i mie-
rzyła 53 cm. Jest córką 
Przemysława i Patrycji 
z Lipna, a siostrą Jakuba 
i Doriana 

Fot. Lidia Jagielska

OLuś KurczyńsKI
 urodził się 31 maja w lip-

nowskim szpitalu, ważył 
2,9 kg i mierzył 51 cm. Jest 
synem Łukasza i Ilony 
z Lipna, ma brata Antosia

MIłOsz WOźNIAK
 urodził się 29 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,98 kg i mierzył 
53 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Patryka 
i Edyty z Kłokocka

NAtALIA sOBIeszeK
 urodziła się 31 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,55 kg i mierzyła 
56 cm. Jest córką Marka 
i Marty z Tłuchowa, a sio-
strą Nikoli 

HeLeNA JAsKóLsKA
 urodziła się 31 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,2 kg i mierzyła 
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Adriana i Ani-
ty z Włocławka

LeNA BArsKA
 urodziła się 30 maja 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,65 kg i mierzyła 
52 cm. Jest córką Przemka 
i Natalii z Grochowalska, 
a siostrą Mai i Michalinki

WOJtuś czArNecKI
 urodził się 1 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,5 kg i mierzył 53 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Marcina i Agnieszki ze 
Złowód
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Car świniopas
POSTAĆ  To historia mało znana w Polsce, ponieważ kto 
z nas orientuje się w średniowiecznej historii Bułgarii? Opo-
wieść o życiu Iwajły – cara Bułgarów, który zaczynał od bycia 
świniopasem jest na tyle fascynująca, że warto jej poświęcić 
kilka łamów

Nic co dotyczyło Iwajły, nie 
wydawało się być ciekawe. Nawet 
jego imię w języku bułgarskim 
oznaczało tyle co “kapusta”. Według 
przekazów z XIII wieku był on 
świniopasem. Inni twierdzą, że był 
chłopem nie posiadającym ziemi. 
W każdym razie pochodził z nizin 
i wszystko wskazywało, że nie zmie-
ni statusu społecznego. Bułgaria 
w tym czasie przeżywała ogromny 
kryzys. Rządził nią car Konstan-
tyn Asen Tich. Początkowo car był 
dobrym władcą, ale końcówka jego 
rządów była tragiczna. Na kraj 
spadły plagi w postaci najazdów 
bizantyjskich i mongolskich. Wiele 
wsi spalono, a mieszkańców wzięto 
w niewolę. Prawdopodobnie na-
jazdy tatarskie zmusiły Iwajłę do 
tego, by chwycić za broń i stać się 
wodzem jednej z band chłopskich. 
Wygrał kilka potyczek z Tatarami 
i szybko zyskał sławę. Wokół niego 
gromadziły się coraz większe rzesze 
chłopów.

Iwajłę uważano za wizjon-
era. Musiał mieć nieprzeciętną 
inteligencję, a do tego jego pod-
komendni utrzymywali, że ma 
on kontakty z samymi niebio-
sami. W końcu doszło do starcia 
chłopskiej armii Iwajły z carem 
Konstantynem. Władca Bułgarii był 
wówczas chory i dowodził armią ze 
swojego powozu. Atak powstańców 
Iwajły był tak silny, że doprowadził 
do przełamania wojsk cara. Iwajło 
miał osobiście zabić cara tłumacząc, 
że nie walczył godnie podczas bit-
wy. Część żołnierzy cara przeszła 
na stronę Iwajły. Świniopas zaczął 
zdobywać kolejne miasta w Bułgarii, 
a następnie został obwołany carem.

Sukcesy nowego cara-chłopa 
zaniepokoiły południowego sąsiada 
– Cesarstwo Biznatyjskie. Tamte-
jszy cesarz Michał VIII Paleolog 
chciał przejąć władzę w Bułgarii. 
W tym celu wykorzystał Iwana 
Arsena – bułgarskiego członka 
rodziny carskiej, którego wysłano 

do Bizancjum w roli zakładnika. 
Cesarz Michał ofiarował mu koronę 
cara Bułgarii i rękę swojej córki 
Oreny. Iwajło przez rok odpierał bi-
zantyjskie ataki. Stosował taktykę 
“zera litości”. Nie brał jeńców, nawet 
najwyższych rangą przeciwników. 
To powodowało upadek morale 
Bizantyjczyków. Cesarz Michał Pa-
leolog musiał sięgnąć po pomoc 
Mongołów. Najazd został odparty 
przez Iwajłę. W stolicy Bułgarii 
rozeszła się jednak plotka o śmierci 
cara-świniopasa. Miejscowe elity 
postanowiły więc wydać miasto 
popieranemu przez Bizantyjczyków 
Iwanowi Aresnowowi.

