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Afera w urzędzie. 
Gmina straciła 1,5 mln zł?
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Burmistrz Jacek Waśko złożył zawiado-
mienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jego po-
przednika Ryszarda Dobieszewskiego do Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego. Chodzi o porozumienie zawarte w 2008 r. przez 
magistrat z firmą, która miała naprawić drogi dojazdowe do wia-
traków na terenie gminy. – To zwykłe świństwo – komentuje 
sprawę Dobieszewski
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Gmina Lipno

Ustawka kiboli 
na polu
Do tzw. ustawki kiboli mogło dojść pod Lipnem. 
W efekcie działań policjanci zatrzymali 13 pseudoki-
biców, którzy umówili się na walkę w ręcz. Część już 
usłyszała zarzuty.

W sobotę po 15.00 dyżurny lip-
nowskiej komendy odebrał telefon 
z anonimową informacją o tym, że 
po polu w miejscowości Okrąg bie-
ga kilkudziesięciu mężczyzn. We-
dług zgłoszenia nie mieli na sobie 
koszulek i wyraźnie szykowali się 
do bójki. Na miejsce natychmiast 
skierowano wszystkie dostępne 
patrole z Lipna. Na pomoc przybyli 
także funkcjonariusze z Rypina.

– Jak się okazało, na ustawkę 
umówili się pseudokibice Włocła-
vii Włocławek, ŁKS-u Łódź, Sparty 
Brodnica i Legii Chełmża – w su-
mie ok. 40 osób. Na widok nadjeż-
dżających radiowozów mężczyźni 
zaczęli uciekać. Funkcjonariusze 
zatrzymali trzynaście osób. Dzie-
więć z nich zostało zwolnionych 
po przesłuchaniach, a cztery oso-
by zostały osadzone w policyjnym 
areszcie – mówi mł. asp. Małgorza-
ta Małkińska z KPP Lipno.

Zatrzymani usłyszeli zarzut 
czynnego udziału w zbiegowisku, 
którego uczestnicy mieli dopu-
ścić się gwałtownego zamachu na 
osobę lub mienie, a także udziału 
w bójce narażającej inne osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia. Czyn został określony jako 
chuligański, co zwiększa zagrożenie 
karą. 

Kierujący audi 22-latek, miesz-
kaniec Złotoryi, oprócz zarzutu 
udziału w zbiegowisku usłyszał 
zarzut niezatrzymania się do kon-
troli drogowej, pomimo wyraźnych 
sygnałów wydawanych przez funk-
cjonariusza poruszającego się ozna-
kowanym radiowozem oraz usiło-
wania dokonania czynnej napaści 
na funkcjonariuszy, poprzez próbę 
zepchnięcia z drogi radiowozu, któ-
rym jechali policjanci. Grozi mu za 
to nawet do 10 lat więzienia.

Dokończenie na str. 2

Sprawa po raz pierwszy ujrza-
ła światło dzienne na przełomie 
maja i czerwca tego roku. 28 maja 
burmistrz Jacek Waśko zawiado-
mił CBA i lipnowską prokuraturę 
rejonową o możliwości popełnie-
nia przestępstwa przez władze 
miasta i gminy w kadencji 2006-
2010. Wówczas urzędującym bur-
mistrzem był Ryszard Dobieszew-
ski, który funkcję tę sprawował 
także w kolejnej kadencji, a ustąpił 
przed czterema laty, gdy przegrał 
wybory właśnie z Jackiem Waśko.

Od czerwca temat wracał epi-
zodycznie na sesjach rady miej-
skiej. Wreszcie do poważnej kon-
frontacji między obecnym i byłym 
burmistrzem doszło na sesji w mi-

nioną środę. Zaczęło się od od-
czytania przez przewodniczącego 
Jerzego Żurawskiego pisma, któ-
re wpłynęło z CBA. Była to infor-
macja o wszczęciu postępowania 
sprawdzającego. Na sesji obecny 
był też burmistrz Dobieszewski, 
który odniósł się do sprawy.

– Firmie obsługującej wiatraki 
zależało wówczas na polepszeniu 
komunikacji między elektrownia-
mi ze względu na przewożenie 
ciężkiego sprzętu. My jako gmina 
nie byliśmy wtedy inwestorem. 
Firma wzięła to na siebie i my 
byliśmy bardzo zadowoleni. Sam 
jeździłem po drogach, jeździła ko-
misja rolna, nie było zastrzeżeń do 
wykonania remontów. Na dodatek 

wynegocjowaliśmy dodatkowe 
50 tys. zł na ewentualne kolejne 
naprawy – mówi Dobieszewski. – 
Pan burmistrz ma prawo donieść 
do CBA. Ja śpię spokojnie, nikt 
rano nie przyjeżdża. Ale myślę, tak 
po koleżeńsku, że to jest zwykłe 
świństwo.

O jakie remonty chodzi? Oko-
ło 7 km dróg gruntowych w kilku 
miejscowościach, prowadzących 
pomiędzy polami do elektrow-
ni wiatrowych, miało zostać na-
wiezione gruzem, drogi miały 
być wykorytowane i poszerzone. 
Wówczas samorząd zawarł poro-
zumienie z firmą „X” (nazwa znana 
redakcji – red.), z którego wynika-
ło, że przedsiębiorstwo wykona te 
naprawy na korzyść gminy. Zda-
niem Jacka Waśko prawda okazała 
się zupełnie inna.

– Mam prawo, wręcz obo-
wiązek, żeby zgłaszać takie nie-
prawidłowości do odpowiednich 
organów – odpowiada burmistrz 
Dobrzynia nad Wisłą Jacek Waś-
ko. – Sprawa wyszła na jaw, gdy 
poprosiłem pracownika urzędu 
o protokół ws. naprawy tych dróg. 

Dokończenie na str. 30

Jedna z dróg dojazdowych do wiatraków w okolicy Dobrzynia



27 sierpnia włodarz nasze-
go miasta zawarł akt notarialny 
oraz przejął oficjalnie nierucho-
mość po posterunku policji przy 
ulicy Dworcowej w Skępem. 
Protokół przekazania podpisał 
burmistrz Skępego Piotr Wojcie-
chowski oraz starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski. W uro-
czystym przekazaniu uczestni-
czył również wicewojewoda ku-
jawsko-pomorski Józef Ramlau 
oraz radni rady miejskiej w Skę-
pem.

– 13 lutego 2017 roku złoży-
łem pierwszy wniosek o przeję-
cie obiektu po posterunku policji 
w Skępem – wyjaśnia Piotr Woj-
ciechowski, włodarz Skępego. 
– Jednoznacznie wtedy wska-
załem do wojewody i starosty, 
że ten budynek Skarbu Państwa 

chcę przeznaczyć na potrzeby 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. I tak napraw-
dę trwało to wiele czasu, ale 27 
sierpnia tego roku, podpisałem 
akt notarialny w imieniu miesz-
kańców miasta i gminy Skępe 
na przejęcie tego obiektu, który 
będzie służył nam wszystkim. 
Bardzo cieszę się z tego fak-
tu, bo po drodze napotykałem 
wiele przeszkód. Obiekt ten był 
własnością Skarbu Państwa, 
a jego wartość oszacowano na 
445 tysięcy złotych, zaś w związ-
ku z udzieloną bonifikatą przez 
wojewodę kujawsko-pomorskie-
go koszty poniesione przez nasz 
samorząd wyniosły 44 tysiące 
złotych.

Wojewoda kujawsko-pomor-
ski Mikołaj Bogdanowicz przy-

chylił się do wniosku burmistrza 
Skępego Piotra Wojciechowskie-
go i 22 maja 2018 roku wydał za-
rządzenie w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż budynku po 
posterunku policji w Skępem 
właśnie skępskiemu ratuszo-
wi w trybie bezprzetargowym 
i zastosowaniu 90-procentowej 
bonifikaty.

– Budynek został przeję-
ty z założeniem umieszczenia 
tam Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – przypo-
mina burmistrz Wojciechowski. 
– Zakup tej nieruchomości jest 
kolejnym działaniem zmierzają-
cym do powiększenia zasobów 
mienia komunalnego. Wcześniej 
nieodpłatnie pozyskano obiekt 
przedszkola w Wiosce oraz te-
reny kolejowe, między innymi 
ulicę Topolową w Skępem.

Łączna wartość pozyskanych 
w ten sposób przez burmistrza 
Piotra Wojciechowskiego, w cza-
sie jego kadencji, nieruchomości 
wynosi 1,408 mln zł. Nie tylko to 
jest ważne i istotne, ale też to, że 
obiekty będące już teraz własno-
ścią naszej gminy są użytkowa-
ne przez mieszkańców i dobrze 
wykorzystywane tym bardziej, 
że gmina Skępe nie cierpi na 
nadwyżkę lokali użyteczno-
ści samorządowej. Do tej pory, 
przed przejęciem, przedszkole 
gminne w Wiosce użytkowało 

lokal skarbu państwa, M-GOPS 
zlokalizowany jest na najwyż-
szych kondygnacjach w ratu-
szu, biblioteka w piwnicznych 
pomieszczeniach. Każdy lokal 
jest więc na wagę złota, a tyl-
ko posiadanie do niego tytułu 
prawnego umożliwia właściwe 
i gospodarne nim zarządzanie 
przez remontowanie, moder-
nizowanie, dostosowywanie do 
potrzeb jego użytkowników czy 
to małych dzieci, czy dorosłych 
mieszkańców gminy.

– Oczywiście czeka nas 
w tym obiekcie dużo prac, bo 
dopiero po podpisaniu umowy 
było mi dane, po otrzymaniu 
kluczy dokładne obejrzenie go 
– opowiada burmistrz Wojcie-
chowski. – Dziękuję wojewodzie 
i wicewojewodzie kujawsko-po-
morskiemu oraz pracownikom 
za rozsądek i spojrzenie na 
potrzeby mieszkańców, bo ja 
w imieniu mieszkańców o ten 
obiekt wystąpiłem. Z drugiej 
strony smuci mnie fakt, że oso-
bą która utrudniała, albo wręcz 
hamowała zrobienie tej całej 
operacji był starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski. Ja mam 
całą dokumentację, wszyst-
kie pisma i na tej podstawie to 
mówię. Moje słowa są poparte 
dokumentami i pismami, które 
posiadam oraz pewnymi zacho-
waniami, które miały miejsce. 

Najważniejsze dla mnie jest jed-
nak teraz to, że obiekt został już 
przejęty i będzie służył miesz-
kańcom.

Nieruchomość przy ulicy 
Dworcowej, niegdyś znana skę-
pianom jako posterunek policji, 
była własnością Skarbu Państwa. 
Realizatorem zarządzenia wo-
jewody kujawsko-pomorskiego 
był więc starosta lipnowski jako 
przedstawiciel Skarbu Państwa 
na terenie powiatu lipnowskie-
go.

– Obiekt jest przejęty, teraz 
trzeba go niestety przygotować 
do tego, żeby można przenieść 
tam M-GOPS – mówi przewod-
niczący rady miejskiej Ryszard 
Szewczyk.

Teraz, po niezbędnych pra-
cach modernizacyjnych i ada-
ptacyjnych, budynek zostanie 
dostosowany do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych 
oraz do wymogów działalności 
ośrodka pomocy społecznej. Do 
tematu będziemy więc wracać 
choćby po to, by poinformować 
o nowej siedzibie ośrodka po-
mocy społecznej w Skępem.

– Dziękuję radzie miejskiej, 
bo ja informowałem radnych 
o złożonym w lutym 2017 roku 
wniosku – podsumowuje wło-
darz Skępego. – Dziękuję rad-
nym za wsparcie i pomoc.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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M-GoPS zamiast policji
SKĘPE  W miniony poniedziałek burmistrz Piotr Wojciechowski kupił od Skarbu Państwa budynek 
po byłym posterunku policji. Po uzyskaniu bonifikaty koszt nabycia wyniósł tylko 44 tysiące złotych. 
Wkrótce przy ulicy Dworcowej będzie urzędował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                

Redakcja:
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. Rynek 22 
tel. (56) 493 41 50
e-mail: redakcja@wpr.info.pl
Redaktor naczelny:
Andrzej Korpalski
tel. 535 170 961
a.korpalski@wpr.info.pl
Dział reklamy:
tel. 608 688 587
e-mail: reklama@wpr.info.pl

TygodniK REgionu
LiPnoWSKiEgo

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada 
za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Ogłoszenia drobne:
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. Rynek 22 
tel. (56) 493 41 50
Wydawca: 
Wydawnictwo 
Promocji Regionu Sp. z o.o.
87-400 Golub–Dobrzyń
ul. Rynek 20 
Druk:
GRUPA WM Sp. z o.o.  
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

W  S K R ó c i E
LiPno
Przybyło nauczycieli mianowanych
29 sierpnia burmistrz Lipna Paweł Banasik spotkał się z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 3 

w Lipnie, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego. Nauczyciel-
ki Katarzyna Banasik i Monika Falkowska złożyły uroczyste ślubowanie i odebrały akty mianowania.

LiPno
cieplejsza szkoła
W miniony piątek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu burmistrz Paweł Banasik podpisał 

z marszałkiem Piotrem Całbeckim umowę na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Lipnie”. Dotacja wyniesie 1,414 mln złotych, a wartość całkowita projektu to 1,664 
mln złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Termomodernizacja naszej szkoły obejmie cały budynek „trójki”, czyli i budynek główny, 
i łącznik oraz salą gimnastyczną. Zakres prac zaplanowanych do wykonania w ramach tego projektu 
to: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych, ocieple-
nie stropodachu, demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych, rynien 
i rur spustowych, krat okiennych, modernizacja systemu centralnego ogrzewania, w tym wymiana 
istniejącego węzła ciepła, grzejników i rur instalacji c.o., budowa instalacji fotowoltaicznej na płaskim 
dachu budynku oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED. Realizacja projektu ma na 
celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji CO2 poprzez termomodernizację 
budynku użyteczności publicznej.

LiPno
czas na stypendia
Pracownicy Wydziału Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie do 15 września czekają na 

wnioski o stypendia szkolne dla uczniów, u których kwota na członka rodziny wynosi nie więcej niż 514 
złotych netto (za miesiąc sierpień). Druki można pobrać w ratuszu w pokoju nr 25. Więcej informacji 
uzyskać można pod numerem telefonu: 54 288 42 54. 

Lidia Jagielska 

Dokończenie ze str. 1
Policjanci zabezpieczyli 

znalezione przy zatrzymanych 
kominiarki, rękawice służące do 
walk i ochraniacze na zęby. Przy 
jednym z osadzonych podczas 
przeszukania odnaleziono amfe-
taminę. Trwają czynności zmie-
rzające do ustalenia przebiegu 

całego zdarzenia i pozostałych 
osób biorących w nim udział.

Zarówno za udział w zbie-
gowisku, którego uczestnicy na-
rażają zdrowie lub życie innych 
osób jak i udział w bójce i po-
biciu zagrożone są karą do 3 lat 
pozbawienia wolności.

(ak), fot. KPP Lipno

Gmina Lipno

Ustawka na polu 
pod Lipnem
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Zlikwidowali plantację narkotyków
LIPNO  Mieszkaniec powiatu lipnowskiego zgłosił rozbój. Napastnicy mieli go pobić i zabrać plecak. Gdy 
kryminalni poszli zatrzymać jednego ze sprawców, w jego domu znaleźli plantację marihuany. Drugiego 
z podejrzanych rozpoznał i zatrzymał komendant jadący po służbie ulicami Lipna

Z niedzieli na poniedziałek 
(26/27.08.2018) po godz. 2.00  
w nocy w Lipnie kilku spraw-
ców pobiło 27–latka. Zabrali mu 

przy tym plecak, w którym miał 
m. in. telefony. Policjanci pionu 
kryminalnego ustalili, kto może 
być odpowiedzialny za dokona-

nie tego czynu. Już następnego 
dnia udali się do mieszkania 
jednego z podejrzewanych męż-
czyzn, aby go zatrzymać. Nie 
zastali go w domu, ale zabezpie-
czyli znaleziony na terenie po-
sesji susz marihuany i sadzonki 
tej rośliny.

– Krzaki hodowane były 
w specjalnie przygotowanych 
inkubatorach w szafie, w jed-
nym z pokoi i w pomieszcze-
niu gospodarczym. Kilka roślin 
funkcjonariusze znaleźli też 
w ogródku. Susz ukryty był m. 
in. w piecu, na półkach w domu 

i w pomieszczeniu gospodar-
czym. 33-latek miał także niele-
galną amunicję – mówi mł. asp. 
Małgorzata Małkińska z KPP 
Lipno.

Mieszkaniec Lipna usłyszał 
w sumie 4 zarzuty: rozboju, 
posiadania amunicji bez wy-
maganego zezwolenia, posia-
dania znacznych ilości (ponad 
470 g) marihuany oraz uprawia-
nia, wbrew przepisom ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii, 
środków narkotycznych. Było to 
w sumie 19 krzewów konopi.

Drugiego sprawcę rozboju 

wypatrzył w środę (29.08.2018) 
pierwszy zastępca lipnowskiego 
komendanta, który przejeżdżał 
po służbie ulicami Lipna. Na-
tychmiast powiadomił dyżurne-
go o trasie i pojeździe, którym 
ten się poruszał. Gdy pojazd 
podejrzanego znalazł się w do-
godnym miejscu, zajechał mu 
drogę uniemożliwiając ucieczkę 
i dokonał zatrzymania 24-latka. 
Mężczyzna usłyszał zarzut roz-
boju, za który grozi mu nawet 
do 12 lat więzienia.

(ak)
 fot. KPP Lipno

Lipno

Wyjątkowy niefart sprawcy kolizji
Policjant drogówki przebywający w domu po 3.00 nad ranem, pod swoim do-
mem usłyszał głośny hałas. Gdy wyjrzał przez okno zauważył, że auto biorące 
udział w kolizji odjeżdża. Funkcjonariusz nie pozostał obojętny i swoim samo-
chodem ruszył za sprawcami zdarzenia.

W zeszły poniedziałek 
(27.08) dyżurny lipnowskiej po-
licji otrzymał informację o tym, 
że dwaj mężczyźni poruszają-
cy się srebrną mazdą uderzyli 
w stojący przy drodze pojazd, 
uszkadzając go, po czym zaczęli 
się oddalać. Na miejsce wysłał 
patrol prewencji. Okazało się, że 
pojazd sprawcy został zatrzy-
many.

Kierowca mazdy miał pe-
cha, bo uderzył w mercedesa 
tuż pod domem funkcjonariu-
sza. Policjant w czasie wolnym, 
gdy nad ranem usłyszał hałas, 
natychmiast wyjrzał zobaczyć 
co się stało.

– Srebrna mazda musiała 
z dużą siłą uderzyć w stojące-
go przy drodze mercedesa, bo 
właśnie próbowała cofać, od-

rywając się od staranowanego 
pojazdu. Młody mężczyzna, któ-
ry nią kierował, próbował odje-
chać z miejsca zdarzenia mimo 
uszkodzonego koła. Policjant, 
który był świadkiem zdarzenia, 
natychmiast zareagował. Poin-
formował o tym dyżurnego jed-
nostki i prywatnym autem ru-
szył za sprawcą – mówi mł. asp. 
Małgorzata Małkińska z KPP 
Lipno.

Na ulicy Dębowej policjant 
zobaczył jak kierujący wysiada 
z auta i zaczyna pchać pojazd, 
a pasażer zajmuje miejsce kie-
rowcy i prowadzi dalej auto, 
którym trudno było jechać ze 
względu na ogołoconą podczas 
kolizji felgę. Wówczas funkcjo-
nariusz podbiegł do mazdy i wy-
ciągnął kluczyk ze stacyjki auta, 

uniemożliwiając sprawcom dal-
szą jazdę. Jak się okazało obaj 
kierowcy byli pijani.