Iwajło powrócił na południe 
kraju i ponownie rozbił armię 
bizantyjską pod Warną. Był lipiec 
1279 roku. Iwan Arsen zbiegł do Bi-
zancjum. Minusem cara-świniopasa 
była jego agresja i sadyzm. 
Właśnie dlatego część bułgarskich 
możnowładców nie chciała widzieć 
w nim przywódcy. Był genialnym 
dowódcą, ale jednocześnie był zbyt 
nieobliczalny. Wobec tego możni 
obrali nowym carem Jerzego Ter-
tera – jednego z możnych. Armia 
Iwajły zaczynała topnieć. Oddani 
mu chłopi nie mieli już ochoty 
wykrwawiać się w kolejnych bit-
wach. Wracali do swoich wsi.

Iwajło w akcie rozpaczy zaczął 
poszukiwania pomocy u swojego 
niedawnego wroga – przywódcy 
Mongołów Nogaja. Ten na początku 
serdecznie powitał cara, ale później 
zabił podczas uczty na jego cześć. 
Historia Bułgarii w tamtym okre-
sie jest bardzo skomplikowana. Po 
śmierci cara-świniopasa na kraj 
spadały kolejne najazdy. Następca 
Iwajły został pojmany przez Bi-
zantyjczyków. Bułgarskie Carst-
wo upadło w 1389 roku i stało się 
częścią Imperium Osmańskiego aż 
do XX wieku.

(pw)

Ciuk w Berezie
Bereza Kartuska to nazwa miejscowości na Bia-
łorusi, gdzie w latach 30. przetrzymywano wie-
lu przeciwników politycznych polskiego rządu. 
W 1938 roku trafił tam największy warszawski li-
chwiarz Majer Ciuk. Był znany m. in. z przejęcia 
majątków pod Lipnem.

XX wiek

Majer Abram Ciuk był 
specjalistą od udzielania bardzo 
wysoko oprocentowanych pożyczek. 
Jego klientami byli właściciele ziem-
scy. Osobiście był bardzo ostrożny. 
Cały majątek przepisał na dzieci 
i żonę, a sam nie zostawił sobie 
nic. Pochodził z Włocławka, z bied-
nej rodziny. Początkowo oferował 
pożyczki mieszkańcom Warszawy, 
ale szybko zauważył, że większy 
interes można zbić na ziemianach. 
Jego łupem padła m. in. biblioteka 
majątku w Witowie koło Lipna. 
Drugim przejętym majątkiem był 
ten w Gocławicach koło Nieszawy.

Kres przestępczej działalności 
Ciuka przyniosły nowe przepisy pra-

wa, które pozwalały ze względu na 
ważny interes społeczny zatrzymać 
kogoś na czas nieograniczony. W ten 
sposób trafił do Berezy Kartuskiej, 
gdzie od 1934 roku istniało miejsce 
odosobnienia. Trafiali tam ludzie 
bez wyroków sądowych, głównie 
politycy opozycji, ale także upor-
czywi przestępcy którzy sprytnie 
ukrywali swoją działalność:

– „Ciuk rozpoczyna serię now-
ych szkodników naszego gospodarst-
wa, którzy będą wkrótce zesłani 
i których szkodliwa działalność 
w ten sposób będzie ukrócona” – 
pisały warszawskie gazety.

(pw)

Pożary w młynie
Do 1939 roku wrotami powiatu lipnowskiego był 
Lubicz. Miasto nad Drwęcą straciło na znaczeniu 
po zniknięciu granic rozbiorowych, ale wciąż sta-
nowiło dość prężny ośrodek. Jednym z większych 
zakładów był młyn. W 1936 roku spłonął.

XX wiek

Pożar młyna należącego 
do I. Hernesa wybuchł 27 listo-
pada 1936 roku. Ogień pojawił 
się w oczyszczaczach. Następnie 
ślimakiem transportującym 

zboże dostał się do magazynów, 
gdzie nagromadzono kilka wag-
onów zboża. Na miejsce przybyła 
ochotnicza straż pożarna z Lu-
bicza i okolic, ale wobec siły 
pożaru była bezradna.

Przybyły nawet straże ognio-
we z Torunia i Lipna. Budynek 
młyna uratowano, ale spichlerz 
i suszarnia spłonęły doszczętnie. 
Całe szczęście podczas akcji 
gaśniczej nikt nie zginął. Straty 
wynosiły 150 tys zł. Nie był to je-
dyny pożar lubickiego młyna. Do 
pierwszego doszło w 1905 roku, 
do kolejnego w 1916 roku.

(pw)
fot. ilustracyjny

Pomysł musiał poczekać
Obecnie mieszkamy w województwie kujawsko-pomorskim. Nazwa ta budzi 
kontrowersje niektórych historyków, ale pierwszy raz pojawiła się już w 1938 
roku.

XX wiek

Kiedy Lipno i okolica w 1938 
roku opuszczały województwo 
warszawskie i przenosiły się do 
Pomorza, ówcześni historycy 
namawiali do zmiany nazwy 
województwa. Stanisław Nowa-
kowski, dziennikarz i działacz 

na rzecz Polski przybliża wiele 
absurdów po tym jak w 1938 
roku włączono do Pomorza nowe 
powiaty. Jednym z nich było to, 
że dekanat lipnowski należał do 
diecezji włocławskiej, a rypiński 
do płockiej. Zdaniem dzien-

nikarza było to niepotrzebne 
rozminięcie się administracji 
państwowej i kościelnej.

Każda diecezja miała inne 
przepisy dotyczące małżeństw. 
W toruńskiej panowały jeszcze 
zasady pochodzące z czasów 

zaborów. Były one bardziej 
wymagające dla młodych. Nic 
dziwnego, że w parafiach tuż za 
byłą granicą zaborów np. w Do-
brzejewicach lub Aleksand-
rowie Kujawskim w latach 30. 
masowo zawierano małżeństwa, 
korzystając z łagodniejszych 
przepisów. W samym Alek-
sandrowie szacowano, że śluby 
zawiera ok. 300 par spoza powi-
atu rocznie. Byli to głównie 
mieszkańcy Torunia. Zadaniem 
było więc zjednoczenie różnych 
ziem i systemów prawnych, 
które w 1938 roku znalazły się 

w powiększonym województwie 
pomorskim.

– „Zgadzamy się ze zdani-
em, że należałoby zmienić 
nazwę województwa na bardziej 
uzasadnioną: Województwo Ku-
jawsko-Pomorskie” - czytamy 
w Dzienniku Bydgoskim w 1938 
roku. Z postulatów nic nie 
wyszło. Do wybuchu wojny Lip-
no należało do województwa 
pomorskiego, potem do bydgosk-
iego i włocławskiego. Kujawsko-
Pomorskie pojawiło się na ma-
pach dopiero w 1999 roku.

(pw)



Konkurs zorganizowała bi-
blioteka gminy Lipno i świetlica 
wiejska w Radomicach. W jury 
zasiedli: Czesława Krystyna Choj-
nicka, Teresa Sztuka, Ewa Rozen, 
Danuta Swarcewicz i Szymon Jan-
kowski.

– Ten konkurs jest jednym 
z działań gminy Lipno poświęco-
nym setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości – mówi dyrektor 
biblioteki w Radomicach Ewa Ro-
zen. – Wolna i niepodległa Polska 
jest niekwestionowaną wartością 
dla Polaków. Wydarzenia lat 1917-
1921 stały się źródłem inspiracji 
także dla poetów.

Nagrody laureatom wręczył 
wójt gminy Lipno Andrzej Szy-
chulski i jego zastępca Kazimierz 

Mątowski. W gali uczestniczyli 
nauczyciele, dyrektorzy szkół, 
bibliotekarze, uczniowie i goście. 
Wiersze do konkursu zgłosiło 80 
uczestników, w kategorii szkół 
podstawowych 59, w kategorii 
klas gimnazjalnych 21 uczniów.

– Dziękuję za kontynuację 
konkursu poetyckiego – mówi 
wójt Andrzej Szychulski. – Tego-
roczny konkurs jest wyjątkowy, 
bo rocznica zainspirowała tak 
wiele osób, bo aż 80 uczniów. 
Zobowiązuję się, że w przyszłym 
roku zrobię wszystko, by uda-
ło się nam wydać tomik wierszy 
z tych wszystkich edycji naszego 
konkursu. Będzie to coś, czym bę-
dziemy mogli się szczycić.

Wśród uczniów szkół podsta-

wowych wygrał Wiktor Kowalski 
z Radomic. Drugie miejsce juro-
rzy przyznali i Dominice Lewan-
dowskiej z Wichowa, i Szymono-
wi Przybyszewskiemu z Radomic, 
a trzecie zdobył Łukasz Kowalski 
z Radomic. Wyróżnienia otrzy-
mali: Natasza Szychulska, Julia 
Ciarkowska, Wiktoria Górczyńska, 
Maja Zawadzka i Kacper Wieczyr-
ski.

Wśród gimnazjalistów naj-
piękniejszy wiersz napisała Ga-
briela Bonkiewicz z Wichowa. 
Drugie miejsce zdobyła Laura 
Kozłowska z Radomic, a trzecie 
Emilia Jabłońska z Wichowa. Pa-
tronem medialnym gali był tygo-
dnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Julka Ciarkowska Wiktoria Górczyńska

Wyróżniona Natasza Szychulska Emila Jabłońska

Kacper Wiecyrski
Wiktor wygrał wśród uczniów 
podstawówek

Dominika zajęła miejsce drugieGabriela Bonkiewicz

Wójtowie gratulowali

Laura KozłowskaŁukasz miejsce trzecieEwa Rożeń podsumowała konkurs

Szymon zajął miejsce drugie Maja Zawadzka

Wierszy wysłuchiwali jurorzy i goście
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Mistrzowie patriotycznej poezji
GMINA LIPNO  30 maja w bibliotece gminy Lipno w Radomicach swoje wiersze zaprezentowali lau-
reaci szóstej edycji gminnego konkursu poetyckiego, w tym roku odbywającego się pod hasłem „Drogi 
do wolności”



Kupię/Sprzedam

Kupię skrzynki po piwie i po na-
pojach typu oranżada woda mine-
ralna, min 10 szt dojadę odbiorę 
tel 691589161

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

Działka budowlana 30 a, po-
dzielona, woda, prąd. Krajżega + 
silnik 5,5kw. Wóz konny z zacze-
pem. Betoniarka 250 L. Tel. 54 
289 73 47

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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 działki budowla-
ne i rekreacyjne w Rodzonem.
ok.1000m2.Cena za m2 20zł. 
Tel. 605 099 422 Golub-Dobrzyń 
i okolice

Sprzedam działki z warunkami 
zabudowy. Blisko Drwęcy, Ro-
dzone, ok.1000m2, cena za metr 
20zł. Tel. 605 099 422 Golub-
Dobrzyń.