26-letni sprawca kolizji za-
mieszkały w Lipnie miał blisko 
2,5 promila alkoholu. 39-letni 
pasażer, który po zdarzeniu 
wsiadł za kierownicę miał aż  
3 promile! Policjanci zatrzymali 
prawo jazdy pierwszemu z nich 
oraz dowód rejestracyjny maz-
dy w związku z powstałymi pod-
czas kolizji uszkodzeniami. Dru-
gi stracił prawo jazdy kilka lat 
temu. Pod koniec tygodnia obaj 
usłyszeli zarzuty za kierowanie 
pojazdem po drodze publicznej 
w stanie nietrzeźwości. Sprawca 
kolizji usłyszy dodatkowo zarzut 
za jej spowodowanie pod wpły-
wem alkoholu.

(ak), fot. KPP Lipno

Recydywista za kółkiem
Funkcjonariusze prewencji z Dobrzynia zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego daewoo. Mieszkaniec 
powiatu lipnowskiego już dwukrotnie złamał sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów i mimo tego wiózł au-
tem swoją rodzinę.

Dobrzyń nad Wisłą

Do dyżurnego lipnowskiej 
jednostki zadzwonił zaniepoko-
jony mieszkaniec powiatu, któ-
ry podejrzewał, że mężczyzna 
prowadzący auto, w którym sie-
działa jego rodzina, był pijany. 
Policjanci zatrzymali wskaza-
ny pojazd do kontroli na trasie 
z Dobrzynia nad Wisłą do Moko-
wa. W trakcie czynności okaza-
ło się, że kierujący lanosem 30-
latek nie spożywał alkoholu, ale 
nie miał prawa prowadzić auta.

– Sąd już w kwietniu 2017 
roku wydał mu zakaz prowadze-
nia pojazdów kategorii „B” za 
prowadzenie auta po alkoholu. 

W październiku 2017 za złamanie 
tego zakazu mężczyzna dostał 
zakaz prowadzenia pojazdów 
wszystkich kategorii. Nie dość, 
że mieszkaniec powiatu po raz 
kolejny zignorował sądowy za-
kaz, to jeszcze zdecydował się 
podróżować ze swoją partnerką 
oraz dwojgiem dzieci – mówi 
mł. asp. Małgorzata Małkińska 
z KPP Lipno.

Za złamanie sądowego zaka-
zu prowadzenia pojazdów grozi 
mu nawet 15-letni zakaz prowa-
dzenia pojazdów i do 5 lat po-
zbawienia wolności.

(ak)

bObrOwNIkI  Zabrzmiał pierwszy dzwonek

Trzeci dzień września to w tym roku jednocześnie pierwszy dzień nowego 
roku szkolnego. Uczniowie w całym powiecie zainaugurowali uroczyście 
rok 2018/19. Nasz fotoreporter odwiedził Szkołę Podstawową im. Karola 
Wojtyły w Bobrownikach. Tam dzieci, rodzice i opiekunowie, grono pe-
dagogiczne oraz samorządowcy z wójtem Jarosławem Poliwko na czele 
spotkali się punktualnie o godz. 9.00, by otworzyć nowy rok szkolny. Uro-
czystość odbyła się na sali gimnastycznej.

Fot. Natalia Chylińska-Żbikowska
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Lipno

Już w najbliższy weekend nad Jeziorem Kikolskim 
odbędzie się tradycyjna i bardzo efektowna impreza, 
a więc Old Fest.

Old Fest po raz szósty
Kikół

VI edycją Festiwalu Kultury 
i Sztuki Wczesnośredniowiecznej 
Old Fest odbędzie się w dniach 
7-8 września. Impreza jest or-
ganizowana nieprzerwanie od 6 
lat. Pierwszego dnia odbędą się 
warsztaty dla dzieci i młodzieży 
z okolicznych szkół. Drugiego dnia 
przy dźwiękach muzyki dawnej 
zaprezentowane zostaną walki, 

dawne rzemiosło, rejsy replikami 
łodzi wikińskich. Zarówno w pią-
tek jak i w sobotę zabawa będzie 
trwała od godzin przedpołudnio-
wych aż do wieczora. Na pewno 
warto odwiedzić plażę nad Jezio-
rem Kikolskim. Relacja z imprezy 
w kolejnym CLI.

Tekst i fot. (ak)

nowy autobus PZtP
LIPNO  Od momentu powołania do życia Powiatowego Zakła-
du Transportu Publicznego w Lipnie przedsiębiorstwo cały czas 
powiększa swój tabor. Dzięki temu świadczy coraz więcej usług 
dla mieszkańców powiatu

Coraz większe zainteresowa-
nie usługami Powiatowego Zakła-
du Transportu Publicznego skło-
niło władze powiatu do zakupu 
kolejnego autobusu, tym razem 
dostosowanego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Jest to bus 
– Mercedes Sprinter, który posia-
da 16 miejsc siedzących zwykłych 
oraz jedno przystosowane do 
bezpiecznego przewozu osób po-
ruszających się na wózkach inwa-
lidzkich lub wózków dziecięcych.

Mercedes wyposażony jest 

w rampę ręczną do wprowadza-
nia wózków, klimatyzację, ogrze-
wanie postojowe, tablice świetlne 
kierunkowe, kasę fiskalną, pneu-
matyczne zawieszenie dające 
możliwość regulacji wysokości 
podłogi zarówno podczas jazdy 
jak i postoju, umożliwiając swo-
bodne wejście do pojazdu osobom 
starszym lub niepełnosprawnym 
ruchowo.

– Cieszę się, że mieszkańcy 
zaufali nam i coraz chętniej korzy-
stają z usług Powiatowego Zakładu 

Transportu Publicznego w Lipnie. 
Cieszy mnie również kondycja fi-
nansowa zakładu, która daje moż-
liwości rozwoju i zakupu nowego 
taboru. Warto również dodać, że 
od stycznia do końca lipca bieżą-
cego roku z usług powiatowego 
przewoźnika skorzystało wiele 
osób. Zakład sprzedał 129.018 bi-
letów jednorazowych oraz 3.498 
biletów miesięcznych, a nasze 
autobusy były wynajmowane na 
różnego rodzaju wyjazdy zorgani-
zowane blisko 270 razy, co już jest 
wynikiem lepszym od ubiegło-
rocznego, ponieważ w całym roku 
2017 autobusy wynajmowane były 
około 250 razy – mówi starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski.

Nowy pojazd wykorzystywa-
ny będzie na ulicach miasta Lip-
na oraz będzie stanowił wsparcie 
dla obecnego taboru w godzinach 
szczytu na najbardziej oblega-
nych trasach. Autobus zakupiono 
w drodze przetargu, który wygrała 
firma PW „MGC” Mariusz Gruchel 
z Łazisk Górnych, oferując auto za 
cenę 356 tys. zł.

(ak), fot. nadesłane

Lipno

Powstanie budynek 
biurowo-usługowy
Powiat lipnowski kontynuuje zaplanowane na bieżący rok zamierzenia inwe-
stycyjne. Jednym z nich jest budowa budynku usługowo-biurowo-oświatowego 
przy ul. Nieszawskiej w Lipnie.

Na zadanie to jest przeznaczo-
na działka o powierzchni 4.231 m2, 
na której ma stanąć budynek we-
dług indywidualnego opracowania 
o powierzchni 680 m2. W budyn-
ku przewidziano pomieszczenia 
biurowe, pomieszczenia biurowe 
z salą konferencyjną, pomiesz-
czenie usługowo–handlowe np. 
z przeznaczeniem na sklepik osie-
dlowy lub drobne usługi rzemieśl-
nicze oraz przedszkole. Wszystkie 
lokale wyposażone będą w nie-
zbędne pomieszczenia higienicz-
no–sanitarne, porządkowe i so-
cjalne.

Pomieszczenia przeznaczone 
na potrzeby przedszkola zakła-
dają, że przebywać będzie w nich 
do 50 dzieci. Ponadto przewiduje 
się, że żywienie dzieci odbywać się 
będzie na miejscu, posiłki przygo-
towywane będą z produktów go-
towych w wydzielonym pomiesz-

czeniu. Węzły sanitarne dla dzieci 
będą wyposażone w urządzenia 
sanitarne dostosowane do wzrostu 
dzieci oraz drzwi do kabin ustę-
powych umożliwiać będą wgląd 
personelu opiekuńczego. Dzieci 
będą miały możliwość korzystania 
z placu zabaw, który znajdować się 
będzie na działce w części wschod-
niej o powierzchni 280 m2. Ponad-
to na działce zostaną wykonane 
drogi, place manewrowe i miejsca 
postojowe o powierzchni 1.740 m2 
oraz tereny zielone.

– Mam nadzieję, że wszyst-
kie założenia projektowe, także te 
dotyczące terminów realizacji in-
westycji, zostaną wykonane zgod-
nie z planem. Projekt obejmuje 
w swoim założeniu także miejsce 
na lokalizację inkubatora przedsię-
biorczości, który ma być docelowo 
miejscem, gdzie osoby chcące roz-
począć działalność gospodarczą 

nie tylko będą mogły znaleźć tak 
potrzebną powierzchnię biurową, 
ale również uzyskać fachową po-
moc np. księgową czy prawniczą. 
Mam nadzieję, że będzie to miej-
sce tętniące życiem, które przy-
czyni do ożywienia gospodarczego 
naszego regionu, a także ułatwi 
codzienne życie lokalnej społecz-
ności – mówi Krzysztof Baranow-
ski, starosta lipnowski.

Do końca sierpnia miał zostać 
ogłoszony przetarg na realizację 
prac budowlanych związanych 
z tą inwestycją. Władze powiatu li-
czą, że przekazanie placu budowy 
i pierwsze prace budowlane nastą-
pią już wczesną jesienią tego roku. 
Ukończenie inwestycji planuje się 
na koniec lata 2019 roku, co ozna-
cza że kolejne tak potrzebne miej-
sca przedszkolne mogą pojawić się 
już za rok.

(ak)

W Lipnie na ul. Sierakowskiego trwa budowa zatoki 
postojowej o długości ok. 100 mb i szerokości 2,5 m. 
Koszt zadania wyniesie ok. 30 tys. złotych, a jego za-
kończenie planowane jest na jesień br.

Budują zatoki 
postojowe

Prace wykonują pracowni-
cy Zarządu Dróg Powiatowych 
w Lipnie, nie zważając na zmien-
ną pogodę, która doskwiera nam 
tego lata i zapewniają, że dołożą 
wszelkich starań, aby mieszkańcy 
jak najszybciej mogli korzystać 
z miejsc postojowych.

– Mam nadzieję, że realiza-

cja tego zadania spotka się z po-
zytywnym odbiorem osób ko-
rzystających z zatoki, a przede 
wszystkim wpłynie na komfort 
i bezpieczeństwo użytkowników 
drogi – mówi starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski.

(ak)
fot. nadesłane
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Upamiętnili walczących powstańców
GMINA TŁUCHOWO  W Kozirogu Rzecznym odsłonięta została tablica upamiętniająca powstańców stycz-
niowych z 1863 roku. W rocznicę wybuchu II wojny światowej mieszkańcy posadzili także Dąb Niepodległo-
ści. Uroczystościom towarzyszyły bieg strażaka oraz mecz piłki nożnej

Obchody, które odbyły się 
w 79. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej, rozpoczęły się od 
mszy św. odprawionej w inten-
cji ojczyzny. Mieszkańcy Koziro-

ga Rzecznego, sąsiednich wio-
sek i samorządowcy zebrali się, 
by być świadkami poświęcenia 
pamiątkowej tablicy ku czci kil-
ku bohaterów dramatycznych 

wydarzeń z 1863 roku oraz po-
sadzonego wcześniej dębu jako 
symbolu niepodległości. Postaci 
powstańców zostały upamiętnio-
ne na tablicy, którą wmurowano 
w duży kamień. Znajduje się na 
niej napis dotyczący czterech bo-
haterów, którzy w potyczce z Ro-
sjanami ponieśli śmierć na polu 
bitwy.

– Dziękuję, że tak licznie 
dziś przybyliśmy do tej urokliwej 
miejscowości, by wspólnie wspo-
minać, czcić i oddać hołd pole-
głym w obronie naszej wolności 
– mówiła Tamara Kalinowska, 
sołtys Koziroga Rzecznego.

Gmina Tłuchowo tym wy-
darzeniem rozpoczęła obchody 

setnej rocznicy odzyskania przez 
Polaków niepodległości. Druga 
część uroczystości miała miejsce 
na stadionie sportowym. Głów-
nymi bohaterami byli tam straża-
cy, którzy nie zawiedli i tłumnie 
przybyli, by wziąć udział w zorga-
nizowanym już po raz jedenasty 
Biegu Strażaka. Dystans ośmiuset 
merów najszybciej pokonał Piotr 
Skrzyński. Jako drugi do mety 
dobiegł Kamil Giżyński, a miejsce 
trzecie zajął Przemysław Gasik. 
W klasyfikacji drużynowej naj-
lepsza była jednostka z Jasienia, 
następnie ochotnicy z Koziroga 
Leśnego. Na podium stanęli tak-
że druhowie z Trzcianki.

Oprócz dobrych wyników 

sprawnościowych strażacy mieli 
również drugi powód do radości. 
Ich jednostki zostały doposa-
żone w nowy sprzęt. Druhowie 
otrzymali m. in. zestawy do ra-
townictwa technicznego, nożyce 
hydrauliczne i agregaty. Organi-
zatorzy zadbali, by nie zabrakło 
dużej dawki sportu. Rozegrano 
bowiem mecz piłki nożnej. Po 
przeciwnych stronach boiska sta-
nęli samorządowcy, a ich prze-
ciwnikami byli oldboye. W tej 
konkurencji lepszymi okazali 
się samorządowcy, wygrywając 
7:1 i zdobywając Puchar Marszał-
ka Województwa Kujawsko-Po-
morskiego.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Chrostkowo

Żywa lekcja historii
Karawana historyczna odwiedza kolejne miejscowości na terenie powiatu 
lipnowskiego. Tym razem rycerze gościli w gminie Chrostkowo. W niedzielne 
popołudnie na plac przed szkołą przybyły całe rodziny, by podziwiać pokazy 
i turnieje.

„Patrol historyczny. Pogra-
nicze chrześcijaństwa”, bo taką 
nazwę nosi realizowany projekt, 
ma na celu promowanie lokal-
nego dziedzictwa historyczne-
go, obyczajów, tradycji, dawnych 
rzemiosł. Organizatorem jest 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Gmin Dobrzyńskich.  
– Uczestnicy spotkań włączeni 
są w żywą lekcję historii, która 
odnosi się bezpośrednio do spo-
sobu życia w trzynastowiecznej 
Polsce. Uwypuklane są ciekawe 
wątki historyczne powiązane 
z okresem chrystianizacji po-
granicza – mówi Andrzej Szal-
kowski, dyrektor Muzeum Ziemi 
Dobrzyńskiej w Rypinie.

W niedzielę w Chrostkowie 
pojawili się odtwórcy historycz-
ni, rycerstwo, rękodzielnicy, 
rzemieślnicy, kuglarze i anima-
torzy, którzy zaprezentowali 
swoje umiejętności. „Patrol hi-
storyczny” spotkał się z du-
żym zainteresowaniem. Wśród 
mieszkańców Chrostkowa zna-
leźli się odważni ochotnicy, któ-
rzy strzelali z łuku, wzięli udział 
w pojedynku oraz poznali od 
podszewki pracę kowala, wyko-
nując własnoręcznie podkowę. 
Panie chętnie próbowały po-
zyskać kartki papieru lub ule-
pić garnek. Dzieci mogły także 
przymierzyć zbroję rycerską 
oraz przejechać się zaprzęgiem 

konnym. – Wspaniała atrakcja 
na zakończenie lata. Wydaje się 
jakby czas zatrzymał się w miej-
scu – mówi Jacek Pawłowski, je-
den z widzów.

Żaden średniowieczny jar-
mark nie mógłby odbyć się 
bez kuglarzy. Podobnie było 
w Chrostkowie. Na szkolnym 
placu pojawili się panowie na 
szczudłach, panie w dziwnych 
butach i żonglerzy. Wszystko po 
to, aby bawić licznie zgromadzo-
ną publiczność. Jednak najwięk-
szą widownię przyciągnął po-
jedynek rycerzy zarówno tych 
pieszych jak i konnych.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Pożegnali wakacje
Grillowanie, konkursy z nagrodami, piosenki to 
elementy niedzielnego festynu jaki odbył się w Su-
minie.

Gmina Kikół

Gminny Ośrodek Kultury 
w Kikole przy wsparciu sołectwa 
Sumin zorganizował zabawę dla 
dzieci i młodzieży z okazji koń-
czących się wakacji. – Co prawda 
wakacje się kończą, ale nie dobra 
zabawa. Po to właśnie tu jeste-
śmy – żeby się bawić. Atrakcji 
na szczęście nie brakuje – mó-
wił Józef Predenkiewicz, wójt 
gminy Kikół. Na uczestników 
czekały przeróżne konkurencje. 
Jedną z atrakcji była darmowa 
zjeżdżalnia, która przyciągnęła 
sporą grupę roześmianych ma-
luchów. Jednak prawdziwa feta 
rozpoczęła się z chwilą przy-
bycia bajkowych bohaterów – 
myszki Miki i Mini, które orga-
nizowały konkursy. Brały w nich 
udział nie tylko dzieci, ale także 
ich rodzice.

Po wyczerpujących harcach 
na świeżym powietrzu można 
było poczęstować się orzeź-
wiającym napojem i do tego 
posmakować kiełbasek z grilla, 
a na deser zjeść watę cukro-
wą. Chętnych po słodkości było 
wielu, ale i tak wystarczyło dla 
wszystkich. – Spotkaliśmy się, 
aby jeszcze bardziej zacieśnić 
relacje międzysąsiedzkie w to-
warzystwie naszych pociech – 
mówi Bożena Rakowska, sołtys 
Sumina.

Co prawda rok szkolny już 
się rozpoczął, jednak dzieci 
w gminie Kikół w jego trakcie, 
nadal miały okazję do zabawy. 
Kolejne spotkania jakie odby-
wały się na pożegnanie wakacji, 
były w Wolęcinie i Hornówku.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Więcej na półkach
Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała ponad 7 ty-
sięcy złotych na zakup nowości wydawniczych. Książ-
ki zakupione zostaną już we wrześniu.

Centrum Kultury w Skępem szeroko otworzy drzwi dla dzieci chcących rozwijać 
swoje talenty i atrakcyjnie spędzać czas we wtorkowe i czwartkowe popołudnia. 
Zapisy trwają, zajęcia będą bezpłatne.

Skępe

Kulturalna oferta dla każdego
Lipno

Kolejne pozycje pojawiają się 
już wkrótce w naszej książnicy, a to 
dobra wiadomość dla czytelników. 
Można liczyć na nowości wydaw-
nicze dla każdej grupy wiekowej. 
Woluminy trafią do wszystkich 
lipnowskich oddziałów biblioteki 
publicznej.

– Otrzymaliśmy dotację na 
zakup nowości wydawniczych 
w wysokości 7400 złotych – infor-
muje dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Lipnie Ewa Chary-
ton. – Środki pochodzą z Progra-
mu Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” 
priorytet 1 pod nazwą „Zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek 
publicznych”. Celem tego  progra-
mu jest wzbogacenie i odnowienie 
księgozbiorów polskich bibliotek 
publicznych.

Pieniądze przeznaczone będą 

na zakup wydawnictw popular-
nonaukowych, lektur szkolnych, 
literatury pięknej dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych dla wszystkich 
placówek bibliotecznych w Lipnie. 
Każdy znajdzie więc coś nowego 
dla siebie. A szukać można już nie-
długo.