Rolnictwo

Sprzedam 3 jałowice hodowlane, 
cielne. Tel. 889 678 053

Sprzedam kurczaki brojlery do 
uboju 13 czerwca. Tel. kontakto-
wy 693 110 176 Golub-Dobrzyń 
i okolice.

Sprzedam jęczmień, pszenicę, 
tel.721 317 389 Golub-Dobrzyń 
i okolice.

Knury maciory kupię odbiór z go-
spodarstwa waga 725 804 742 
Golub-Dobrzyń i okolice.

Sprzedam jęczmień tel. kontakto-
wy 56 683 76 12 Golub-Dobrzyń 
i okolice.

Usługi

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

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - 
długość 2,2 m, średnica 75 mm, 
grubość 3 mm. Tel. 889 883 507 
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Usługi

Rolnictwo

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

Wicekomendant w akcji
W niedzielę zastępca Komendanta Powiatowego Po-
licji w Lipnie nadkom. Piotr Czajkowski zatrzymał 
nietrzeźwego kierującego, który miał w organizmie 
ponad 2 promile.

Lipno

W niedzielę (03.06.18) nadkom. 
Piotr Czajkowski udał się wspólnie 
z nadzorującym służbę policjan-
tem na zabezpieczenie przejazdu 
rajdu rowerowego, który odbywał 
się na terenie gminy Dobrzyń nad 
Wisłą. Około godziny 13.00 pod-
czas czuwania nad bezpieczeń-
stwem uczestników rajdu jego 
uwagę zwrócił kierowca forda. 
Komendant podejrzewał bowiem, 

że może on być pod wypływem 
alkoholu. Natychmiast zatrzymał 
kierującego do kontroli. Jak się 
okazało, intuicja go nie zawiodła, 
bowiem kierujący miał w organi-
zmie ponad 2 promile alkoholu.

35-latek na długie lata poże-
gna się z uprawnieniami do kiero-
wania, a oprócz tego zapłaci wyso-
ką grzywnę.

(ak), fot. ilustracyjne
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Świetlica ważniejsza...
Dobrzyń Nad Wisłą

niem gminnym, to powoływali się 
na umowę użyczenia na czas nie-
określony. Na wieść, że burmistrz 
chcę tę umowę wypowiedzieć, za-
reagowali wręcz alergicznie.

Rozumiemy, ale nie oddamy
– My rozumiemy tych ludzi, 

sami na pewno chcielibyśmy po-
móc, ale świetlicy nie oddamy. 
To nasze jedyne miejsce spotkań. 
Remontujemy ją za nasze sołeckie 
pieniądze. Wszystko robimy sami, 
a teraz burmistrz nawet nie pyta 
nas o zdanie, tylko podejmuje de-
cyzje. Tak nie można, nie zgadzamy 
się na to – mówili zgodnie i zdecy-

dowanie mieszkańcy Zbyszewa.
Grupa około 50 osób nie dała 

się przekonać, że byłoby to roz-
wiązanie tymczasowe, że ludzie 
znaleźli się bez dachu nad głową. 
Sugerowali, by umieścić ich w 
hotelu w Dobrzyńskim Centrum 
Sportu i Turystyki, a jeśli nie stać 
ich na płacenie za pokój, by samo-
rząd zwolnił ich z opłat. Państwo 
Turant w rozmowie z nami przy-
znali, że nie wiedzieli już co robić.

– Z jednej strony nie mamy 
gdzie się podziać. Do domu nie 
wrócimy, bo nie mamy takiej 
możliwości po decyzji nadzoru 
budowlanego. Mieliśmy zamiesz-
kać w Zbyszewie, ale przecież nie 
chcemy być teraz solą w oku miej-
scowych – mówili nam Elżbieta i 

Paweł Turant.
Znaleźli mieszkanie 
na własną rękę
Sytuacja w środę się nie zmie-

niła. W związku z tym, że miesz-
kańcy Zbyszewa nie ustąpili, bur-
mistrz umieścił Turantów w DCSiT, 
zapewniając jednocześnie, aby nie 
martwili się opłatami. Taka sytu-
acja trwała kilka dni. My ponow-
nie odwiedziliśmy panią Elżbietę 
i pana Pawła w poniedziałek. Już 
wtedy było światełko w tunelu, bo 
zgłosiła się osoba prywatna, ofe-
rująca mieszkanie. Dobre wieści 
dotarły do redakcji CLI we wtor-
kowe popołudnie, tuż przed za-
mknięciem wydania.

– Dogadaliśmy się. Podpi-
szemy umowę i zamieszkamy na 

terenie Dobrzynia w lokalu pry-
watnej osoby. Wystarczy, że zro-
bimy drobne remonty, będziemy 
się mieszkaniem opiekować, a nie 
będzie trzeba płacić odstępnego. 
Na dodatek urząd zaproponował 
pracę mi i mojej żonie. To dla nas 
kolejna dobra informacja. Dzięku-
jemy – mówi Paweł Turant.

Doraźnej pomocy finansowej 
mieszkańcom walącego się domu 
udzielił Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dobrzyniu 
nad Wisłą, choć wiadomo, że po-
trzeby państwa Turant są o wiele 
większe. Jak sami przyznają, naj-
ważniejsze że mają już dach nad 
głową.

Tekst i fot. (ak)

Plenerowe spotkania ro-
dzinne w miejskim przedszkolu 
publicznym w Wiosce na stałe 
wpisały się do kalendarza wyda-
rzeń artystycznych. W pięknym 
parku, pod lipami 30 maja spo-
tkali się milusińscy, ich rodzice, 
przyjaciele i władze samorzą-
dowe z burmistrzem Piotrem 
Wojciechowskim na czele oraz 
pracownicy przedszkola z dy-
rektor Małgorzatą Grzywińską 
i emerytowaną dyrektor Jadwi-

gą Ziętek.
– Takie uroczystości w gro-

nie rodzinnym pozwalają umac-
niać rodzinne więzi, uczą mi-
łości, szacunku, przywiązania, 
a dzieciom pozwalają zaprezen-
tować zdobyte wcześniej umie-
jętności i wiadomości –mówi 
dyrektor przedszkola „Pod lipa-
mi” Małgorzata Grzywińska.

Dzieci zafundowały gościom 
upominek artystyczny. Były 
wiersze, piosenki, tańce i popisy 

iście aktorskie gorąco oklaski-
wane przez rodziców. Do mam 
i tatusiów popłynęły najserdecz-
niejsze życzenia, a dziedziniec 
przedszkolny kipiał śmiechem, 
brawami i dobrymi emocjami.

Tradycyjnie już patronem 
medialnym tego urzekającego 
spotkania rodzinnego w przed-
szkolu „Pod lipami” był tygodnik 
CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

A dzieci zaskakiwały

Taniec jak na balu

Życzenia płynęły do mam

Ten taniec nie miał sobie równych

Rodzice byli dumni i zachwyceni

rodzinnie pod lipami
GMINA SKĘPE  W minioną środę społeczność przedszkola publicznego „Pod lipami” w Wiosce świę-
towała Dzień Rodziny. Były mistrzowskie występy i gromkie brawa

dokończenie ze str. 1
W środę rano państwo Turant 

mieli się przeprowadzić do świe-
tlicy. Pojazdu urzędowego użyczył 
im burmistrz Jacek Waśko. Ale w 
Zbyszewie zamiast kluczy do lo-
kalu zastali... tłum wzburzonych 
mieszkańców, którzy nie pozwoli-
li na przeprowadzkę. Trzeba było 
wezwać policję. Porządku pilno-
wały załogi dwóch radiowozów.

Pojechaliśmy tam i my. Na-
stroje były bardzo gorące. Ludzie 
utrzymywali, że nie zgodzą się na 
odbieranie im świetlicy. Choć świe-
tlica nie jest ich własnością, a mie-
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Organizatorami tegoroczne-
go świętowania z najmłodszymi 
mieszkańcami Lipna byli: Urząd 
Miejski, Miejskie Centrum Kul-
turalne, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych, komendy powia-
towe straży pożarnej i policji oraz 
lipnowskie Wodne Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe. Po raz pierw-
szy świętowanie było wzbogacone 
o niespodzianki w formie patrolu 
historycznego przygotowanego 
przez Lokalną Grupę Działania. 
Były więc pokazy konne, malo-
wanie figurek, lepienie z gliny, 
przejażdżki kucykiem i bryczką, 
warsztaty kowalstwa, zawody 
łucznicze, czerpanie papieru, po-
kazy alchemiczne i rycerskie.

– Najbardziej spodobali się 
nam rycerze na koniach, wszyst-

ko prawdziwe, normalnie jak pod 
Grunwaldem – nie kryją zachwy-
tu Antoś, Michał i Franiu. – Jest 
też mnóstwo dmuchańców, czyli 
wesołe miasteczko, ale to raczej 
dla maluszków. Można też po-
ćwiczyć z ratownikami wodny-
mi udzielanie pomocy nad wodą 
w wakacje.

Tradycyjnie lipnowskie jed-
nostki sportowe i kulturalne 
zapewniły dzieciom zabawy 
i konkursy z nagrodami, głośne 
czytanie, malowanie twarzy 
i zmagania plastyczne oraz spor-
towe. Na milusińskich czekali 
mundurowi, ratownicy wodni 
i zawodnicy Centrum Sztuk Walki. 
Był pokaz ratownictwa wodnego, 
sportów pożarniczych, sprzętu 
i pojazdów policyjnych, gry i zaba-
wy tematyczne, zmagania sporto-
we. Organizatorzy zapewnili miłą 

atmosferę i bezpieczną zabawę. 
A to wszystko za darmo.