– Już we wrześniu rozpocznie 
się zakup książek, które przekaże-
my do użytku naszym czytelnikom 
– dodaje Charyton. – Przyznana 
dotacja to istotne wzbogacenie 
naszego księgozbioru.

Zakupy  zrealizowane będą 
ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Warto więc 
odwiedzić lipnowską książnicę 
i znaleźć nową lekturę na jesienne 
wieczory.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Będzie dominować różno-
rodność, bo każde spotkanie 
poświęcone ma być innemu za-
gadnieniu. W skępskim Centrum 
Kultury przy ulicy Dobrzyńskiej 
1 dzieci i młodzież będą święto-
wać dzień kropki czy pieczonego 
ziemniaka, uczyć się sztuki deco-
upage czy malowania na trawie. 
Wystarczy się zapisać i dołączyć 
do zabawy. Zajęcia będą odbywać 
się w czwartki i wtorki w godzi-
nach od 16.00 do 17.00. Zapisy już 
trwają w Centrum Kultury przy 
ulicy Dobrzyńskiej 1 w Skępem 
lub telefonicznie pod nr 511 896 

811.
Program na wrzesień jest już 

ustalony. I tak we wtorek odbyły 
się zajęcia z chustą animacyjną, 
a w czwartek 6 września uczest-
ników czeka malowanie na trawie, 
czyli zajęcia plastyczne. W naj-
bliższy wtorek uczestnicy zajęć 
wcielą się w role małych ogrod-
ników i wezmą udział w warsz-
tatach przyrodniczych, a w przy-
szły czwartek świętować będą 
międzynarodowy dzień kropki. 18 
września dzieci wyruszą w plener 
w poszukiwaniu skarbów jesieni, 
a 20 września na zajęciach pla-

stycznych jesień wymalują róż-
nymi barwami. Ostatni wtorek 
września to gratka dla pasjona-
tów sztuki decoupage, a czwartek 
będzie dniem świętowania z pie-
czonym ziemniakiem.

Jak widać, atrakcji nie zabrak-
nie i nikt na nudę narzekał nie 
będzie. Zajęcia są bezpłatne, war-
to korzystać z oferty domu kultu-
ry. My też tam zajrzymy, a efekty 
kulturalnej zabawy opublikujemy 
na łamach CLI. O kolejnych ofer-
tach będziemy informować na 
bieżąco.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

– Nasze miasto po raz ko-
lejny dołączy do dziesiątek miej-
scowości w całej Polsce, w któ-
rych odbędzie się siódma już 
edycja ogólnopolskiej akcji Na-
rodowego Czytania – informuje 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Lipnie Ewa Charyton. 
– Tegoroczna edycja przypada 
dokładnie w roku obchodów 
100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. W związku 
z tymi niezwykłymi obchodami 
ustaliliśmy, że motywami prze-
wodnimi dla Narodowego Czyta-
nia mają być wolność i niepodle-
głość. Nikt nie ma wątpliwości, 
że w te założenia doskonale wpi-
suje się właśnie „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego.

8 września o godzinie 11.00 
fragmenty „Przedwiośnia” na 
placu Dekerta przy fontannie 
zaprezentują przedstawiciele 
władz samorządowych mia-
sta oraz znane i lubiane osoby 
z życia kulturalnego i społecz-
nego. Fragmenty tekstu zostaną 
przygotowane według adaptacji 

Andrzeja Dobosza, felietonisty 
i krytyka literackiego. Być może 
Narodowe Czytanie „Przedwio-
śnia” to dla niektórych okazja, 
by po raz pierwszy zmierzyć się 
z tym dziełem. Inni mają szansę 
odkryć je na nowo. Przedsięwzię-
cie odbędzie się w odpowiedniej 
oprawie scenograficznej i mu-
zycznej.

– Wszyscy uczestnicy Na-

rodowego Czytania otrzymają 
upominki, w postaci egzem-
plarza książki z pamiątkowym 
stemplem, ufundowane przez 
lipnowską bibliotekę – zdradza 
Ewa Charyton. – W przypadku 
złych warunków atmosferycz-
nych Narodowe Czytanie zo-
stanie przeniesione do sali ka-
meralnej Miejskiego Centrum 
Kulturalnego. Już dziś zapra-

szamy mieszkańców do udziału 
w tym wydarzeniu kulturalnym.

Warto zaplanować czas i do-
łączyć do tego największego na-
rodowego zrywu czytelniczego. 
Organizatorami lipnowskiej od-
słony czytania są: Miejska Biblio-
teka Publiczna w Lipnie, Miejskie 
Centrum Kulturalne w Lipnie 
oraz Urząd Miejski w Lipnie.

– Otrzymaliśmy z Kancelarii 

Prezydenta RP okolicznościową 
pieczęć, która posłuży do skła-
dania pamiątkowego stempla 
na przyniesionych przez miesz-
kańców egzemplarzach „Przed-
wiośnia” Stefana Żeromskie-
go – informuje szefowa naszej 
książnicy miejskiej. – W inter-
pretacji „Przedwiośnia” usłyszy-
my przedstawicieli władz samo-
rządowych, radnych, literatów 
duchowieństwo oraz znane i lu-
biane osoby z życia kulturalnego, 
społecznego miasta Lipna i po-
wiatu lipnowskiego. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie oprawa mu-
zyczna i ciekawa scenografia.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do 
licznego i aktywnego udziału 
w tym wydarzeniu kulturalnym, 
które odbędzie się już 8 wrze-
śnia (sobota) na placu Dekerta, 
w godzinach od 11.00 do 13.00. 
My też tam będziemy. Obszerną 
relację opublikujemy w kolej-
nym wydaniu CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Będą czytać przy ratuszu
LIPNO  Narodowe czytanie 2018 odbędzie się w naszym mieście 8 września. Tym razem ludzie z pierw-
szych stron gazet czytać będą publicznie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Przygotowania ruszyły
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LIPNO  1 września włodarz naszego miasta Paweł Banasik przekazał klucz do Lipna seniorom, by przez 
dwa dni rządzili miastem i bawili się wybornie

Burmistrz oddał klucze

R E K L A M A

W sobotę i niedzielę lipnowia-
nie świętowali, a władzę w mie-
ście dzierżyli seniorzy z miejskich 
organizacji. Symboliczne przeka-
zanie kluczy odbyło się na placu 
Dekerta w sobotę 1 września tuż 
przed godziną 15.00.

– Klucz do miasta jest 
ogromny, żebyście mogli wszyscy 
się nim posługiwać i świetnie się 
bawić – mówił do emerytów, ren-
cistów, seniorów, słuchaczy UTW 
włodarz Lipna Paweł Banasik. – 
Niespodzianką dla was i wszyst-

kich mieszkańców jest specjalny 
autobus, który dowiezie was na 
świętowanie, na PUK Arenę.

I dowiózł, z placu Dekerta 
do PUK Areny włodarze miasta 
i mieszkańcy dotarli w stylu an-
gielskim, by  słuchać i oglądać 
lokalnych artystów i zaproszone 
gwiazdy: Roberta Rozmusa, Zen-
ka Martyniuka, zespołu Mavers 
i zespołu Activ.  Drugi dzień świę-
towania upłynął w duchu sporto-
wych rywalizacji.

Tekst i fot. Lidia Jagielska



SPOŁECZEŃSTWO8 Czwartek 6 września 2018 LIPNO–CLI.PL

Leśna przygoda na koniec wakacji
GMINA LIPNO  30 sierpnia dwadzieścioro uczestników zajęć wakacyjnych w wichowskiej książnicy 
pożegnało letnią labę. Zwieńczeniem była pogadanka z Magdaleną Kokoszą z Nadleśnictwa Włocła-
wek

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

– To były cudowne zajęcia, 
a najwspanialsze były zabawy na 
powietrzu i spotkanie z policjan-
tem – mówią chłopcy.

Zajęcia wakacyjne w Wi-
chowie odbywały się w sierp-
niu. Dzieci nie tylko bawiły się 
beztrosko i bezpiecznie, ale też 
otrzymywały śniadanko i napoje. 
Oprócz tradycyjnych zabaw były 
spotkania z przedstawicielami 
różnych zawodów. Najbardziej 
w pamięci utkwiła pogadanka 
z policjantem oraz leśnikiem.

– Dzieci chętnie bawią się 
w tradycyjne gry, podchody, 
chowanego, uwielbiają zabawy 
z chustą Klanzy – mówi bibliote-
ka Grażyna Lipska. – Spotkanie 
z policjantami miało charakter 
profilaktyczny. Mówiliśmy o bez-
pieczeństwie, zapobieganiu nar-
komanii, przestrzegaliśmy przed 
dopalaczami. Spotkanie z leśni-

kiem ma na celu przybliżenie 
tego zawodu oraz nauczenie 
prawidłowego zachowywania się 
w lesie.

Magdalena Kokosza z nad-
leśnictwa we Włocławku opo-
wiedziała w czwartek dzieciom, 
czym zajmuje się leśniczy, jak 
musi ubierać się w czasie służ-
by i w jaki sposób można zostać 
leśnikiem. Teorię okrasiły ekspo-
naty przywiezione przez panią 
leśnik do Wichowa. Nie brako-
wało pytań, dzieci przymierzyły 
stroje i kaski, sprawdziły dzia-
łanie sprzętu leśnego i nauczyły 
się liczenia wieku drzew.

– Leśnicy zajmują się przede 
wszystkim drzewami, mają spe-
cjalistyczne stroje, codzienne 
i galowe, specjalne buty z wkład-
ką ortopedyczną, wszystko 
w kolorze zielonym – mówiła 
Magdalena Kokosza. – Do lasu, 

podczas ścinania drzew, wcho-
dzimy tylko w kasku, leśnicy 
w białym, pilarze w pomarań-
czowym. Nigdy nie podchodzimy 
do pilarza z tyłu, zawsze z przo-
du nawiązując kontakt wzroko-
wy, by uniknąć nieszczęśliwego 
wypadku. Drewno po ścięciu 
przez pilarzy z Zakładu Usług 
Leśnych mierzymy i znakujemy. 
Potem przeznaczamy je na opał, 
cele budowlane lub papier. Tylko 
numerowane drewno jest drew-
nem legalnie pozyskanym i tylko 
płytki czerwone świadczą o tym, 
że jest z lasów państwowych.

Po numerach na drewnie do-
trzeć można do określonej, jed-
nej z siedemnastu regionalnych 
dyrekcji lasów państwowych, do 
nadleśnictwa i leśnictwa. Tylko 
tak oznakowane drewno legalnie 
z lasu, opomiarowane, wyjeżdża. 
W miejscach wyciętych drzew 

sadzone są nowe, młode drzew-
ka, ale nie od razu, bo wówczas 
zagraża im szkodnik.

– Drzewka sadzimy zgodnie 
z ich wymaganiami na słońcu, 
w cieniu czy półcieniu – wyjaśnia 
Magdalena Kokosza. – Sadzimy 
wiosną, robią to również pracow-
nicy Zakładu Usług Leśnych. Po-
tem grodzimy teren, by uchronić 
młode drzewka przed zniszcze-
niem przez zwierzęta lub ludzi. 
Za jakiś czas odchwaszczamy 
teren, by trawa nie zasłoniła do-
stępu słońca roślinkom, potem 
niektóre drzewka usuwamy, bo 
rosną za gęsto, są uszkodzone, 
mają dwa czubki czy są wadliwe.

Dzieci dowiedziały się też, 
jak wygląda walka ze szkodnika-
mi w lesie, jak wyglądają pułapki 
na szkodniki, kiedy dokarmiać 
należy zwierzęta leśne i co to są 
budki lęgowe.

– W lesie trzeba zachować 
ciszę – wymienia Magdalena 
Kokosza. – Nie należy dotykać 
żadnych zwierząt leśnych, nie 
można niszczyć grzybów dla nas 
trujących, bo one są pożytecz-
ne dla zwierząt jako pokarm na 
zimę. Muchomory są zbierane 
przez wiewiórki jako zapasy na 
zimę.

W lesie nie wolno palić 
ognisk ani wjeżdżać samochoda-
mi. Nie można oczywiście śmie-
cić w lesie, bo to jest nie tylko 
nieestetyczne, ale i śmiertelnie 
niebezpieczne dla zwierząt. Za-
trzymywać się należy tylko na 
parkingach leśnych, a biwakować 
w wyznaczonych w każdym le-
śnictwie miejscu.

Zwieńczeniem akcji był film 
o leśnym życiu.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Grill na pożegnanie
W ubiegły czwartek w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy „Koniczynka” w Suminie odbyło się spotka-
nie integracyjne na zakończenie wakacji.

Gmina Kikół

Na terenie placówki został 
zorganizowany grill dla uczest-
ników. Biesiada tradycyjnie była 
okazją do wspólnego śpiewania 
i tańców na świeżym powietrzu. 
Pogoda dopisała, dzięki czemu 
wszyscy mogli cieszyć się słoń-
cem i ciepłem odchodzącego 

lata. Po raz kolejny uczestnicy 
ŚDS mogli korzystać z pobudo-
wanych na początku roku altan, 
które znajdują się przed budyn-
kiem „Koniczynki”. Tradycyjnie 
zabawa była znakomita.

(ak)
 fot. nadesłane
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Wyższa renta socjalna

1 września weszła w życie ustawa podwyższająca rentę socjal-
ną. W maju tego roku parlament uchwalił jednogłośnie ustawę 
zwiększającą to świadczenie z 865,03 do 1029,80 zł. W efekcie 
renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy. Nowe przepisy weszły w życie 
w sobotę, ale z mocą obowiązującą od 1 czerwca. Oznacza to, 
że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana 
we wrześniu z dodatkowym trzymiesięcznym wyrównaniem. Dla 
osoby, która miała wypłacane to świadczenie w czerwcu, lipcu 
i sierpniu br., wyrównanie wyniesie 494,31 zł brutto. Łączna wy-
sokość renty socjalnej do wypłacenia we wrześniu wyniesie więc 
1524,11 zł brutto.

Nowe wzory paszportów

Wszyscy, którzy od 5 listopada będą składali 

wnioski o wydanie paszportu, otrzymają doku-

ment według nowego wzoru. Tego dnia wejdzie 

w życie zmiana rozporządzenia ministra spraw 

wewnętrznych. Dokumenty będą lepiej zabezpie-

czone, a na ich stronach znajdą się motywy gra-

� czne związane z obchodzoną w tym roku 100. 

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Nowy paszport będzie zawierał także dodatkowe 

oznaczenia przeznaczone dla osób niewidzących 

i niedowidzących. 
Nie będzie obowiązku wymiany starych paszpor-

tów na nowe. Wszystkie w dotychczasowej formie 

gra� cznej pozostają ważne do wskazanego w do-

kumencie terminu.

Będzie ustawa o ustroju rolnym? 

Jak czytamy na stronie internetowej resortu rolnictwa, jesz-
cze w tym miesiącu pojawi się propozycja nowelizacji ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu m.in. 
złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie 
nieruchomościami rolnymi. Utrzymana zostanie zasada, zgodnie 
z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede 
wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzin-
ne, będące w myśl art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego 

państwa. Przewiduje się zwiększenie powierzchni nieruchomości 
rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha (dotychczas 

do 0,3 ha). Zmiana ta ułatwi nabywanie niewielkich nierucho-
mości rolnych przez osoby zainteresowane osiedleniem się na 

wsi.

Pomoc 
dla poszkodowanych rolników 

Producenci rolni, których gospodarstwa zosta-ły dotknięte suszą lub powodzią obejmującą co najmniej 70 proc. danej uprawy, mogą od 14 do 29 września składać wnioski o udzielenie pomo-cy. Stawka wsparcia wynosi 1 tys. zł na 1 ha po-wierzchni upraw. Wnioski należy złożyć do kierow-nika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producen-ta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)

Strzelnice w powiecie 

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert na dofinan-
sowanie budowy lub remontu strzelnic, które będą umożliwiały pro-
wadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Samorządy będą 
mogły uzyskać dotacje od MON-u w wysokości do 80 proc. wartości 
projektu. Warunkami ubiegania się o dotacje jest dysponowanie przez 
samorząd nieruchomością i pokrycie co najmniej 20 proc. kosztów 
budowy lub remontu strzelnicy. MON czeka na oferty samorządów 
do 21 września. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 października 
2018 roku. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Mini-
sterstwa Obrony Narodowej.

Ponad 1,5 mln wniosków o 500 plus 

Jak informuje resort rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej, rodzice i opiekunowie złożyli już 1,52 mln 
wniosków o świadczenie Rodzina 500+ na nowy 
okres świadczeniowy. Prawie 40 proc. wniosków 
złożono online. Jeśli zainteresowani zdążyli z doku-
mentami w lipcu lub sierpniu, pieniądze otrzymają 
do końca października. Jeśli wniosek złożą we wrze-
śniu, świadczenie tra�  do nich do końca listopada, 
z wyrównaniem za październik. Wniosek złożony 
w październiku to wypłata do końca grudnia z wy-
równaniem za październik i listopad. 
Wniosek o „Rodzina 500+” na nowy okres świadcze-
niowy trzeba złożyć do końca października.

Zarejestruj zwierzęta przez internet

Ruszył, przygotowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy i przedsiębiorcy z terenów 
wiejskich, którzy posiadają oznakowane bydło, owce, kozy czy świnie, 
mogą szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach 
dotyczących zwierząt gospodarskich, np. o ich urodzeniu, kupnie, wywozie 
lub uboju. Za pośrednictwem IRZplus można także bez wychodzenia z domu 
złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz oraz 
ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszportów dla bydła. Posiadacze 
zwierząt, którzy chcą korzystać z Portalu IRZplus, uzyskają do niego dostęp, 
rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus w celu utworzenia nowego konta. Je-
śli natomiast mają już dostęp do tej aplikacji, mogą w łatwy sposób, podczas 
logowania, rozszerzyć posiadane uprawnienia o dostęp do Portalu IRZplus lub 
skorzystać z posiadanego dostępu do dotychczasowej aplikacji CK IRZ. Obowią-
zek dokonywania zgłoszeń, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żyw-
ności, nakłada ustawa o systemie identy� kacji i rejestracji zwierząt.
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Rolnicze związki 
proponują ministrowi

Warmia i Mazury z ASF

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi pochodzi 
z naszego województwa. Ostatnio otrzymał od miej-
scowych rolników szereg skarg i propozycji.

Afrykański pomór świń występuje ostatnio w gospo-
darstwach na północy naszego kraju.

Finanse

Finanse

Więcej na paliwo

Jak oszczędzić ropę? 

30 litrów oleju napędowego na dużą jednostkę prze-
liczeniową (DJP) – taki limit zwrotu akcyzy od paliwa 
rolniczego ma obowiązywać w przyszłości.

Olej napędowy jest drogi, co wymusza szukanie sposobów na oszczędzanie go. 
Zainspirujemy się wskazówkami amerykańskiego resortu rolnictwa.

Polityka

Choroby

Łatwiej o działkę
PRAWO  Wprowadzenie ustawy o obrocie ziemią rolną zna-
cząco utrudniło jej zakup. Politycy – chociaż utrzymują, że za-
trzymało to spekulacje gruntami ornymi – już deklarują polu-
zowanie zapisów

27 sierpnia w Przysieku ob-
radowało Porozumienie Związ-
ków Zawodowych i Organizacji 
Rolniczych Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. Pierwszy z jego 
postulatów dotyczy komisji szacu-
jących straty spowodowane suszą. 
Zdaniem rolników, powinny pra-
cować codziennie – także w week-
endy. O ile łatwo oszacować stan 
kukurydzy, rzepaku czy żyta, to 
w przypadku okopowych nie jest 
to już proste. Gospodarze doma-
gają się, by komisje gminne szaco-
wały straty na wszystkich gatun-
kach roślin i glebach, gdzie ubytki 
faktycznie wystąpiły. Aneksy za-
wierające informacje o stratach 
w uprawach buraków, ziemniaków 
i kukurydzy powinien przyjmo-
wać i oceniać wojewoda. Ciekawą 
propozycją jest ta, by do oceniania 
upraw używać także zdjęć sateli-
tarnych. 

Drugi problem to umowy kon-
traktacyjne – podpisując je, rolnik 
deklarował, że dostarczy określo-
ny plon. Niestety, z powodu suszy 
okazało się to niemożliwe. Związ-
ki rolnicze chcą, by władze woje-
wódzkie i rząd pomogły w polu-
bownym załatwieniu tej kwestii. 

Kolejne postulaty dotyczą 

dwukrotnej w roku wypłaty do-
płat do materiału siewnego i do 
paliwa rolniczego oraz uzależnie-
nia kwoty de minimis od wielko-
ści gospodarstwa. Porozumienie 
apeluje o przyśpieszenie wypłaty 
dopłat bezpośrednich dla gospo-
darstw najbardziej poszkodowa-
nych przez żywioły. Pomoc jest 
potrzebna już. Zaliczka powinna 
wynosić 70% należnej kwoty, a nie 
30%, jak to było dotychczas.

Gminy, by ulżyć rolnikom, 
ustalają stawkę podatku rolnego 
na najniższym dopuszczalnym 
prawem poziomie. W ten sposób 
pomagają gospodarzom, ale jed-
nocześnie szkodzą sobie. Niska 
stawka podatku oznacza bowiem 
obniżenie przez rząd subwencji 
z budżetu centralnego. Rolni-
cy apelują, by skończyć z takim 
krzywdzeniem samorządów. 

Kolejne postulaty są związane 
z ASF. Gospodarze chcą zwiększe-
nia sanitarnego odstrzału dzików, 
a nawet całkowitej likwidacji po-
pulacji tego zwierzęcia. Poza tym 
wnioskują o wzmożenie kontroli 
fito- i zoosanitarnych na grani-
cach oraz o wstrzymanie importu 
zbóż z Ukrainy.

(pw)

Ogniska choroby odnotowano 
na Warmii i Mazurach pod koniec 
sierpnia. W pierwszym przypadku 
ASF stwierdzono w małym gopso-
darstwie, gdzie utrzymywano 20 
świń. W drugim zutylizowano 2718 
tuczników. 

Choroba zbiera żniwo na 
świecie. Nowe ogniska pojawia-
ją się w Chinach oraz w Europie 
– ostatnio  w Bułgarii i Rumu-
nii. W ostatnim z wymienionych 
państw pojawiła się w gigantycz-
nej fermie, liczącej 140 tys. tucz-
ników. Wszystkie zutylizowano. 
W Rumunii choroba rozprzestrze-
niła się za sprawą rolników. Gdy 
w gospodarstwie padała świnia, 
obawiali się zgłaszać przypadek 
i wyrzucali zwierzę do Dunaju. 
Wielka ferma czerpała wodę wła-
śnie z tej rzeki. 

Co dzieje się, gdy w gospodar-
stwie stwierdza się ASF? Służbom 
weterynaryjnym przyświecają 
wówczas trzy cele. Pierwszym jest 
jak najszybsza likwidacja ogniska, 
drugim ustalenie źródła choroby, 

a trzecim ustalenie, czy choroba 
nie została zawleczona do sąsia-
dów i zakładów przetwórczych. 

Wszystkie świnie znajdujące 
się w gospodarstwie zostają za-
bite, a ich zwłoki zutylizowane. 
Niszczone są również produkty 
pozyskane od świń, pasze itd. Na-
stępnie przeprowadza się grun-
towne czyszczenie oraz dezyn-
fekcję przy użyciu odpowiednich 
preparatów biobójczych, które wy-
kazują działanie unieszkodliwiają-
ce w stosunku do wirusa ASF.

To jednak nie koniec. Rolnik 
nie może od tak wrócić do pro-
dukcji. Musi minąć co najmniej 40 
dni od zakończenia dezynfekcji 
do momentu wprowadzenia no-
wych zwierząt. Wszyscy hodowcy, 
u których wystąpiło ognisko ASF, 
spełniający wymagania weteryna-
ryjne (w tym z zakresu identyfika-
cji i rejestracji świń) otrzymają na-
leżne im odszkodowanie za straty 
poniesione w związku z działania-
mi inspekcji weterynaryjnej. 

(pw)

W tym roku rolnicy złożyli 
już wnioski o zwrot akcyzy. Li-
mit wynosił 1 zł na 1 l oleju na-
pędowego, przy maksymalnym 
zużyciu 86 l/ha. Już wówczas 
postulowano, by został zwięk-
szony do poziomu 126 l/ha. 

W projekcie pojawia się maksy-
malna stawka 100 l/ha. 

Ministerstwo pochyliło się 
także nad postulatami rolników, 
którzy uprawy wykorzystują do 
hodowli zwierząt. W ich przy-
padku zamiast stawki hekta-

rowej ustanowiono stawkę na 
dużą jednostkę przeliczeniową. 
W projekcie zaproponowano, by 
na 1 DJP było to 30 l oleju na-
pędowego. Samorząd rolniczy 
postuluje, by podnieść stawkę 
do 40 l. 

Rolnicy proponują również, 
by wnioski o zwrot akcyzy rolni-
cy mogli składać w marcu i wrze-
śniu. Są to miesiące z mniejszym 
obciążeniem pracami polowymi 
i przez to jest więcej czasu na 
formalności. 

(pw)

Rocznie amerykańscy farme-
rzy wydają na paliwo 5,84 mld do-
larów, co stanowi niemal 26 proc. 
kosztów. Dane te skłoniły urzędni-
ków do polecenia rolnikom kilku 
unowocześnień, by zmniejszyć zu-
życie oleju napędowego. Pierwsze 
z zaleceń dotyczy przechowywa-
nia paliw w zbiornikach. Okazuje 
się, że ze zbiornika o pojemności 
ponad tysiąca litrów, intensywnie 
użytkowanego, co roku może od-
parować ok. 400 l paliwa! Zaleca 
się, by zbiorniki paliwowe stały 
w cieniu i były pomalowane na 

biało, by odbijać promienie sło-
neczne. 

Kolejny sposób na oszczędno-
ści to stosowanie paliwa zimowego 
i letniego, w zależności od warun-
ków pogodowych. Pracownicy jed-
nego z uniwersytetów stworzyli 
nawet specjalny szacunek zużycia 
paliwa przez traktor. Rolnik może 
porównać go z wynikami osiągany-
mi w gospodarstwie i stwierdzić, 
czy jego jazda jest ekonomiczna, 
czy może są problemy ze sprzę-
tem, który zużywa więcej paliwa 
niż to konieczne itd. 

Rząd USA proponuje tak-
że uprawę bezorkową, ponieważ 
zmniejsza ona zużycie paliwa. 
Dużą uwagę zwraca się na poślizg 
kół traktora na skutek zbyt lekkie-
go lub zbyt dużego ładunku. Jak to 
sprawdzić? Wystarczy obserwo-
wać odcisk kół pozostawiany za 
traktorem. Odpowiednie zdjęcie 
pokazujemy obok artykułu.

Jak widać, nawet w kraju, któ-
ry posiada ogromne zapasy paliw 
kopalnych dba się o ich zużycie, bo 
paliwo to pieniądz. 

(pw)

Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi stwierdził niedawno, że 
zmiana w ustawie ma dotyczyć 
wyłączenia spod jej przepisów 
użytków rolnych o powierzchni 
do hektara. Dotąd było to 0,3 ha. 
Powyższy zapis ograniczał plany 
inwestycyjne osób, które chciały 
osiedlić się na wsi. 

Na zapowiadanej zmianie 
skorzystają też rolnicy Będą mo-
gli zarobić, sprzedając nierucho-

mość samodzielnie dowolnej oso-
bie. Nie będą musieli już pytać 
o zgodę Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa.

Badacze rynku już dawno 
wskazywali, że po 2016 roku roz-
kwitł rynek mieszkań miejskich, 
a zmalała sprzedaż działek wiej-
skich. Wszystko za sprawą usta-
wy o obrocie ziemią. Sprzedaż 
nieruchomości rolnych spadła 

o 17 proc. między 2016 a 2017 ro-
kiem. Wzrosła za to cena hekta-
ra gruntu ornego. Stawia to pod 
znakiem zapytania polityczne re-
zultaty, zapowiadane podczas ob-
ostrzania przepisów dotyczących 
sprzedaży ziemi. Przed 2016 roku 
twierdzono, że to spekulacja na 
rynku powoduje, że ziemia dro-
żeje. Dwa lata po tym, jak niemal 
zamrożono rynek, ceny rosną. 

(pw)
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Kilka pytań 
o… służebność przesyłu 

ADWOKAT RADZI  Tym razem w naszym cyklu omawiamy kwestię problemów związanych ze słupami 
energetycznymi znajdującymi się na prywatnych działkach

Anna Krawczyk-Koźmińska, 
prowadząca Kancelarię Adwokac-
ką w Wąbrzeźnie (ulica Wolno-
ści 4, tel. 663 018 891), w formie 
przystępnych pytań i odpowiedzi 
przybliża Czytelnikom zawiłości 
prawa. Jeżeli mają Państwo jakieś 
tematy, które warto poruszyć na 
naszych łamach, prosimy o kon-
takt mailowy: redakcja@wpr.info.
pl. 

– O co chodzi z tymi słupa-
mi ?

– Liczni właściciele nierucho-
mości, szczególnie rolnicy, przez 
całe lata znoszą uciążliwości zwią-
zane z tym, że na ich działkach 
znajdują się trakcje energetyczne, 
słupy energetyczne czy trans-
formatory. Niektórzy odziedzi-
czyli swoje nieruchomości z taką 
uciążliwą zawartością, natomiast 
inni poddali się woli zakładów 
energetycznych czy wodociągo-
wych, które instalowały na ich 
działkach urządzenia przesyłowe. 

– Można nie zgadzać się na 
to, aby linie energetyczne czy 
wodociągowe biegły przez naszą 
działkę ?

– Nie, tak dobrze nie jest. 
Zwykle właściciel działki nie ma 
większego wpływu na to, jak 
przebiegać ma linia energetyczna 
czy wodociągowa i jeśli zostanie 
wydana decyzja o lokalizacji ta-
kiej inwestycji, to trudno jest ją 
powstrzymać.  

 – Osoba, która ma na swo-
jej działce niechciane słupy nie 
może odnieść z tego tytułu żad-
nych korzyści ?

– Czasem można uzyskać 
rekompensatę finansową za nie-
chciane słupy znajdujące się na 
naszej działce. To, czy będzie to 
możliwie, zależy od bardzo wie-
lu okoliczności, w szczególności 
od tego, kiedy linie energetyczne 
lub wodociągowe  były wybudo-
wane i na podstawie jakich prze-
pisów to się odbywało. Ważne 

jest również, jaką dokumentacją 
dysponują zakłady energetyczne, 
wodociągowe czy gazownicze. 
Tego typu przedsiębiorstwa prze-
syłowe zwykle nie chcą płacić za 
swoje urządzenia znajdujące się 
na działkach, ale w sprzyjających 
okolicznościach możliwe jest uzy-
skanie znacznych kwot na drodze 
sądowej.

– Kiedy więc mamy szanse 
na jakieś pieniądze ?

– Po pierwsze, przedsię-
biorstwo energetyczne lub inne 
nie może mieć tytułu prawnego 
upoważniającego do korzystania 
z urządzeń czy słupów znajdują-
cych się na naszej działce. Zwykle 
wynika to z księgi wieczystej. Po 
drugie, zwykle bardzo trudno jest 
uzyskać wynagrodzenie w sytu-
acji, kiedy słupy wybudowane 
były ponad 30 lat temu, ponie-
waż przedsiębiorstwa bronią 
się wówczas tym, ze zasiedziały 
służebność przesyłu. Jeśli nato-

miast infrastruktura ta wybudo-
wana została później, możemy 
domagać się ustanowienia tzw. 
służebności przesyłu za wynagro-
dzeniem, najkrócej mówiąc jest 
to wypłacana jednorazowo lub 
okresowo suma pieniędzy za to, 
że linia przesyłowa stoi na naszej 
działce, przecz co utrudnia korzy-
stanie z niej. Czasem w odręb-
nym postępowaniu można żądać 
można także wynagrodzenia za 
bezumowne korzystanie z naszej 
działki nawet za kilka lat wstecz. 

– Jak wyglądają postępowa-
nie sądowe w takich sprawach?

– Sprawy sądowe o ustano-
wienie służebności przesyłu są 
bardzo skomplikowane, wymaga-
ją przeprowadzenia szeregu do-
wodów, w tym opinii biegłych, ale 
niekiedy udaje się uzyskać rekom-
pensatę rzędu kilku lub nawet 
kilkudziesięciu tysięcy złotych, 
w zależności od wielkości działki 
przez którą przebiega linia prze-

syłowa i utrudnień, które wiążą 
się z jej obecnością. Szczególnie 
duże kwoty przyznane mogą być 
wtedy, kiedy linia przesyłowa 
utrudnia wybudowanie budyn-
ków na działce lub w inny sposób 
ogranicza korzystanie z działki. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Mniej dorobisz 
do emerytury i renty
1 września zmieniła się kwota przychodów, jakie może osiągnąć pracujący eme-
ryt i rencista, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego. Dodatkowe 
zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świad-
czenia. 

ZUS

Na to, czy ZUS zawiesi lub 
zmniejszy świadczenie, ma wpływ 
przede wszystkim przychód z dzia-
łalności, od której są obowiązkowe 
składki na ubezpieczenia społecz-
ne, np. z umowy o pracę.

Limity dorabiania dla emery-
tów rencistów ustala się na pod-
stawie wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia, które oblicza GUS. 
Od 1 września kwoty miesięcznego 
przychodu powodujące zmniejsze-
nie lub zawieszenie emerytur lub 
renty wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnego wynagro-

Zgłoszeni on-line
Uruchomiona przez resort cyfryzacji e-usługa jest 
coraz bardziej popularna. Dzięki niej, bez wychodze-
nia z domu, rodzice zgłosili narodziny co 10. dziecka 
urodzonego po 1 czerwca.

Społeczeństwo informacyjne

– To dobry wynik. Jednak za-
leży nam, by z naszej usługi korzy-
stało jeszcze więcej rodziców. Uru-
chomiliśmy ją po to, by ułatwić im 
życie – mówi minister cyfryzacji 
Marek Zagórski.

Jak to zrobić? Cały proces to 
5 prostych kroków. Ważne: rodzic, 
który będzie rejestrował narodziny 
(może to być zarówno mama, jak 
i tata) musi mieć aktualny Profil Za-
ufany. Można go założyć np. z po-
ziomu elektronicznego konta ban-
kowego. Co dalej? Wejdź na stronę 
www.obywatel.gov.pl i tam wybierz 
usługę, z której chcesz skorzystać. 
Po zalogowaniu, system poprosi 
o potwierdzenie, że jesteś matką/
ojcem dziecka. Następnie – o zwe-
ryfikowanie twoich danych. Jak tyl-
ko to zrobisz, przejdziesz do zare-
jestrowania narodzin potomka. To, 
czego potrzebujesz na tym etapie, 
to m.in. nazwa szpitala, w którym 
dziecko przyszło na świat oraz imię 
dziecka. Ustal także numer aktu 
małżeństwa lub urodzenia (jeśli 
nie jesteś w związku małżeńskim), 
co pozwoli na weryfikację twoich 
danych w Urzędzie Stanu Cywilne-
go. Kilka kliknięć i gotowe. Kolejny 

krok to wybór adresu, pod którym 
chcesz zameldować dziecko oraz 
sposobu odebrania dokumentów. 
Do wyboru masz skrzynkę na ePU-
AP, odbiór osobisty lub przesyłkę 
tradycyjną pocztą. Ostatni krok to 
podgląd wniosku i podpis (Profilem 
Zaufanym).

– Pierwsze dni dla świeżo 
upieczonych rodziców to zawsze 
czas pełen nowych wyzwań i obo-
wiązków. Zgłoszenie narodzin 
dziecka online to proste, szybkie, 
bezpieczne i bezpłatne narzędzie, 
ale przede wszystkim oszczędność 
czasu rodziców, którzy w tym waż-
nym momencie życia mogą – za-
miast wizyty w urzędzie – spędzić 
go z nowym członkiem rodziny – 
przypomina minister Zagórski.

Możliwość zarejestrowania 
narodzin dziecka przez internet 
działa od 1 czerwca br. To niejedy-
na e-usługa dedykowana rodzicom. 
Nie wychodząc z domu, można już 
m.in. zawnioskować o Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotne-
go (EKUZ) dla swoich dzieci, złożyć 
wnioski w programach 500+ i „Do-
bry start”. 

Ministerstwo Cyfryzacji

dzenia miesięcznego – 3164,80 zł
 • 130% przeciętnego wynagro-

dzenia miesięcznego – 5877,40zł
Nowe progi obowiązują do 30 

listopada 2018. W tym okresie eme-
ryci, którzy pobierają wcześniejsze 
emerytury oraz renciści mogą 
dorobić bez ryzyka zmniejszenia 
świadczenia do kwoty 3164,80 zł. 
Jeśli osiągną przychód przekracza-
jący 70 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia, ale nie 
wyższy aniżeli 130 proc. tego wyna-
grodzenia, to świadczenie zostanie 
zmniejszone o kwotę przekrocze-
nia, nie więcej jednak niż o kwotę 
maksymalnego zmniejszenia, która 
od 1 marca br. wynosi:

• 582,38 zł – emerytura, renta 
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy,

• 436,82 zł – renta z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy,

• 495,06 zł – renta rodzinna dla 
jednej osoby

Jeśli natomiast dochód prze-
kroczy 130 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia tj. kwotę 5877,40 zł – 
ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Zawieszeniu ani zmniejszeniu, 
bez względu na wysokość osią-
ganego przychodu, nie podlegają 
emerytury osób, które osiągnę-
ły powszechny wiek emerytalny 
(nie dotyczy to tych osób, których 
emerytura została zawieszona 
w związku z kontynuowaniem za-
trudnienia w ramach stosunku pra-
cy, podjętego przed jej nabyciem). 
ZUS nie zmniejsza ani nie zawie-
sza świadczenia w razie osiągania 
przychodu w przypadku prawa do 
emerytury częściowej. Pełna wy-
sokość gwarantowana jest również 
w przypadku:

• renty inwalidy wojennego, 
z tytułu pobytu w obozie i w miej-
scach odosobnienia lub renty ro-
dzinnej po tych inwalidach,

• renty inwalidy wojskowego 
w związku ze służbą wojskową lub 
renty rodzinnej po żołnierzu, któ-
rego śmierć ma związek ze służbą 
wojskową.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS

fot. ilustracyjne
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 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 9 września o 19.00 w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu wystąpi 

formacja Farben Lehre. Grupa działa od ponad 30 lat i jest jedną z najbardziej cenio-
nych kapel punk-rockowych w naszym kraju. Została założona w Płocku z inicjatywy 
Wojciecha Wojdy i Marka Knapa. Ma na swoim koncie takie utwory jak: „Matura”, 
„Spodnie z GS-u” czy „Anioły i Demony”. Bilety w przedsprzedaży kosztują 25 zł, 
a w dniu koncertu – 35 zł. Wejściówki do nabycia w domu kultury. Rezerwacji telefo-
nicznej można dokonać pod nr. tel. 665 823 666. 