– Jest bardzo gorąco, więc 
rozstawiamy też kurtynę wodną, 
by zapewnić jak najlepsze warun-
ki do miłego spędzenia tego dnia 
dziecka całym rodzinom – mówi 
czuwający nad przebiegiem nie-
dzielnego świętowania burmistrz 
Paweł Banasik. – Życzę wszystkim 
miłych wrażeń i dobrej zabawy.

Piknik dla dzieci trwał do go-
dziny 17.00 i wszystkie drogi w mi-
nioną niedzielę prowadziły do 
PUK Areny. Bawili się najmłodsi, 
młodzież i dorośli, każdy znalazł 
coś dla siebie. Od 17.00 do 21.00 
lipnowianie bawili się przy muzy-
ce mechanicznej i wysłuchali kon-
certu muzyki reggae i dancehall 
w wykonaniu Tomasza Słoty.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Patrol historyczny zyskał sympatyków

Ratownicy służyli radą

Chętnych nie brakowało

Zuzia ćwiczyła udzielanie pomocy

Było tłumnie

Można się było dużo nauczyć Milusińscy bawili się bezpiecznie

Rodzinnie

rycerski dzień dziecka
LIPNO  3 czerwca punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęły się miejskie obchody dnia dziecka na PUK 
Arenie. Na dzieci czekały tradycyjne zabawy w ramach pikniku rodzinnego i nie tylko...
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To było prawdziwe święto pły-
wania. W lipnowskim basenie swo-
je umiejętności pokazali najlepsi 
młodzi zawodnicy z całego kraju. 
Poziom był wysoki, nasi reprezen-
tanci utrzymali jednak medalową 
formę i z dumą stawali na finało-
wym podium.

– W majowy kalendarz im-
prez w naszym mieście wpisał się 
już Ogólnopolski Miting Pływac-

ki, który w minioną sobotę odbył 
się na lipnowskiej pływalni już 
po raz trzeci – opowiadają tre-
nerzy Nemo Lipno. – Głównym 
organizatorem zawodów był Klub 
Pływacki NEMO Lipno, wspiera-
ny przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. W zawodach wzięło 
udział 351 zawodników z 31 klu-
bów, którzy przyjechali do Lipna 
między innymi z Bydgoszczy, Ło-

dzi, Płońska, Torunia, Świecia, Ry-
pina, Płocka, Grudziądza, Sierpca, 
Włocławka, Brodnicy, Wąbrzeźna, 
Kutna, a nawet Warszawy. Zawod-
nicy startowali w dwóch blokach: 
rocznik 2011-2008 i 2007-2003.

Oczekiwań trenerów i kibi-
ców nie zawiedli gospodarze, czy-
li pływacy NEMO Lipno, którzy 
stawali na podium 13 razy. Złoto 
wywalczył Maciej Rakowski, któ-
ry najszybciej przepłynął dystans 
25 m stylem klasycznym.  Srebrne 
medale zdobyli: Anna Ostrowska 
– 100 m stylem klasycznym, Na-
talia Ziemkiewicz – 100 m stylem 
klasycznym, Nikodem Maklakie-
wicz – 25 m stylem grzbietowym 
i Stanisław Lewicki – 100 m sty-
lem grzbietowym.  Z brązowym 
medalem lipnowski miting ukoń-
czyli: Martyna Zakrzewska – 25 m 
stylem grzbietowym, Antoni Gar-
barczyk – 100 m stylem grzbieto-
wym, Michał Grzywaczewski – 100 
m stylem dowolnym, Aleks Błasz-
kiewicz – 100 stylem klasycznym 
i Gabriela Kowalska – 50 m stylem 
grzbietowym. Dwa razy na trze-

cim stopniu podium stawał Michał 
Zajączkowski, zdobywając medale 
w konkurencji 100 m stylem kla-
sycznym i 100 m stylem zmien-
nym. Świetnie zaprezentowała się 
także mieszana sztafeta z rocznika 
2010 w składzie: M. Zakrzewska, M. 
Pasikowska, M. Rakowski i F. Dą-
bek, która zdobyła srebrny medal, 
płynąc 4x25 m stylem dowolnym.

Dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu trenerów NEMO Lipno i ro-
dziców zawodników cała impreza 
odbywała się na bardzo wysokim 
poziomie. Zarówno zawodnicy 
jak i trenerzy występujących klu-
bów, ale też cały sztab sędziowski 
podkreślał wspaniałą sportową 
atmosferę i gościnność jaka towa-
rzyszyła lipnowskiemu mitingowi. 
Dzięki przychylności sponsorów 
i przyjaciół klubu najlepsi pływa-
cy otrzymywali drobne upomin-
ki i dyplomy, wszyscy najmłodsi 
sportowcy pamiątkowe medale 
za udział w mitingu, a wszyscy za-
wodnicy częstowani byli wodą 
mineralną i pizzą. Było też coś dla 
mam zawodników. Organizatorzy  

przygotowali dla nich muzyczny 
upominek i słodkości.

Na zawodach nie zabrakło 
także przedstawicieli samorzą-
dów, które wsparły finansowo to 
sportowe przedsięwzięcie. Zawod-
nikom kibicowali i dekoracji zwy-
cięzców dokonywała Aneta Jędrze-
jewska – członek zarządu naszego 
województwa, Jolanta Zielińska – 
wiceburmistrz Lipna oraz starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski.

– Jesteśmy przekonani, że 
III Ogólnopolski Miting Pływacki 
w Lipnie w dużej mierze przyczy-
nił się do promocji naszego miasta, 
a jego kolejne edycje przysporzą 
jeszcze mocniejszych sportowych 
emocji i przyciągną na lipnowski 
basen jeszcze więcej sympatyków 
pływania – podsumowują trene-
rzy NEMO Lipno.

Gratulujemy naszym młodym 
pływakom i czekamy na kolejne 
sukcesy, o którym z przyjemnością 
napiszemy na naszych łamach.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Lipnowscy mistrzowie nie zawiedli
PŁYWANIE  W minioną sobotę na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie w kon-
kursowe szranki stanęło 351 zawodników z klubów pływackich w całej Polsce. Nasi pływacy z klubu NEMO 
zgarnęli aż 13 medali

Piłka nożna

Lepsze po przerwie
Mimo nieudanego początku spotkania oraz upału 
panującego na stadionie w Dobrzyniu nad Wisłą UKS 
Mustang Wielgie pokonał Start Pruszcz 4:1 w kolej-
nym meczu III ligi kobiet.

Był to pojedynek dwóch 
czołowych drużyn w lidze. Po-
czątek spotkania to przewa-
ga dziewcząt z Wielgiego, ale 
pierwszą bramkę w 23. minu-
cie strzelił zespół z Pruszcza za 
sprawą Szkudlarek. Zespół UKS
-u już w 28. minucie wyrównał 
po asyście Moniki Pikos i celnym 

strzale Natalii Wiśniewskiej. Do 
przerwy było 1:1. Po przerwie 
trwała zacięta walka.

W 63. minucie Anita Maćkie-
wicz dała prowadzenie zespo-
łowi z Wielgiego. Na 3:1 po akcji 
prawym skrzydłem w 68. minu-
cie podwyższyła Monika Pikos. 
W 72. minucie pięknym poda-

niem popisała się Magdalena 
Żebrowska, które na bramkę 
zamieniła Natalia Wiśniewska. 
Był to szybki mecz pomimo 
wysokiej temperatury. Kolejne 
spotkanie nasz zespół rozegra 
10 czerwca w Świeciu z Wdą 
Strażak Przechowo.

Skład UKS-u: Olkiewicz (An-
drzejewska), Kwiatkowska (Ka-
mińska), Jaskuła (Bonowicz), 
Marchlewska, A. Żebrowska 
(Wenderlich), Detmer (Ryb-
czyńska), Wiśniewska (Wilińska), 
Szczepaniak, Pikos (Lejmano-
wicz), Maćkiewicz, M. Żebrow-
ska. Trenerem zespołu jest Mi-
chał Ziemiński.

Tekst i fot. 
(ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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poznali gościnność Dobrzynia nad Wisłą
KOLARSTWO  Zgodnie z naszą zapowiedzią niedziela 3 czerwca upłynęła w Dobrzyniu nad Wisłą pod 
znakiem rowerów. Wszytko dzięki przyjęciu przez miasto ogólnopolskiej imprezy  Cisowianka Mazovia 
MTB Marathon, organizowanej przez znanego kolarza Cezarego Zamanę. Patronem medialnym zawodów 
był tygodnik CLI

Meldujący się w Dobrzy-
niu kolarze nie wiedzieli, czego 
spodziewać się po kolejnej ( już 
szóstej – red.) odsłonie Ciso-
wianka Mazovia MTB Marathon. 
W rowerowym miasteczku dało 
się wyczuć atmosferę wyczeki-
wania i rosnącej z każdą chwilą 
ciekawości. Nikt z uczestniczą-
cych w niedzielnym maratonie 
nie miał jeszcze okazji przete-
stować nowej trasy, a sam dy-
rektor sportowy Mazovii Cezary 
Zamana umiejętnie budował 
napięcie wokół dobrzyńskiej 
niespodzianki.

Pierwsi na trasę wyjechali 
zawodnicy, którzy wybrali dy-
stans Fit – pozbawiony najtrud-
niejszych elementów, ale nie po-
zbawiony pięknych fragmentów, 
w pełni ukazujących wyjątko-
wość Dobrzynia i okolic. Najwię-
cej emocji było na dystansach ½ 
Pro i Pro. Zwłaszcza ten ostat-
ni oferował cały wachlarz wra-
żeń: ostry zjazd rodem z cross-
country nad brzeg Wisły, ostre 
pedałowanie na skarpie czy 
wreszcie wyczerpujące ostatnie 
3 kilometry, najeżone licznymi 
pagórkami.