 Wąbrzeźno
 W Wąbrzeskim Domu Kultury można oglądać wystawę Wojewódzkiego Ośrodka 

Animacji Kultury pt. „Uwolnij wspomnienia”. To utrwalone i zatrzymane w czasie oso-
biste wspomnienia pojedynczych osób. Poprzez fotografie uczestniczymy w podnio-
słych chwilach całych rodzin, które celebrują ważne wydarzenia prywatne lub uczest-
niczą w ceremoniach kościelnych. Prezentowane zdjęcia to nie tylko pożółkłe kartki 
z albumów, ale świadectwa przemijania i zmian kulturowych. Ekspozycja dostępna do 
końca września w godzinach pracy jednostki.

 5 września o godzinie 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa „380 lat wsi Książ-
ki 1638-2018”. Ekspozycję przygotowali: Wojciech Deżakowski – członek rady so-
łeckiej sołectwa Książki, Eugeniusz Dylewski – sołtysa sołectwa Książki oraz Macieja 
Sacha – miłośnik historii. – Mimo że wieś jest stosunkowo młoda, wiele okolicznych 
miejscowości ma tradycje sięgającą średniowiecza. Możemy się pochwalić ciekawą 
i niepospolitą historią. Wieś od początku swojego istnienia, aż do końca II wojny świa-
towej związana była z narodem niemieckim i nie zachowało się wiele rzeczy z tamtych 
czasów, niemniej jednak dzięki dużemu zaangażowaniu i długotrwałym poszukiwa-
niom udało się zebrać trochę lokalnych pamiątek oraz odtworzyć niektóre fakty z życia 
naszych przodków – mówi Sacha. Wstęp wolny.

 Po raz kolejny kolekcjonerzy staroci z regionu odwiedzą Wąbrzeźno. 6 września 
od godziny 9.00 na Pl. Jana Pawła II mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego będą mogli 
obejrzeć wiele ciekawych i unikatowych eksponatów. Stare monety, odznaczenia, lam-
py, zdjęcia i inne „zakurzone” minionym czasem przedmioty czekają na gości podczas 
tegorocznego spotkania z pasjonatami historii. Jarmarki staroci już na stałe wpisały 
się w kalendarz imprez i z roku na rok cieszą się coraz większą frekwencją. Jest to 
prawdziwa uczta dla koneserów. Pchli targ potrwa do godziny 16.00.

 5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury na spek-
takl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Pół na pół”. Główne role w sztuce 
grają Piotr Szwedes i Piotr Polk. – Proponowana komedia to opowieść o realizacji 
życiowych planów i marzeń dwóch przyrodnich braci: Roberta i Dominika. Wbrew 
pozorom, bracia wcale nie są bezdusznymi potworami czyhającymi na śmierć swej 
matki i jej spadek – informuje WDK. Sztuka ma charakter komedii kryminalnej, gdzie 
dominują piętrowe kłamstwa, zwroty akcji i mnóstwo humoru. Bilety do nabycia w ka-
sie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 60 zł/os., natomiast cena biletów 
grupowych (grupa od 15 osób) wynosi 50 zł/os. Zainteresowani są proszeni o kontakt 
pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 27. 

 14 października WDK zaprasza do udziału w XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Do-
robku Twórczego Seniorów. Celem przeglądu jest aktywizacja amatorskiego scenicz-
nego ruchu artystycznego, realizacja własnych możliwości twórczych poprzez udział 
w różnorodnych prezentacjach scenicznych. W imprezie mogą wziąć udział soliści, 
zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, kapele, zespoły folklorystyczne, 
kabarety. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 września na adres organizatora: 
Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47; 87-200 Wąbrzeźno lub e.mail: animacja@
wdkwabrzezno.pl.

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich „Stop-

klatka”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników ama-
torskiego filmowania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie może prze-
kroczyć 30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na 
dłuższy obraz). Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych i rzeczowych. 

 Już po raz trzynasty Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie ogłosiła 
Ogólnopolski Konkurs „Rypiński Album Poetycki”. Mogą wziąć w nim udział pełno-
letnie osoby, które przygotują trzy niepublikowane wcześniej wiersze. Utwory muszą 
być w całości autorskie, a więc używanie nawet fragmentów dzieł innych poetów jest 
niedozwolone. Organizatorzy nie narzucają tematyki. Termin nadsyłania utworów 
upływa w piątek 14 września. Prace będzie oceniać profesjonalne jury, które wybierze 
większością głosów trzy najciekawsze propozycje. Zwycięzca otrzyma nagrodę finan-
sową w wysokości 1800 zł. Za drugie miejsce przewidziane jest 1000 zł, a za trzecie 
600 zł. Z regulaminem konkursu można zapoznać się w bibliotece oraz facebooku lub 
na stronie internetowej książnicy: www.bibilioteka-rypin.pl. Patronat nad wydarzeniem 
objął burmistrz Rypina. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Rypińskie kino
wraca z przytupem

FILM  Rypiński Dom Kultury ogłosił filmowy repertuar na 
najbliższy miesiąc. Fani kina będą mogli zobaczyć m.in. „Mam-
ma Mia! Here We Go Again”, „Iniemamocni 2” czy „Dywizjon 
303. Historia prawdziwa”

W ostatnich miesiącach kino 
w Rypinie przeszło gruntowną 
modernizację. Remont objął salę 
widowiskową, pomieszczenia ad-
ministracyjne oraz hol wejściowy. 
Zmienił się kąt nachylenia widow-
ni, by goście mogli oglądać filmy 
czy spektakle z wysokości. Zwięk-
szyła się też liczba miejsc siedzą-
cych z 211 do 270. Sala jest wypo-
sażona w nowoczesne systemy 
oświetlania scenicznego i nagło-
śnienia. Wymieniony został ekran 
projekcyjny, rozbudowano też 
system kinowy do technologii 3D, 
przebudowano scenę oraz wyko-
nano nową aranżację akustyczną 
ścian i sufitów. 

Na remont budynku pozy-
skano dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020. To 
jednak niejedyne pieniądze, któ-
re powędrowały do Rypina na 
rozwój infrastruktury kultural-
nej. W ramach projektu „Kultura 
w zasięgu 2.0” Rypiński Dom Kul-
tury otrzymał blisko 140 tys. zł na 
zakup systemu elektronicznego 
plakatu. Tablice nie tylko będą in-
formować o aktualnych wydarze-
niach, zastępując tradycyjne afi-
sze, ale będą również wyświetlać 
ofertę instytucji kultury w całym 

naszym województwie. W ostat-
nio piątek obiekt został oficjalnie 
otwarty. RDK podał też wrześnio-
wy repertuar kina. 

W dniach 5-6-7 (16.30) i 8-9 
września (13.30) rypińskie kino 
przygotowało propozycję dla naj-
młodszych widzów – „Jak zostać 
czarodziejem”. Nieśmiały chło-
piec odkrywa przejście do innego 
wymiaru, w którym spotka niesa-
mowite stworzenia.

5-6 (18.45) i 8-9 września 
(18.00) będzie można obejrzeć 
film „Szpieg, który mnie rzucił” 
w reżyserii Susanny Fogel. Przyja-
ciółki rozpoczynają szpiegowską 
przygodę, gdy okazuje się, że były 
partner jednej z nich był agen-
tem. W rolach głównych: Mila Ku-
nis i Kate McKinnon. 

Z kolei 7 (18.45) oraz 8-9 wrze-
śnia (20.40) przyjdzie pora na 
horror w reżyserii Ariego Aste-
ra pt. „Dziedzictwo. Hereditary”. 
Wkrótce po śmierci seniorki rodu 
jej rodzinę zaczynają niepokoić 
tajemnicze zdarzenia.

W dniach 12-13-14 (18.45) oraz 
15-16 września (18.00) kino przy-
gotowało atrakcję dla fanów 
musicalu – „Mamma Mia! Here 
We Go Again”. Sophie, w tej roli 
Amanda Seyfried, spotyka się na 

greckiej wyspie Kalokairi z przy-
jaciółkami swojej matki Donny 
(Meryl Streep) – Rosie (Julie Wal-
ters) i Tanyą (Christine Baranski). 
Główna bohaterka ogłasza, że 
jest w ciąży, ale ma obawy czy 
będzie w stanie sama wychować 
dziecko. Kobiety deklarują swoją 
pomoc, a za moment dołączają 
do nich: mąż Donny, Sam (Pierce 
Brosnan) oraz jej byli partnerzy: 
Harry (Colin Firth) i Bill (Stellan 
Skarsgård). Wspólnie opowiada-
ją historię Donny, która została 
matką w młodym wieku i samo-
dzielnie wychowywała dziecko, 
jednocześnie prowadząc grecką 
willę i śpiewając w zespole. 

W tych samych dniach (12-
13-14 września) o 16.30, a 15-16 
września – o 13.30 i 15.45 zostanie 
wyświetlony film animowany – 
„Młodzi Tytani: Akcja! Film”. 

W drugiej połowie miesiąca 
czekają nas jeszcze takie seanse 
jak: „Iniemamocni 2”, „Rodziny się 
nie wybiera” oraz „Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa”. Szczegółowy 
program na drugą połowę wrze-
śnia podamy w kolejnym wydaniu 
naszego tygodnika. Informacje 
o biletach na stronie www.kino.
rypin.eu.

(ToB), fot. RDK





Czwartek, 6 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 316 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 9 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 37 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 102 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 87 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Kalkalpen. Starodrzew 
 i wapienne skały - fi lm
14:00 Elif odc. 317 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 31 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 10 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 37
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3326
18:30 Korona królów odc. 88 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 252 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 19
23:50 Ocaleni odc. 24
00:55 Bez tożsamości odc. 12 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 325 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 113 - serial 

07:10 Szpital odc. 394 - serial 

08:10 Dr House odc. 6 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 669 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 114 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 568 - serial 

14:55 Szpital odc. 395 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 5 - serial

16:50 Kryminalni odc. 4 - serial

17:55 Dr House odc. 7 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 670 - serial 

20:00 Niania - komedia 

22:05 Lucyfer odc. 9 - serial

23:05 Rush odc. 10 - serial 

00:05 Paranoja - thriller 

06:00 Spadkobiercy odc. 48

07:05 Turbo Fast odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 18 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 4

09:00 Septagon odc. 3 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 4

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 4 - serial

12:00 Benny Hill odc. 73

12:40 Detektywi w akcji 

 odc. 124 - serial

13:40 STOP Drogówka odc. 181

14:40 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial 

15:40 Maria z przedmieścia 

 odc. 2 - serial 

16:45 Światło twoich oczu 

 odc. 2 - serial 

18:00 Septagon odc. 4 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 433 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 212 - serial

21:00 Igrzyska na kacu - komedia 

22:50 Kill Bill - fi lm

01:00 Tuż przed tragedią odc. 7 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 19 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 138 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 42
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 14 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
20:00 Taxi 2 - fi lm
21:45 To nie jest komedia 
 dla kretynów - komedia 
23:40 Kryjówka - komedia
01:30 Dyżur odc. 14 s. 2

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach Historycznych  

 odc. 6

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Madame Tutli-Putli - fi lm

09:05 Jeszcze nie wieczór - komedia

11:00 Biała wizytówka odc. 3 - serial 

12:10 Biała wizytówka odc. 4 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Pajęczarki - komedia 

15:25 Program publicystyczny

16:10 Ostatnie okrążenie

17:25 Cała zima bez ognia - dramat

19:05 Pegaz odc. 102

19:35 Najlepszy klient - fi lm

19:50 Wiatr - fi lm

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Bilardzista - dramat

22:45 Pojedynki stulecia odc. 1 

23:20 Jadwiga Jankowska-Cieślak.  

 Dotknięcie - fi lm

23:50 Scena klasyczna odc. 27

00:45 Niebiańskie żony Łąkowych  

 Maryjczyków - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 369
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 18 s. 2 - serial
07:55 Śladami zbrodni 
 i walki 1944 -1956
08:30 Polskie sto lat - fi lm
09:05 Bydgoszcz 1939 - fi lm
09:40 Krew na bruku. 
 Obrona Grodna 1939 - fi lm
10:10 Sensacje XX wieku odc. 43
10:40 Sensacje XX wieku odc. 42
11:10 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - fi lm
12:15 Jan Serce odc. 3 - serial 
13:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 37
13:30 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
14:35 Amerykańska broń odc. 2 - fi lm
15:50 Zaginiona fl ota Kolumba - fi lm
16:50 Komunikaty Wojenne odc. 13
16:55 Polacy w bitwie o Anglię - fi lm
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 55
18:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 19 s. 2 - serial 
20:00 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 1 - serial
21:00 Wojna generałów odc. 1 - serial
22:00 Spór o historię odc. 94
22:35 Szerokie tory odc. 71
23:15 Wyjęci spod prawa odc. 2 - serial
00:15 Życie po radziecku odc. 7 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 2
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Filmowe życiorysy
14:00 Odebrano nam całe dzieciństwo  
 - fi lm
15:15 Kruszynka - fi lm
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 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
19:30 Superksięga odc. 26 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Wbrew wszelkim 
 przeciwnościom - serial 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Kosmos - fi lm

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 26 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 107 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 155
11:25 The Voice of Poland 
 - Teaser odc. 2
11:26 Rodzinka.pl 
 odc. 235 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 31
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 7 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5208
18:35 Kronika VERVA Street Racing
18:40 Rodzinka.pl odc. 153 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 38 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:45 Bake Off Junior odc. 1
21:45 Zgadnij, kim jestem - komedia
23:40 Na sygnale odc. 196 - serial 
00:10 Pracownik miesiąca - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2281

11:00 Ukryta prawda odc. 925 - serial

12:00 Szpital odc. 814 - serial

13:00 Szkoła odc. 577 - serial

14:00 19+ odc. 278 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5

15:30 Szkoła odc. 578 - serial

16:30 19+ odc. 279 - serial

17:00 Szpital odc. 815 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 926 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5425

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2741 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 175

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 18

22:30 Chłopaki nie płaczą - komedia

00:40 Złodzieje odc. 4 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 622 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 623 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 115 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 728 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 9 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 795 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2712 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 841 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3710
16:30 Na ratunek 112 odc. 244 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 234 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2713 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 261 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 119
21:10 Przyjaciółki odc. 135 - serial 
22:10 Joy - fi lm
00:55 Chirurdzy odc. 103 - serial 

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Biała wizytówka 06:55 Wojenne dziewczyny

05:55 Na dobre i na złe 15:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Taksówkarz Daniel i jego przyjaciel Emilien 
znów stawiają czoła zagrożeniu, które zawisło 
nad Francją: yakuza porwała przebywającego 
w Marsylii japońskiego ministra.

Rok 1996. Komandosi giną w tajemniczych 
okolicznościach podczas misji w Afryce. Tylko 
jeden żołnierz uchodzi z życiem, jednak cierpi 
na zanik pamięci. Pod opieką tubylców wraca do 
zdrowia.

„Zgadnij, kim jestem”
(1998r.) TVN 2 21:45

„Taxi 2”
(2000r.) TV Puls 20:00



Piątek, 7 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 317 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 10 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 38 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 103 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 88 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 8
12:55 Jak rozgniewać ptaka, czyli  
 prawdziwe Angry Birds - fi lm
14:00 Elif odc. 318 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity
16:05 Wieczna miłość odc. 11 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 38
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3327
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Włochy - Polska Piłka nożna
20:35 Włochy - Polska Piłka nożna
22:55 Zwycięzca - fi lm 
01:10 Magazyn kryminalny 997 odc. 19

05:15 Ukryta prawda odc. 326 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 114 - serial 

07:10 Szpital odc. 395 - serial 

08:10 Dr House odc. 7 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 670 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 115 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 569 - serial 

14:55 Szpital odc. 396 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 6 - serial

16:50 Kryminalni odc. 5 - serial

17:55 Dr House odc. 8 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 671 - serial 

20:00 Madagaskar - fi lm

21:50 Czego pragną kobiety - komedia 

00:25 American Horror Story:

 Murder House odc. 6 s. 1 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 49
07:05 Turbo Fast odc. 18 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 19 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 5
09:00 Septagon odc. 4 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 5
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 5 - serial
12:00 Benny Hill odc. 52
12:40 Galileo odc. 694
13:40 Galileo odc. 695
14:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 433 - serial 
15:40 Maria z przedmieścia 
 odc. 3 s. 1 - serial 
16:45 Światło twoich oczu 
 odc. 3 - serial 
18:00 Septagon odc. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 434 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 209 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 210 - serial
23:15 Pogromcy korporacji - fi lm
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 1

06:00 Kontrakt na miłość odc. 20 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 139 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 43
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 15 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
20:00 Osaczeni - fi lm
22:10 Maksimum ryzyka - fi lm
00:15 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 18 - serial 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Oczy mojego ojca - fi lm

09:15 Cała zima bez ognia - dramat

11:00 Biała wizytówka odc. 5 - serial 

12:10 Biała wizytówka odc. 6 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Waldbühne 2017 

 - Legendy reńskie

15:20 Program publicystyczny

16:05 Mleczna droga - fi lm

17:45 Kapitan z „Oriona” - dramat

19:25 Pojedynki stulecia odc. 1

20:00 Informacje kulturalne 

20:10 Konkurs Chopinowski  

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 7

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 108

20:25 Birdman czyli (Nieoczekiwane  

 pożytki z niewiedzy) - komedia

22:35 Fabryka hitów odc. 1 - serial

23:35 Tygodnik kulturalny

00:30 Bilardzista - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 281
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 19 s. 2 - serial
07:55 Taśmy bezpieki odc. 55
08:40 Marzyciele odc. 6
09:10 Polacy w bitwie o Anglię - fi lm
10:05 Życie po radziecku odc. 7 - serial
10:35 Sensacje XX wieku odc. 44
11:10 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 38
11:20 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
12:20 Jan Serce odc. 4 - serial 
13:35 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 2 - serial
14:25 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 32
14:40 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 1 s. 2 - serial
15:40 Historia wynalazków 
 odc. 2 - serial
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 14
16:45 Pułkownik Dąbek. 
 Obrona Gdyni 1939 - fi lm
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Ex libris  
18:45 Wojenne dziewczyny 
 odc. 20 s. 2 - serial 
19:55 Pelplińska jesień 1939 roku
20:35 Koło historii odc. 62
21:00 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL  
 w DTV odc. 42
22:35 Szerokie tory odc. 70
23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 1 - serial
00:00 Życie po radziecku odc. 8 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 26 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świata
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty nie rodzi
  się po śmierci - fi lm
11:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:30 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 10 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Matka Teresa - fi lm
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Piloci. Biało-czerwoni 
 z Dęblina - fi lm
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką do  
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 11 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
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 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Proces przeciwko 
 szatanowi - fi lm
23:40 Petra - tajemnicze miasto

05:30 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 2 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 9 - serial
07:20 Na sygnale odc. 108 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 156
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 236 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 32
14:00 Coś dla Ciebie odc. 166 
14:25 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
15:00 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 1
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 8 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5209
18:33 Kronika VERVA Street Racing
18:35 Rodzinka.pl odc. 154 s. 6 - serial
19:00 Wszystko przed nami 
 odc. 39 - serial 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 1
21:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 2
22:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 3
23:05 Festiwal Muzyki Tanecznej
  - Kielce 2018 odc. 4
00:10 Drogówka - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2282

11:00 Ukryta prawda odc. 926 - serial 

12:00 Szpital odc. 815 - serial

13:00 Szkoła odc. 578 - serial

14:00 19+ odc. 279 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 6

15:30 Szkoła odc. 579 - serial

16:30 19+ odc. 280 - serial

17:00 Szpital odc. 816 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 927 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5426

20:00 Disco Polo - komedia

22:15 Zawodowcy - dramat

0:20 Alicja w Krainie Czarów - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 624 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 625 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 116 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 729 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 10 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 796 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2713 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 842 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3711
16:30 Na ratunek 112 odc. 245 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 235 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2714 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 262 - serial
20:10 Saga „Zmierzch” 
 - Zaćmienie - fi lm
22:50 Pamięć absolutna - fi lm
01:30 Dziecko Rosemary - serial

06:15 Sąd rodzinny 12:40 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Biała wizytówka 07:00 Wojenne 

dziewczyny

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Robert MacDougal cieszy się reputacją jednego 
z najlepszych złodziei dzieł sztuki. Kiedy 
w Nowym Jorku zostaje skradziony bezcenny 
obraz Rembrandta, Robert staje się głównym 
podejrzanym.

Przyjaciele z nowojorskiego ZOO – lew Alex, 
hipopotamica Gloria i żyrafa Melman, poszukując 
zbiegłego przyjaciela, zebry Marty’ego, trafi ają na 
pokład statku, który dopływa na Madagaskar.

„Osaczeni”
(1999r.) TV Puls 20:00

„Madagaskar”
(2005r.) TVN 7 20:00



Sobota, 8 września 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:55 Klan odc. 3325
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 72 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 42
09:20 Rodzinny ekspres odc. 46
09:50 Kulisy ataku 11 września - fi lm
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
11:30 Korona królów odc. 85 - serial 
12:00 Korona królów odc. 86 - serial 
12:30 Korona królów odc. 87 - serial 
13:00 Korona królów odc. 88 - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 186
14:10 Jak to działa? odc. 161
14:40 Opole 2018 na bis
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 252 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 39
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Drogi wolności odc. 1 - serial 
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 28 s. 3 - serial 
21:30 Kwiaty wojny - dramat
00:00 4 Blocks odc. 2 - serial 

05:45 Ukryta prawda odc. 327 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Żony Hollywood 

 odc. 2 s. 3 - serial

09:55 Żony Hollywood 

 odc. 3 s. 3 - serial

10:55 Żony Hollywood 

 odc. 4 s. 3 - serial

11:55 Lassie - fi lm

14:00 Skok przez płot - fi lm

15:50 Harry Potter 

 i kamień fi lozofi czny - fi lm

19:00 Evan Wszechmogący - komedia 

21:00 Millerowie - komedia 

23:20 Imperium wilków -thriller 

02:00 Moc magii odc. 244

06:00 Spadkobiercy odc. 50

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial

08:25 Dzielna Mysz - serial 

08:45 Piesek z Hollywood - komedia 

10:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 430 - serial 

11:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial 

12:30 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial 

13:30 STOP Drogówka odc. 182

14:35 Komandosi z Navarony - fi lm

17:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 433 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 434 - serial 

19:00 Galileo odc. 696

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 2

21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 211 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 212 - serial

23:05 Spotlight - dramat 

01:55 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Magnum odc. 13 s. 7 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 75 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 8

08:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 98 s. 3 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 99 s. 3 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 100 s. 3 - serial 

12:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 101 s. 3 - serial 

13:35 Powrót do przyszłości - fi lm

16:10 Bibliotekarz III: 

 Klątwa kielicha Judasza - fi lm

17:50 Osaczeni - fi lm

20:00 Rambo II - fi lm

22:00 Parker - fi lm

00:20 Pod ścianą - fi lm

07:00 Nienasyceni odc. 1 
07:25 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne
08:00 Konkurs Chopinowski 
 na Instrumentach 
 Historycznych odc. 7
08:10 Tygodnik kulturalny
09:05 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 25 - serial 
10:10 Gwiazdy tamtych lat odc. 19
10:45 Czarny Błysk odc. 1 - serial
11:05 Szlakiem Kolberga odc. 26
11:40 Arcydzieła bez tajemnic 
 odc. 2 - serial
12:15 Patrzę na ciebie, 
 Marysiu - dramat
13:40 Rozmowy kontrolowane 
 - komedia 
15:25 Wydarzenie aktualne 
16:05 Wstęp do fi lmu odc. 32
16:10 Tess Melodramat 
19:10 Historia Florence 
 Foster Jenkins - fi lm
20:20 Midnight Express - thriller 
22:30 Dranie w kinie odc. 33
23:10 Frank Zappa & The Mothers:  
 Roxy the Movie - fi lm
01:05 Lincz - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 282
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 22 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 2
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 2 s. 1
08:50 Wojna domowa odc. 1 - serial
09:35 Wojna domowa odc. 2 - serial
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 8
10:40 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
11:45 Amerykańska broń odc. 2 - fi lm
12:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 2 - serial
13:50 Szerokie tory odc. 67
14:20 Podróże z historią odc. 2 s. 1
14:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - fi lm
15:55 Spór o historię odc. 106
16:40 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
17:30 Komunikaty Wojenne odc. 15
17:35 Marzyciele odc. 7
18:10 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 6 - serial
19:10 Naukowa kawaleria - fi lm
20:15 Wojna generałów odc. 1 - serial
21:15 Polskie drogi odc. 2 - serial 
22:55 Mieczysław Paluch. Człowiek,  
 powstaniec, dowódca - fi lm
23:55 Ocenzurowane taśmy - fi lm
01:30 Telewizja odc. 1 - fi lm

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Nowy kształt wiary 
 - katolicyzm - fi lm
09:50 Pocztówka z Indii 
 - Chennai - miasto 
 św. Tomasza Apostoła - fi lm
10:00 Informacje dnia
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:25 Kartka z kalendarza
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Oratorium o Męczennikach  
 Sandomierskich - Dojrzewanie  
 drzewa. Witraż wiernością  
 malowany odc. 1
15:00 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 17
16:00 Informacje dnia
16:10 Próba wiary odc. 4 - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
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 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
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 Król Dawid odc. 11 - serial 
22:50 Teoria ewolucji a współczesna 
 mikrobiologia - fi lm

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1378 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 157
11:20 Makłowicz w podróży odc. 164
11:55 Zgadnij, kim jestem - komedia
13:50 Festiwal Muzyki Tanecznej
14:00 Familiada
15:15 Kabaret Moralnego Niepokoju
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5210
18:30 Kronika VERVA Street Racing
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 12
19:55 Festiwal Muzyki Tanecznej
20:05 The Voice of Poland odc. 3
21:10 Festiwal Muzyki Tanecznej 
 - Kielce 2018 Festiwal
22:15 Festiwal Muzyki Tanecznej
 - Kielce 2018 Festiwal
23:15 Festiwal Muzyki Tanecznej 
 - Kielce 2018 Festiwal
00:20 Rocky Balboa - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1088

11:00 Na Wspólnej odc. 2738 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2739 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2740 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2741 - serial

12:50 Złodzieje odc. 5 s. 2

13:30 Dorota inspiruje odc. 8

14:30 Ameryka Express odc. 1

16:00 Zgłoś remont odc. 1 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 1 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5427

20:00 Mam talent odc. 1 s. 11

21:45 Och, życie - komedia

00:25 Śmierć się śmieje - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 51

09:40 My3 odc. 52

10:10 Ewa gotuje odc. 337

10:45 Nasz nowy dom odc. 107

11:45 Śpiewajmy razem. 

 All Together Now odc. 1

13:15 Saga „Zmierzch” - Zaćmienie - fi lm

15:50 Kabaret na żywo odc. 41

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 99

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 100

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 263 - serial

20:05 Epoka lodowcowa V 

 - Mocne uderzenie - fi lm

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 88

00:25 Wybraniec śmierci - fi lm

15:50 Harry Potter
 i kamień fi lozofi czny

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

13:40 Rozmowy 
kontrolowane

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:10 Ewa gotuje

Grudzień 1937 roku. Japońska armia wkroczyła 
do stolicy Chin. Grupa uczennic chroni się 
w kościele. Dołączają do nich prostytutki oraz 
John Miller, który chce umożliwić kobietom 
opuszczenie kryjówki.

Marty McFly wsiada wieczorem za kierownicę 
deloreana z napędem nuklearnym. Pojazd został 
skonstruowany przez ekscentrycznego naukowca, 
doktora Browna. Marty cofa się w przeszłość 
o trzydzieści lat.

„Powrót do przyszłości”
(1985r.) TV Puls 13:35

„Kwiaty wojny”
(2011r.) TVP 1 21:30
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04:45 Galeria

04:45 Galeria
05:40 Klan odc. 3327
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 
08:35 Las bliżej nas odc. 73 s. 2
09:00 Ziarno odc. 675
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 47 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 84
10:30 Leśniczówka odc. 29 - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 30 - serial 
11:30 Leśniczówka odc. 31 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 29
13:10 Wielka odwilż w Yellowstone  
 odc. 3 - serial
14:10 Sonda II odc. 88
14:35 Opole 2018 na bis 
15:05 Big Music Quiz odc. 8
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 27
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 40
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 28 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia? 
19:20 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 2 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Ja cię kocham, a ty z nim 
 - komedia 
00:05 Kwiaty wojny - dramat

06:00 Spadkobiercy odc. 51

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 18 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 17 - serial

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

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

08:55 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial

09:30 Tom i Jerry: 

 Magiczny pierścień - fi lm

10:40 Galileo odc. 695

11:40 Galileo odc. 696

12:50 Przyjaciel gangstera - komedia

14:40 Nie można pocałować panny  

 młodej - komedia 

16:45 Za linią wroga - fi lm

19:00 Galileo odc. 697

20:00 Wierna jak pies. Policjantki 

 i policjanci - fi lm

21:45 Kill Bill II - fi lm

00:35 Autostopowicz - fi lm

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

06:55 Skorpion odc. 3 s. 2 - serial

07:50 Skorpion odc. 4 s. 2 - serial

08:50 Skorpion odc. 5 s. 2 - serial

09:45 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 2 - serial

10:20 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 2 - serial

11:05 Powrót do przyszłości - fi lm

13:40 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - fi lm

15:40 Książę i ja III: Królewski miesiąc  

 miodowy - komedia

17:40 Hellboy - fi lm

20:00 Armageddon - fi lm

23:05 Ghost Rider - fi lm

01:10 Ukryta tożsamość 

 odc. 1 s. 1 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 1

07:30 Teledyski

08:00 Dranie w kinie odc. 33

08:40 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 26 - serial 

09:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 7 - serial

10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 253 

11:30 Sobie król - fi lm

12:20 Geograf przepił globus - dramat

14:30 Chuligan literacki odc. 98 

15:10 Mata Hari

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 505

18:10 Rachela Spektakl teatralny 

19:05 Ciemnego pokoju 

 nie trzeba się bać - fi lm

19:45 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 8

20:00 Plac Zbawiciela - dramat

21:55 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 253 

22:30 Ikona

23:00 Scena alternatywna odc. 66

23:35 Midnight Express - thriller

01:45 Najlepszy klient - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 283
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 23 - serial
08:05 Matteo - fi lm
09:05 Wojna domowa odc. 3 - serial
09:40 Wojna domowa odc. 4 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 9
10:45 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 2 - serial
11:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 40
11:50 Plemienna sztuka 
 przetrwania odc. 1 - serial
13:00 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial
14:05 Archiwum zimnej wojny odc. 2
14:40 Skłamałam - melodramat 
16:15 Wielka gra odc. 158
17:10 Komunikaty Wojenne odc. 16
17:15 Wojownicy czasu odc. 12
17:55 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 7 - serial
19:00 Zapomniany generał Tadeusz  
 Jordan Rozwadowski - fi lm
20:10 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
21:15 Dreszcze - fi lm
23:10 Wielki test z historii. II
  wojna światowa
01:00 Rifi fi  po sześćdziesiątce 
 - komedia 

08:00 Słowo życia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Pochodzenie świata odc. 2 - fi lm
10:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:30 50 lecie koronacji fi gury MB  
 Królowej Pomorza 
 i Matki Jedności - Piaseczno  
 diec. pelplińska 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak 
 do Rodaków - serial
13:50 Powołanie - fi lm
14:50 Kartka z kalendarza
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 2 - serial
15:50 180 lat na zdrowie - fi lm
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:20 Mama Limma - fi lm
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Kartka z kalendarza
23:35 Ja głuchy

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1379 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
08:55 Pytanie na śniadanie 
10:05 Pogoda - fl esz odc. 266
10:45 Podwodna planeta 
 odc. 6 - serial
11:45 W drodze do Cordury - western 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Bake Off Junior odc. 1
16:10 Bake off - Ale przepis odc. 43
16:25 The Voice of Poland odc. 3
17:25 Festiwal Muzyki Tanecznej
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram odc. 5211
18:28 Kronika PKO Wrocław Maraton
18:35 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
19:30 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
20:05 Rocky Balboa - dramat
21:55 The Good Doctor 
 odc. 17 - serial 
22:45 The Good Doctor 
 odc. 18 - serial 
23:35 Intruz - dramat
01:30 W drodze do Cordury - western 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1089

11:00 Drzewo marzeń odc. 1 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 866

12:50 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 1

13:00 Diagnoza odc. 1 s. 3 - serial

14:00 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 2

14:10 Mam talent odc. 1 s. 11

15:50 Przed meczem - Wielki mecz  

 TVN vs. WOŚP odc. 3

16:00 Top Model odc. 1 s. 7

17:00 Wielki mecz TVN vs. WOŚP

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5428

20:00 MasterChef odc. 1 s. 7

21:30 Pułapka odc. 1 - serial

22:30 Oszukać przeznaczenie - horror 

00:40 Zawodowcy - dramat

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:20 Pan Peabody i Sherman - fi lm

11:05 Epoka lodowcowa V 

 - Mocne uderzenie - fi lm

13:15 Noc w muzeum - komedia 

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 88

17:35 Nasz nowy dom odc. 119

18:40 Aż chce się żyć odc. 7

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 280 

20:05 W rytmie serca odc. 29 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 42

23:05 Bad Company - komedia

01:40 Łotr 1. Gwiezdne wojny 

 - historie - fi lm

05:35 Ukryta prawda odc. 328 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Żony Hollywood odc. 5 s. 3 - serial

09:40 Żony Hollywood odc. 6 s. 3 - serial

10:40 Columbo odc. 8 - serial

12:15 Columbo odc. 1 - serial

13:50 Madagaskar - fi lm

15:40 Niania - komedia 

17:45 Happy Feet: 

 Tupot małych stóp - fi lm

20:00 Harry Potter i Komnata Tajemnic  

 - fi lm

23:20 Ring II - horror 

01:35 Lucyfer odc. 9 - serial

10:40 Columbo 10:40 Galileo

17:40 Hellboy 15:10 Matka Hari 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 13:15 Noc w muzeum

Larry Daley chciałby stać się autorytetem dla swojego 
10-letniego syna Nicka. Mężczyzna postanawia 
szukać pracy w Muzeum Historii Naturalnej. Zostaje 
zatrudniony jako nocny stróż.

Gdy przestępca Ruby trafi a do więzienia, szybko 
opracowuje plan ucieczki. Współwięzień Quentin, 
gadatliwy złodziejaszek, który wmawia sobie, że 
on i Ruby są najlepszymi kolegami, postanawia mu 
pomóc.

„Przyjaciel gangstera”
(2003r.) TV 4 12:50

„Noc w muzeum”
(2006r.) Polsat 13:15
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 318 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 11 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 39 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 104 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 1
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Dożynki jasnogórskie odc. 168 
12:55 Wielka odwilż 
 w Yellowstone odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 319 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 186
16:05 Wieczna miłość odc. 12 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 41
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3328
18:30 Korona królów odc. 89 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Festiwal biegowy w Krynicy
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 32 - serial 
21:00 Fryderyk
22:35 Przedwiośnie odc. 2 - serial 
23:40 Film dokumentalny 
00:45 4 Blocks odc. 2 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 329 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 115 - serial 

07:10 Szpital odc. 396 - serial 

08:10 Dr House odc. 8 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 5 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 671 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 116 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 570 - serial 

14:55 Szpital odc. 397 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 7 - serial

16:50 Kryminalni odc. 6 - serial

17:55 Dr House odc. 9 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 672 - serial 

20:00 Paranoja - thriller 

22:15 Kości odc. 2 s. 12 - serial

23:15 Harry Potter i Komnata 

 Tajemnic - fi lm

02:40 Moc magii odc. 246

06:00 Spadkobiercy odc. 52
07:05 Turbo Fast odc. 19 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 20 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 6
09:00 Septagon odc. 1 - serial
10:00 Niech ktoś tu posprząta 
 odc. 6 s. 1
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 6 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 125 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 126 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 24
14:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 434 - serial 
15:55 Maria z przedmieścia 
 odc. 4 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 4 - serial 
18:00 Septagon odc. 5 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci
  odc. 435 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 213 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
22:00 Galileo odc. 696
23:00 Galileo odc. 697
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 3

06:00 Kontrakt na miłość odc. 21 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 140 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 44
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 16 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
20:00 Na linii ognia -thriller 
22:30 Rambo II - fi lm
00:25 Czasy ostateczne: 
 Pozostawieni - fi lm

07:00 Teledyski 

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 8

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:40 Profesor Zazul - fi lm

09:15 Kapitan z „Oriona” - dramat

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 1 - serial

12:15 Przyłbice i kaptury odc. 2 - serial

13:20 Studio Kultura - rozmowy

13:40 Syzyfowe prace - fi lm

15:30 Program publicystyczny

16:15 Oczy uroczne - fi lm

17:10 Czarny kot - horror 

18:25 Chuligan literacki odc. 98 

18:55 Sztandar - fi lm

19:00 Miasto - fi lm

19:10 Rondo - fi lm

19:20 Którędy po sztukę odc. 73

19:35 Videofan odc. 95

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 1 - serial

21:35 Dźwiękołamacz - fi lm

23:15 Kronos odc. 12 

00:00 Plac Zbawiciela - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 284
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 20 s. 2 - serial
07:55 Ex libris
08:20 Wojownicy czasu odc. 12
09:00 Pułkownik Dąbek. 
 Obrona Gdyni 1939 - fi lm
10:00 Życie po radziecku odc. 8, - serial
10:35 Sensacje XX wieku odc. 78
11:15 Olbrzymy z epoki 
 lodowcowej odc. 2 - serial
12:20 Jan Serce odc. 5 - serial 
13:40 Dreszcze - fi lm
15:35 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial
16:35 Spór o historię odc. 50
17:15 Honor generała - fi lm
18:15 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:40 Komunikaty Wojenne odc. 17
18:45 Flesz historii 
19:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 21 s. 2 - serial 
20:10 900 dni - fi lm
21:30 Marzyciele odc. 7
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 3
22:35 Pancerni pogromcy 
 Hitlera odc. 1 - fi lm
23:40 Rząd Polski 1939-1945 - serial 
00:50 Sensacje XX wieku odc. 105

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Młodzi światu
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Pamięć Sybiru - fi lm
13:20 Koncert życzeń
14:10 Tylko chmury poruszają 
 gwiazdy - dramat
15:45 Kartka z kalendarza
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 Kolory świętości
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
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 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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. 90 - serial
23:00 PSL - skradziona tożsamość
23:50 Budowa świątyni w Narodowym  
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 154 
07:20 Na sygnale odc. 109 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 158
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 237 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 33
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 9 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5212 
18:35 Rodzinka.pl odc. 155 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 40 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1893 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1380 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 2 s. 2 - serial 
23:55 Ofi cerowie odc. 9 - serial
00:55 Bardzo grzeczne 
 dziewczyny - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5428

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 27 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 27

8:00 Dzień Dobry TVN odc. 2283

11:00 Ukryta prawda odc. 927 - serial

12:00 Szpital odc. 816 - serial

13:00 Szkoła odc. 579 - serial

14:00 19+ odc. 280 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 6

15:30 Szkoła odc. 580 - serial

16:30 19+ odc. 281 - serial

17:00 Szpital odc. 817 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 928 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5429

20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2742 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 176,

21:30 Top Model odc. 2 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 2 s. 3 - serial

23:30 Ucieczka z Nowego Jorku - fi lm

01:35 Co za tydzień odc. 866

6:00 Nowy dzień z Polsat News
9:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 626 - serial 
9:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 627 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 117 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 730 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 11 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 797 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2714 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 843 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3712
16:30 Na ratunek 112 odc. 246 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 236 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2715 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 264 - serial
20:05 Łotr 1. Gwiezdne 
 wojny - historie - fi lm
23:00 Terminator III: Bunt maszyn - fi lm

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Przyłbicie i kaptury 10:35 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Rok 1997. Manhattan jest odciętą od świata wyspą, 
na którą zsyłani są najgroźniejsi przestępcy. Rządzą 
się własnymi prawami, a przeżyje ten, kto dostosuje 
się do panujących tam warunków.