– Dobrzyń okazał się wy-
jątkowo gościnny, oferując mi 
wiele możliwości przygotowania 
ciekawej trasy. I z tej okazji sko-
rzystałem, łącząc w tym mara-
tonie klasyczne MTB, kolarstwo 
przełajowe oraz turystykę, czyli 
robiące niezapomniane wraże-
nie widoki na rozlewisko Wisły 
i tutejszą przyrodę – zdradza 
Cezary Zamana.

Gościnność Dobrzynia, do 
którego Cisowianka Mazovia 
MTB Marathon zawitała po raz 
pierwszy w swojej historii, wy-
raziła się także w zaangażowa-
niu lokalnych władz w przygo-
towanie zawodów. Burmistrz 
Jacek Waśko objął imprezę swo-
im honorowym patronatem.

Zwycięzcą na dystansie 
Pro został Michał Przybytek 
(02:15:27). Za nim finiszował Jan 
Czapliński (02:16:08). Trzeci wje-
chał Kacper Cacko (02:16:30). 
Wśród kobiet najlepsza była Ur-
szula Luboińska (02:38:30), za 
którą na metę wjechały Barbara 
Kleczaj (02:46:07) i Małgorzata 
Lutecka (2:51:20). Na dystansie 
½Pro zwyciężył Dominik Jaku-
bowski (01:10:34). Drugi był Ja-
cek Rządca (01:10:56). Trzecie 
miejsce zajął Karol Rumsicki 
(01:11:01). Wśród kobiet najszyb-
sza była Magdalena Kuszmider 
(01:28:36), za którą na metę wje-
chały Katarzyna Radziszewska 
( 01:29:11) i Aleksandra Kapłon 
(01:32:56).

Na zmęczonych zawodni-
ków, zjeżdżających z trasy do 
pięknie ulokowanego miastecz-
ka, czekało niemało atrakcji 
i możliwości relaksu. Począwszy 
od dobrze wyposażonego bufe-
tu i smakołyków oferowanych 
przez regionalnych producen-
tów zdrowej żywności, przez 
muzyczną oprawę grającego na 
scenie zespołu, a kończąc na 
rejsach po Wiśle i nagrodach od 
licznych sponsorów, wspierają-
cych Cisowianka Mazovia MTB 
Marathon.

– Po tak ciepłym przyjęciu 
nie mam wątpliwości, że wróci-
my do Dobrzynia. To miejsce ma 
w sobie jeszcze wiele potencja-
łu do odkrycia. Chciałbym, aby 
o możliwościach okolicznych 
tras przekonało się jak najwię-
cej kolarzy, dlatego będę gorąco 
namawiał, by zaglądać tutaj nie 
tylko z okazji maratonu Mazovii, 
ale w trakcie całego sezonu – 
podsumowuje Cezary Zamana, 
kolarski mistrz Polski i triumfa-
tor Tour de Pologne. I takiej re-
komendacji warto zaufać.

Warto dodać, że kolarskie 
miasteczko kryło wiele atrakcji 
także dla najmłodszych, dla-
tego impreza na placu przy ul. 
Robotniczej przypadła do gustu 
całym rodzinom. Więcej zdjęć 
na lipno-cli.pl.

(ak)
fot. nadesłane

Wyniki:
Pro Kobiety, kat. Open
1. Luboińska Urszula, Trezado, 02:38:30
2. KleczajBarbara, GO SPORT AK-SPED 

TEAM, 02:46:07
3. Lutecka Małgorzata, IFON Kolarz-

Klub, 02:51:20
Pro Mężczyźni, kat. Open
1. Przybytek Michał, ASE TREK GDYNIA, 

02:15:27
2. Czapliński Jan, KOMOBIKE SCOTT, 

02:16:08
3. Cacko Kacper, COZMOBIKE TEAM, 

02:16:30
½Pro Kobiety, kat. Open
1. Kuszmider Magdalena, IFON Kolarz-

Klub,01:28:36
2. Radziszewska Katarzyna, MCP Bike 

Team, 01:29:11
3. Kapłon Aleksandra, GO SPORT AK-

SPED TEAM, 01:32:56
½Pro Mężczyźni, kat. Open
1. Jakubowski Dominik, KOMOBIKE 

SCOTT, 01:10:34
2. Rządca Jacek, Trezado, 01:10:56
3. Rumsicki Karol, Otwock Warszawski 

Klub Kolarski, 01:11:01
Fit Kobiety, kat. Open
1. Chrzanowska Maria, Trezado, 

00:54:31
2. Świderska Marcelina, Trezado, 

00:55:51
3. Krzyczkowska Malwina, Akademia 

Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin, 
00:56:53

Fit Mężczyźni, kat. Open
1. Bejm Bartosz, BejmTeam, 00:45:49
2. Tarasiński Jarosław, power of science, 

00:46:26
3. Klimaszewski, Maciej, 00:47:32