Jyn Erso zostaje uwolniona z więzienia przez 
Rebeliantów, którzy pragną upadku Imperium 
Galaktycznego. Kobieta otrzymuje misję – musi 
wykraść plany Gwiazdy Śmierci, najpotężniejszej 
broni Imperium.

„Łotr 1. Gwiezdne wojny – 
historie”

(2016r.) Polsat 20:05

„Ucieczka z Nowego Jorku”
(1981r.) TVN 23:30



Wtorek, 11 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 319 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 12 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 40 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 105 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:25 Korona królów odc. 89 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 325. rocznica odnowienia  
 jedności Eparchii Przemyskiej 
 ze Stolicą Apostolską
14:00 Elif odc. 320 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 32 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 13 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 42
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3329
18:30 Korona królów odc. 90 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Polska - Irlandia Piłka nożna
20:35 Polska - Irlandia Piłka nożna
22:55 Ślicznotka z Memphis - dramat
00:50 Film dokumentalny

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1152 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 116 - serial 

07:10 Szpital odc. 397 - serial 

08:10 Dr House odc. 9 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 672 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 117 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 571 - serial 

14:55 Szpital odc. 398 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 8 s. 1 - serial

16:50 Kryminalni odc. 7 - serial

17:55 Dr House odc. 10 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 673 - serial 

20:00 Lot 93 - dramat

22:20 Krwawy diament - dramat

01:20 Sposób na morderstwo 

 odc. 3 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 53

07:05 Turbo Fast odc. 20 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 21 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 7

09:00 Septagon odc. 5 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 7

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 7 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 127 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 128 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 8

14:55 Policjantki i policjanci 

 odc. 435 - serial 

15:55 Maria z przedmieścia 

 odc. 5 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 5 - serial 

18:00 Septagon odc. 6 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 436 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 214 - serial

21:05 Autostopowicz - fi lm

23:00 Krwawa zemsta - fi lm

01:00 STOP Drogówka odc. 182

06:00 Kontrakt na miłość odc. 22 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 141 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 45
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 17 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
20:00 Underworld - thriller 
22:15 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia
00:10 Twister - fi lm

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Żółty szalik - fi lm

09:45 Czarny kot - horror

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 3 - serial

12:15 Przyłbice i kaptury odc. 4 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Barwy ochronne - dramat

15:15 Którędy po sztukę

15:30 Program publicystyczny

16:10 Party przy świecach - komedia 

17:20 Warszawa - fi lm

19:15 Kronos odc. 12 

20:00 Informacje kulturalne

20:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 9

20:20 Smok - spektakl 

22:05 Pocztówki znad krawędzi 

 - komedia

23:55 Lila - fi lm

00:35 Nauka chodzenia - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 370
06:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 21 s. 2 - serial
07:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 42
08:30 Flesz historii 
08:50 Bez jednego drzewa 
 las lasem zostanie
10:00 Sensacje XX wieku odc. 105
11:00 Spór o historię odc. 110
11:35 Pomnik czynu - fi lm
12:00 Jan Serce odc. 6 - serial 
13:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial
14:25 Historia w postaciach 
 zapisana odc. 3 - serial
16:10 Marzyciele odc. 7
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 17
16:45 Jak orły - fi lm
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Wojownicy czasu odc. 13
19:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 s. 2 - serial 
19:50 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 42
20:00 Rówieśnicy Niepodległości - fi lm
21:00 Wielka Armada 
 - kulisy klęski odc. 1 - serial
22:00 Jak było?
22:40 Mistrz - fi lm
00:10 Z życia regionu odc. 650

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:30 Moje leczenie wodą - fi lm
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
11:45 Bitwa pod Płowcami 
 - pierwsza Victoria 
 nad Zakonem Krzyżackim
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Uczeń i mistrz - fi lm
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 90 - serial
14:50 Krzyż i wieże - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
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 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Niech zabrzmi wolność
23:55 Kabwe

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1379 - serial 
07:00 Ewangelicy dla Niepodległej
07:20 Na sygnale odc. 110 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 159
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 34
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1379 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 10 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5213 
18:35 Rodzinka.pl odc. 156 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 41 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1894 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:50 Bardzo grzeczne 
 dziewczyny - dramat
22:35 Doktor „Dobre Samopoczucie”  
 odc. 1 - fi lm
23:25 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
00:00 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 2 s. 2 - serial 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 5 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2284

11:00 Ukryta prawda odc. 928 - serial

12:00 Szpital odc. 817 - serial

13:00 Szkoła odc. 580 - serial

14:00 19+ odc. 281 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 6

15:30 Szkoła odc. 581 - serial

16:30 19+ odc. 282 - serial

17:00 Szpital odc. 818 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 929 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5430

20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2743 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 177

21:30 Diagnoza odc. 2 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 2 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1134

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 2 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 628 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 629 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 118 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 731 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 12 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 798 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2715 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 844 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3713
16:30 Na ratunek 112 odc. 247 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 237 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2716 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 265 - serial
20:05 Mission: Impossible 
 - Rogue Nation - fi lm
23:00 Lot 93 z Newark - fi lm
00:55 New York Taxi - komedia

07:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Przyłbicie i kaptury 10:00 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Na Ziemi od 600 lat trwa wojna wampirów 
z wilkołakami. Ludzie zostawiają monstra 
w spokoju dopóty, dopóki do jednej z bitew 
zwaśnionych stron nie dostaje się student 
medycyny.

Przyjaciółki Lilly i Gerri mieszkają w Nowym 
Jorku. Wybierają się na studia, a to ich ostatnie 
lato przed wyjazdem. Planują więc zrobić coś 
szalonego. Ich przyjaźń wystawiona będzie na 
ciężką próbę.

„Bardzo grzeczne dziewczyny”
(2013r.) TVP 2 20:50

„Underworld”
(2003r.) TV Puls 20:00



Środa, 12 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 320 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 13 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 41 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 106 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 90 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:50 Wyspy Kanaryjskie - w cieniu  
 wulkanów - fi lm
14:00 Elif odc. 321 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 180
16:00 Wieczna miłość odc. 14 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 43
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3330
18:30 Korona królów odc. 91 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 33 - serial 
21:00 Wielki test 
22:25 Film dokumentalny - fi lm
23:30 Bez tożsamości odc. 13 - serial 
00:20 Wojsko-polskie.pl

05:15 Ukryta prawda odc. 330 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 117 - serial 

07:10 Szpital odc. 398 - serial 

08:10 Dr House odc. 10 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 673 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 118 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 572 - serial 

14:55 Szpital odc. 399 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 9 - serial

16:50 Kryminalni odc. 8 - serial

17:55 Dr House odc. 11 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 674 - serial 

20:00 Wróg numer jeden - thriller 

23:15 Z Archiwum X odc. 3 s. 10 - serial

00:15 Millerowie - komedia 

06:00 Spadkobiercy odc. 54

07:05 Turbo Fast odc. 21 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 22 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 8

09:00 Septagon odc. 6 - serial

10:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 8

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 8 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 129 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 130 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 4

14:55 Policjantki i policjanci 

 odc. 436 - serial 

15:55 Maria z przedmieścia 

 odc. 6 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu odc. 6 - serial 

18:00 Septagon odc. 7 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 437 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 215 - serial

21:00 Zakładnik z Wall Street - thriller 

23:05 Resident Evil: Zaświaty - fi lm

01:10 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 23 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 142 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 46
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 18 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial 
20:00 Piekielna walka - fi lm
21:55 Maksimum ryzyka - fi lm
00:00 Wikingowie odc. 9 s. 4 - serial 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:10 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 9

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Kemping - fi lm

09:00 Warszawa - fi lm

11:00 Przyłbice i kaptury odc. 5 - serial

12:10 Przyłbice i kaptury odc. 6 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Mała Apokalipsa - dramat

15:20 Program publicystyczny

15:40 Miasto z morza - fi lm

17:50 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 3

18:40 Informacje kulturalne

19:00 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych odc. 3

21:00 Fúsi - dramat

22:50 Pegaz odc. 103

23:25 Perłowy guzik - fi lm

01:00 Pocztówki znad krawędzi 

 - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 286
07:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 22 s. 2 - serial
08:10 Archiwum zimnej wojny odc. 3
08:45 Jak było? 
09:30 Jak orły - fi lm
10:35 Sensacje XX wieku odc. 106
11:35 Rówieśnicy Niepodległości - fi lm
12:35 Jan Serce odc. 7 - serial 
13:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 25 - serial
14:45 Mieczysław Paluch. 
 Człowiek, powstaniec, 
 dowódca - fi lm
15:40 Pancerni pogromcy 
 Hitlera odc. 1 - fi lm
16:35 Komunikaty Wojenne odc. 17
16:45 Polskie Termopile - fi lm
17:30 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 43
17:35 Zaginiony rękopis Pieśni  
 Legionów
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Śladami zbrodni 
 i walki 1944-1956 - serial 
19:00 Wojenne dziewczyny 
 odc. 23 s. 2 - serial 
19:55 Wyjęci spod prawa odc. 3 - serial
21:00 Historia wynalazków odc. 3 - serial
22:00 Mój dom - wspomnienia 
 hrabiny Renaty Ostrowskiej - fi lm
22:35 Na odsiecz Wiedniowi - fi lm
00:15 Sensacje XX wieku odc. 95

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial 
11:25 Toliara - fi lm
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Niech zabrzmi wolność
14:15 Krzyż i wieże - fi lm
15:10 Moje leczenie wodą - fi lm
15:40 Misyjna Eucharystia 
 w Gahunga - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Cud prawdy - fi lm
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków
  - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Generał Fieldorf „Nil”

06:00 M jak miłość odc. 1380 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 111 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1472
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 160
11:25 Rodzinka.pl odc. 239 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 35
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1380 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5214 
18:35 Rodzinka.pl odc. 157 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 42 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1895 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1896 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” / „Na sygnale”
20:55 Na dobre i na złe odc. 711 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 197 - serial 
22:35 Sydney White i siedmiu  
 nieudaczników - komedia
00:30 O mnie się nie martw 
 odc. 104 s. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2285

11:00 Ukryta prawda odc. 929 - serial

12:00 Szpital odc. 818 - serial

13:00 Szkoła odc. 581 - serial

14:00 19+ odc. 282 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 6

15:30 Szkoła odc. 582 - serial

16:30 19+ odc. 283 - serial

17:00 Szpital odc. 819 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 930 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5431

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2744 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 178

21:30 Ameryka Express odc. 2

23:05 Disco Polo - komedia

01:20 Mroczne zagadki Los Angeles 

 odc. 16 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 630 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 631 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 119 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 732 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 13 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 799 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2716 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 845 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3714
16:30 Na ratunek 112 odc. 248 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 238 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2717 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 11 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 530 - serial
20:30 Śpiewajmy razem.
  All Together Now odc. 2
22:05 New York Taxi - komedia
00:10 Cold Creek Manor - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Przyłbice i kaptury 10:35 Sensacje XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 12:00 Szpital 19:30 Świat według 
Kiepskich

Lata 90., czasy transformacji. Tomek i Rudy 
zakładają zespół discopolowy z zamiarem 
zrobienia kariery w show-biznesie. Wkrótce się 
okazuje, że sukces ma swoją cenę.

Stan, polski pisarz przebywający na emigracji, 
gości w paryskim mieszkaniu byłej żony i jej 
obecnego towarzysza. Przyjaciele dochodzą do 
wniosku, że literat chce popełnić samobójstwo.

„Disco Polo”
(2015r.) TVN  23:05

„Mała Apokalipsa”
(1993r.) TVP Kultura 13:30

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 25 15 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1020 1017 hPa
 wiatr: 13 15 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Placki ziemniaczane ze szpinakiem 
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
500 g obranych ziemniaków
200-225 g mąki pszennej
1 jajko
1 cebula
250 g mrożonego szpinaku (liście)
2 ząbki czosnku
duża szczypta gałki muszkatołowej
sól, pieprz
20 g masła
200 ml oleju

Sposób wykonania:
Pokrój w drobną kostkę cebulę, roz-

drobnij czosnek i wszystko podsmaż na 
maśle. Dodaj do tego rozmrożony i od-
sączony szpinak, dopraw solą, pieprzem 
i gałką muszkatołową. Wszystko wymie-
szaj i odstaw. Ziemniaki ugotuj do miękko-
ści, odcedź i utłucz je tłuczkiem lub prze-
ciśnij przez praskę, odstaw do ostudzenia. 
Następnie dodaj do nich jajko, mąkę, sól, 
doprawiony szpinak i dokładnie wyrób cia-
sto. Na początek dodaj 200 g mąki, jeśli 
ciasto nadal będzie się kleić do rąk, dosyp 
resztę. Oderwij kawałek ciasta, rozpłaszcz 
i uformuj owalny placuszek. Tak samo po-
stępuj z resztą ciasta. Placuszki usmaż na 
rozgrzanym oleju na złoty kolor.

Smacznego! Justyna Wilk
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Jak wzmocnić odporność?
ZDROWIE  Zaczął się wrzesień, przed nami jesień i czas przeziębień. Już dziś zadbajmy o swoją odpor-
ność, stosując naturalne preparaty

Jeżówka purpurowa
Znana też jako echinacea, ak-

tywizuje układ odpornościowy 
m.in. poprzez pobudzenie leuko-
cytów do wydzielania substancji 
przeciwwirusowych (interferonu). 
Zawarte w jeżówce substancje 
czynne wzmacniają naturalną od-
porność i pobudzają system im-
munologiczny, zmniejszając tym 
samym podatność na infekcje 
bakteryjne i wirusowe. Jeżówka 
stosowana jest także w zapale-
niach jamy ustnej, gardła i dziąseł. 
Jak wynika z badań naukowych, 
zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji 
do 58 proc. Jeszcze skuteczniej-
sza jest w połączeniu z witaminą 
C – wówczas zmniejsza prawdo-
podobieństwo zachorowania aż 
o 86 proc. Z kolei osoby już prze-
ziębione, które będą przyjmować 
przetwory z jeżówki purpurowej, 
mogą liczyć na skrócenie choroby 
o półtora dnia. 

Aloes 
Możemy stosować w postaci 

soku, wyciągów z miąższu, syro-
pu czy tabletek. Zawiera roślinne 
biostymulatory, które zwiększa-
ją produkcję przeciwciał i ilość 
limfocytów we krwi. Acemannan 
i glikozydy zawarte w soku aloeso-
wym pobudzają mikrofagi do wal-
ki z wirusami. Aloes zasłużył na-
wet na opinię rośliny pomagającej 
dosłownie na wszystko, picie soku 
wzmacnia odporność – ma właści-
wości przeciwbakteryjne, przeciw-
zapalne i przeciwbólowe. Dlatego 
aloes pomaga rekonwalescentom 
i osobom osłabionym stanąć na 
nogi. Można go stosować uzupeł-
niająco w leczeniu astmy. 

Co ważne, łączenie prepa-
ratów aloesowych z witaminą 
C powoduje gwałtowny wzrost 
tej witaminy w organizmie. Ilość 
przyswojonej witaminy C w cią-
gu 8 godzin wzrośnie nawet  
o 208 proc., a witaminy E po  
6 godzinach będzie wyższa nawet 
o 268 proc.! 

Czosnek 
Zawiera alliinę, związek prze-

kształcany w allicynę podczas 
miażdżenia lub przeżuwania. To 
substancja wykazująca właściwo-
ści antybiotykowe, dlatego czo-
snek stosowany jest w leczeniu 
i profilaktyce. Przypisuje się mu 
cały wachlarz dobroczynnych 
właściwości, m.in. obniża poziom 
cholesterolu we krwi, działa prze-
ciwmiażdżycowo, pomaga zwal-
czać grzybicę, wspomaga lecze-
nie chorób układu oddechowego 
i trawiennego, zapobiega powsta-
waniu chorób serca, obniża ci-
śnienie. Czosnek zwiększa także 
odporność i działa bakteriobójczo, 
jest więc świetnym sposobem na 

wszelkie przeziębienia, ból gardła 
czy grypę.

Aby wykorzystać właściwości 
czosnku, wystarczy zjadać dzien-
nie 1-2 ząbki (najlepiej, jeśli jest po-
siekany lub zmiażdżony). By zneu-
tralizować nieprzyjemny zapach, 
można przegryzać czosnek natką 
pietruszki, świeżą miętą, selerem, 
tymiankiem lub spożywać z lamp-
ką czerwonego wina. Zdrowszy 
jest surowy czosnek, jeśli jednak 
nie lubisz jego smaku, możesz 
suplementować się powlekanymi 
kapsułkami. Zaleca się stosowa-
nie czosnku w kapsułkach w ilości 
400-600 mg dziennie. Podczas le-
czenia przeziębienia dawka może 
być zwiększona nawet 4-krotnie.

Czosnku nie zaleca się oso-
bom z ostrym i przewlekłym nie-
żytem żołądka i jelit. Szczególną 
ostrożność powinny zachować 
cukrzycy, a konkretnie osoby ze 
skłonnością do hipoglikemii (zbyt 
niskiego poziomu cukru). Osoby, 
które stosują insulinę w formie 
zastrzyków, przed zastosowaniem 
czosnku powinny skonsultować się 
z diabetologiem.

Czarny bez
Jest niezwykle bogaty we fla-

wonoidy, cenne związki pocho-
dzenia roślinnego, które wzmac-
niają nasz układ odpornościowy. 
Spożywając go, organizm zaczyna 
produkować dużą ilość cytokin 
– białek pobudzających komórki 
odpowiedzi odpornościowej. Dzię-
ki temu białe krwinki są w sta-
nie zahamować replikację wirusa 
lub proces namnażania bakterii, 
a następnie samodzielnie rozpra-
wić się z patogenami atakującymi 
organizm. Dzięki tym właściwo-
ściom czarny bez jest niezwykle 
skuteczny m.in. przy zwalczaniu 
zapalenia ucha, grypy, przeziębie-
nia oraz wszelkich innych infekcji 
wirusowych. 

Czarny bez jest bardzo boga-
tym źródłem antocyjanów (natu-
ralnych barwników pochodzenia 
roślinnego), które mają właści-
wości przeciwzapalne. Pomagają 
one w łagodzeniu najróżniejszych 
objawów chorobowych, takich jak: 
wysoka gorączka, katar, drapanie 
w gardle, kaszel, bóle stawów, bóle 
głowy, zmęczenie czy dreszcze.

Podsumowując, czarny bez 
ma właściwości: przeciwwiruso-
we, przeciwzapalne, przeciwbólo-
we. Jest on szczególnie skuteczny 
w leczeniu infekcji wirusowych 
takich jak: grypa, przeziębienie, 
zapalenie oskrzeli, zapalenie gar-
dła, zapalenie migdałów, zapalenie 
zatok czy opryszczka. Dodatkowo 
czarny bez wykazuje działanie na-
potne oraz przeciwgorączkowe, 
co pozwala znacznie przyśpieszyć 

proces leczenia infekcji. 
Probiotyki a odporność
Nazwa probiotyk wywodzi się 

z greckiego „pro bios” – dla życia. 
Probiotyki to żywe mikroorgani-
zmy, które podawane w odpowied-
nich ilościach wywierają korzystne 
skutki zdrowotne. Najczęściej jako 
probiotyki wykorzystuje się bakte-
rie kwasu mlekowego z rodzajów 
Lactobacillus i Bifidobacterium, 
ale prozdrowotne właściwości 
wykazują także niektóre gatunki 
bakterii Escherichia i Bacillus oraz 
drożdże Saccharomyces cerevisiae 
ssp boulardi.

Probiotyki, czyli tzw. dobre 
bakterie, mają potwierdzone licz-
nymi badaniami właściwości lecz-
nicze – wspomagają m.in. leczenie 
biegunek, alergii, atopii, chorób 
zapalnych jelit i wątroby, wzmac-
niają odporność organizmu. Wy-
stępują naturalnie w niektórych 
produktach spożywczych oraz są 
dostępne jako suplementy diety.

Jak zwiększyć ilość drobno-
ustrojów probiotycznych w orga-
nizmie? Pierwszym krokiem jest 
odpowiedni sposób odżywiania. 
Dieta, która sprzyja namnaża-
niu się dobrych bakterii, zawiera 
ograniczone ilości węglowodanów 
w postaci produktów zbożowych 
i praktycznie eliminuje rafino-
wany cukier. Dorosły człowiek 
współdzieli swój organizm z ok. 2 
kilogramami bakterii. Większość 
z nich bytuje w przewodzie po-
karmowym. Spożywanie coraz 
większej ilości leków, szczególnie 
antybiotyków, a także żywności 
wysokoprzetworzonej, bardzo ła-
two prowadzi do zakłócenia nasze-
go wewnętrznego eko-systemu.

Źródła naturalnych probioty-
ków to: domowa kapusta kiszona, 
domowe ogórki kiszone i prze-
twory mleczne. Jogurt naturalny, 
maślanka, kefir w 1 gramie powin-
ny zawierać minimum 10 mln jed-
nostek bakterii Bifidobacterium 
lub 100 mln bakterii Lactobacillus, 
aby mogły być uznane za produkt 
probiotyczny. Na opakowaniach 
dobrej jakości jogurtów i maśla-
nek jest podane, których szczepów 
bakterii użyto do produkcji. Wy-
bierając produkt, zwróćmy uwa-
gę na skład. Składników powinno 
być jak najmniej, tylko produkty 
nie zawierające cukru mogą być 
uznane za produkty probiotycz-
ne. Dobre bakterie zawiera też 
jednodniowe zsiadłe mleko z mle-
ka nieprzetworzonego (nie UHT), 
kwas chlebowy i chleb pieczony na 
zakwasie.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

W najbliższych dniach poczujesz opiekę planet. 
Wszystko będzie szło po twojej myśli, każdy pomysł 
okaże się trafny. Współpracownicy też docenią twoje 
starania. Licz się z tym, że nagle spadnie na ciebie 
więcej ważnych zadań. To nie powód do złości, a ra-
czej szansa na premię. Marzy ci się ożywienie w sfe-
rze uczuć? Weź sprawy w swoje ręce i nie puszczaj 
zdobyczy.

Rozkwitniesz, a po niedawnej chandrze nie zostanie 
nawet ślad. Będziesz chciał spotykać się z ludźmi, 
aranżować imprezy, dyskutować i dowiadywać się 
ciekawych rzeczy. Najlepiej będzie, jeśli spożytkujesz 
tę energię na planowanie jesiennego urlopu. Wybierz 
ładne miejsce, poczytaj o atrakcjach. Trudno będzie 
teraz skupić się na obowiązkach, ale trzeba.

Skupisz się na sprawach rodzinnych, sytuacja tego 
wymaga. Ktoś z najbliższych będzie miał kłopoty 
zdrowotne i na ciebie spadnie zajęcie się jego bizne-
sem bądź dziećmi. Spokojnie, sprawa ma charakter 
przejściowy, a ty całkiem dobrze sobie poradzisz. 
Póki co, nie obiecuj zbyt wiele szefowi, bo chwilowo 
nie będziesz mógł się z tego wywiązać.

W nadchodzących dniach wiele będzie się działo 
w sferze zawodowej. Pilnuj swoich spraw i puść 
mimo uszu historie snute przez osobę, która sły-
nie ze skłonności do fantazjowania. W miłości flirt 
na horyzoncie. Wpadniesz komuś w oko, a partner 
będzie zazdrosny.

Miłosne sprawy tak skutecznie zaprzątają twoją gło-
wę, że nie masz czasu na obowiązki zawodowe. Za-
niedbałeś kilka tematów i teraz może to wyjść na jaw 
za sprawą osoby, której zbytnio zaufałeś. Przygotuj 
się na niezbyt przyjemną rozmowę z szefem. Okaż 
pokorę.

Planety ostrzegają, byś nie brał na siebie zbyt wiele. 
Nie poświęcaj się też dla innych jeśli czujesz, że nie 
masz na to siły. Twoje zdrowie wymaga troski. Po-
staraj się odpocząć, skorzystaj z relaksującego ma-
sażu. Gdy to nie pomoże, pora odwiedzić lekarza.

Nerwowy tydzień w pracy. Pilnuj swoich spraw, by 
ktoś nie zarzucił ci, że źle się z nich wywiązujesz. 
Będziesz miał okazję podsłuchać, co się dzieje 
u konkurencji. Pozwoli ci to zyskać przewagę, o ile 
mądrze wykorzystasz te informacje. W miłości czas 
deklaracji.

Najbliższe dni przeżyjesz w pędzie od jednej cie-
kawej sprawy do drugiej. Będziesz tak zaaferowany 
obowiązkami zawodowymi, że nie dostrzeżesz, że 
coś złego dzieje się w twojej rodzinie. Nie bądź obo-
jętny na sygnały alarmowe, bo to poważniejsze niż 
myślisz. Podczas jednego ze spotkań służbowych 
poznasz kogoś, kto wywoła szybsze bicie serca. 

Będziesz teraz wyjątkowo ostrożny, a nawet podejrz-
liwy. Takie podejście zaburzy postrzeganie rzeczywi-
stości. Uspokój niepotrzebne emocje, a wpadniesz 
na rozwiązanie sekretu, który od dawna zaprząta twój 
umysł. Nie zajmuj się ani plotkami, ani knuciem in-
tryg, bo bardzo szybko obróci się to przeciwko tobie. 
Weekend spędź z partnerem.

Słuchaj intuicji i trzymaj język za zębami. Ktoś bę-
dzie chciał cię bliżej poznać i wykorzystać do swoich 
celów. Nie ufaj mu, mimo że stale się uśmiecha. Do-
kładnie sprawdzaj każde rozliczenie finansowe, bo 
pomyłka może cię wiele kosztować. Takie napięcie 
sprawi, że pod koniec tygodnia poczujesz się bar-
dzo zmęczony. Poświęć choć jeden dzień na leżenie 
bykiem.

Wyczerpujący tydzień pod znakiem spotkań z ludźmi. 
Nagle otoczą cię cudze sprawy, kłopoty, sekrety, za 
czym nie przepadasz. Będziesz musiał udzielać rad, 
współczuć, pocieszać, aż w końcu poczujesz się bar-
dzo wyczerpany. Najlepiej zrobisz, wyjeżdżając samot-
nie na weekend. Naładujesz baterie i zdystansujesz się 
do ostatnich wydarzeń.

Zaczniesz zastanawiać się nad przebiegiem swojej 
kariery. Poczujesz, że przed tobą szansa na ruszenie 
z kopyta i zarobienie dużych pieniędzy. Zaczniesz ob-
myślać strategię, dostrzeżesz nowe rozwiązania. Uda ci 
się wyprzedzić działania konkurencji, zyskasz w oczach 
współpracowników. W miłości spokojnie, ale warto 
zaplanować weekendowy wyjazd.

Kolorowanki dla dzieci
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Przedszkolny 
młyn wiedzy

SKĘPE/LIPNO  W wakacyjny piątek milusińscy z przedszkoli 
„Klub malucha” w Lipnie i Skępem wyruszyli na całodzienną 
wycieczkę do Torunia, by zwiedzić Centrum Nowoczesności 
„Młyn wiedzy”. Organizatorem wyprawy była Iwona Kwaśniew-
ska

Witajcie na świecie!
Noworodki

Fot. Lidia Jagielska

KATARZYNA SZCZESNA
 urodziła się 28 sierp-

nia w lipnowskim szpi-
talu, ważyła 2,8 kg i mie-
rzyła 55 cm. Jest córką 
Piotra i Barbary z Karn-
kowskich Rumunek, 
a siostrą Marleny, Darka 
i Łukasza

STANISŁAW STANKIEWICZ
 urodził się 26 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 2,8 kg i mierzył 51 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Adama i Marleny z Lipna

 JULEK KOLASIŃSKI
 urodził się 28 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,85 kg i mierzył 
61 cm. Jest synem Adria-
na i Katarzyny z Nadro-
ża, ma siostrę Kornelię

JULITA ROSTKOWSKA
 urodziła się 27 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 2,9 kg. Jest córką Prze-
mysława i Joanny ze Stekli-
na, ma brata Dominika 

FRANCISZEK 
MAJCHRZAK

 urodził się 29 sierpnia 
w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,2 kg i mierzył 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Bartka i Mile-
ny z Włocławka

IGOR KĘDZIERSKI
 urodził się 27 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 4,5 kg i mierzył 57 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Krystiana i Katarzyny z Ma-
liszewa

ALAN WRZESIŃSKI
 urodził się 27 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,8 kg i mierzył 56 cm. 
Jest synem Tomasza i Anny 
z Włocławka, ma brata Jen-
nifera

To była wyjątkowa wypra-
wa. Wczesnym rankiem 30 dzie-
ci z opiekunami zdecydowało się 
na wyjazd autokarowy do Toru-
nia. Głównym punktem pobytu 
w grodzie Kopernika było zwie-
dzanie centrum nowoczesności 
i zabawy w Młynie Wiedzy.

– Dzieci mają okazję ba-
wić się beztrosko, wykonywać 
skomplikowane dzieła, odkry-
wać nowe dla nich rzeczy i miej-
sca – mówi kierownik wycieczki 
i szefowa „Klubu Malucha” Iwo-
na Kwaśniewska. – Wybraliśmy 
Młyn Wiedzy po to, by uczest-

nicy naszych zajęć zwiedzili to 
wyjątkowe centrum nowocze-
sności i niecodziennie spędzili 
czas w wakacje. Wszystkie malu-
chy są dzielne, świetnie znoszą 
autokarową wyprawę i bawią się 
wspaniale.

Dzieci ochoczo przete-
stowały sześć pięter w Młynie 
Wiedzy, wykazały się nie lada 
zdolnościami w poszczególnych 
pracowniach i rozsmakowały 
się w daniach w McDonalds. Wy-
łącznym patronem medialnym 
wycieczki był tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Piknik w Mokowie
Swoją zabawę na pożegnanie lata mieli też mieszkań-
cy Mokowo i okolicznych sołectw. Organizacją impre-
zy zajęły się panie z miejscowego koła gospodyń.

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Uczestnicy zebrali się o godz. 
16.00 na terenie remizy w Mokowie. 
Zainteresowanie występami artystyc-
znymi mogli podziwiać występ zespołu 
regionalnego wewnątrz remizy 
i oczywiście korzystać z poczęstunku. 
Przed remizą trwało zaś grillow-
anie, rozmowy i wspólna integracja. 
Atrakcją dla dzieci było zwiedzanie 

samochodu OSP Mokowo. Najmłodsi 
korzystali też z pobliskiego placu za-
baw. Z mieszkańcami Mokowa i okolic 
spotkali się m. in. przewodniczący 
rady miejskiej z Dobrzynia nad Wisłą 
Jerzy Żurawski i radny Mirosław Mier-
zejewski. Więcej zdjęć znajdziecie na 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Pierwszy to przywitanie 
roku szkolnego, który trwa już 
od poniedziałku, zaś drugim było 
żegnanie lata. I choć za oknami 
wciąż mamy piękną i słoneczną 
pogodę, to najcieplejsza pora roku 
nieubłaganie się kończy. Jak zawsze 
takie spotkanie było dobrą okazją do 
integracji i rozmów na różne tematy. 
Wszystko zaczęło się o godzinie 16. 
– Imprezę przygotowaliśmy wspól-
nie z radnym Jackiem Augustows-
kim, mieszkańcami, naszym Kołem 
Gospodyń Wiejskich i z dofinanso-
waniem Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz w tym roku 
z sołectwem Stróżewo. Jak zwykle 

chcę podziękować wszystkim os-
obom, które pomogły mi w orga-
nizacji imprezy, sam bym nic nie 
zrobił. Szczególne podziękowania 
kierują do sołtys Stróżewa Bożeny 
Matuszyńskiej. Mamy wiele zabaw 
i konkursów z nagrodami dla dzieci.  
Impreza dla dzieci potrwa do wiec-
zora, dorośli pobawią się, dopóki 
starczy sił – mówi Mieczysław Woj-
towicz, sołtys Dyblina.

Od początku trwały zabawy 
i animacje dla dzieci. Oczywiście 
było też coś dla ciała, czyli pyszne 
ciasta i napoje. Nie lada atrakcję 
zapewnili druhowie z OSP Dobrzyń 
nad Wisłą, którzy prezentowali 

strażacki sprzęt i oczywiście wóz. – 
Przyszłam z rodzicami i bawię się 
bardzo fajnie. To już drugi piknik 
w tym roku. Jak zawsze cieszę się, 
że tutaj jestem – przyznała mała 
Agnieszka. Nie zabrakło oprawy 
muzycznej. Festyn można uznać za 
kolejną udaną imprezę na terenie 
przy boisku do siatkówki plażowej. 
Fotorelacja z imprezy także na 
naszej stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. 
Andrzej Korpalski

Witali szkołę, żegnali lato
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Już po raz kolejny mieszkańcy Dyblina spotkali się na pikniku rodzinnym, któ-
ry zorganizowali wspólnym wysiłkiem z sołtysem, radnym oraz sołectwem Stróżewo. Atrakcji w sobotę 
1 września nie zabrakło. Tym razem były co najmniej dwa preteksty do zorganizowania imprezy

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Pierwsi czytali „Przedwiośnie”
SKĘPE  1 września skępski Rynek zamienił się w narodową czytelnię. Fragmentów powieści „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego w interpretacji ponad czterdzieściorga samorządowców, przedsiębior-
ców i mieszkańców, uczniów można było słuchać w sobotę na centralnym skwerku miasta przez trzy 
godziny

Narodowe czytanie wielkich 
dzieł naszej literatury zatacza co-
raz szersze kręgi. W całej Polsce, 
pod patronatem prezydenckiej 
pary, znane i anonimowe osoby 
będą czytały 8 września. W tym 
roku grono promotorów czytel-
nictwa już 1 września otworzyło 
Skępe. I to z ogromnym rozma-
chem i powodzeniem.

– Od godziny 10.00 do 13.00 
trwa nasze czytanie i ani przez 
chwilę fotel czytelniczy nie stoi 
pusty – mówi szef skępskiej 
książnicy Jerzy Kowalski. – Już 
czytało czterdzieści osób, a to 
jeszcze nie koniec. Cieszę się, że 
tak chętnie w naszą, trzecią już 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

akcję narodowego czytania włą-
czają się i dorośli, i młodzież. 
Nie odmawiają samorządowcy, 
księża, nauczyciele, mieszkańcy. 
Pogoda też nam dzisiaj sprzyja, 
akcję uważam za udaną. Ter-
min naszego czytania, o tydzień 
wcześniejszy, uzgodniliśmy 
z kancelarią prezydenta z racji 
naszych uroczystości odpusto-
wych. Mamy pieczęć okoliczno-
ściową i certyfikaty dla uczest-
ników.

W Skępem czytali samorzą-
dowcy z burmistrzem Piotrem 
Wojciechowskim na czele, pra-
cownicy ratusza i miejscowych 
instytucji, księża, ale też prze-
chodnie, dorośli i młodzież. 
Wszyscy czytali wybrane, krótkie 
fragmenty, przygotowane przez 
organizatorów, czyli bibliotekę 
publiczną i skępski ratusz.

– Dziękuję wszystkim, któ-
rzy włączyli się dzisiaj do trze-
ciej już naszej edycji narodo-
wego czytania, akcji promującej 
czytelnictwo i to, co mamy naj-
lepszego, naszą kulturę narodo-

wą i wspaniałe dzieła – mówił 
włodarz Skępego Piotr Wojcie-
chowski. – Ja jestem z poko-
lenia, które lektury musiało 
czytać obowiązkowo. Cieszę się 
więc, że wszyscy dzisiaj sięgamy 
po te wspaniałe dzieła polskiej 
literatury. 

Skępską odsłonę czytania 
dzieła Stefana Żeromskiego 
przygotował Urząd Miasta i Gmi-
ny wspólnie z Miejsko-Gminną 
Biblioteką. Była też wystawa fo-
tograficzna i książkowa poświę-
cona autorowi „Przedwiośnia”. 
Czytanie w Skępem odbyło się 
w wyjątkowej atmosferze i cu-
downym miejscu, przy szumie 
fontanny ze słynnym koziołkiem 
i na historycznym placu miasta 
pełnym wspomnień, zabytków 
i zieleni. Tak liczny udział skę-
pian w akcji czytelniczej napawa 
optymizmem.

Patronem tego wydarzenia 
był tygodnik CLI. Więcej zdjęć 
znajdziecie na naszym portalu 
lipno-cli.pl.  

Tekst i fot. Lidia Jagielska



Różne

Działka bud. 30a, podziel. prąd, kanal. 
woda. wóz konny z zaczep. krajżega+sil-
nik 5,5 kw. beczka do wody 1000 L. Tel. 
54 289 73 47

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, 
garaże (blaszaki). Zadzwoń 514 866 203 
lub 56 474 09 20

Zdrowie i uroda 

Psychoterapia psychodynamiczna, po-
radnictwo psychologiczne, psychotesty - 
k. zawodowi, kat. B, C, C+E, D - kierow-
cy prowadzący pod wpływem alkoholu, 
przekroczenie punktów karnych - opera-
tor wózków i maszyn budowlanych. tel. 
502 684 122

Rolnictwo

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow 5,8 
ha Miliszewy, tel. 722 183 434

Sprzedam rozsiewacz do nawozów mo-
tyl. 605 872 127

Sprzedam lub oddam w dzierżawę ziemię 
rolną 7 ha w miejscowosci Wilczewo. 
Kontakt pod numerem 720 779 803

Knury maciory kupię odbiór z gospo-
darstwa waga gotówka przelew. Telefon 
kont. 725 804 742

Auto-Moto

Sprzedam 4 koła z felgami 13 zimowe, 
tel. 661 357 854 po 15

Kupię/Sprzedam

Kupię skrzynki i butelki po piwie dojadę, 
odbiorę, tel. 691 589 161

Nieruchomości

Oferuję do wynajęcia dwupokojowe 
mieszkanie w Toruniu na ul. Falata, bar-
dzo blisko UMK, tel. 783 495 310

Kupię mieszkanie M3 w Golubiu-Do-
brzyniu na parterze lub na I piętrze. Tel. 
661 280 656, 513 261 297

Sprzedam las z gruntami. 4 ha. Elgisze-
wo. Tel. 508 388 406  
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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

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

Rolnictwo

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto-Moto

Różne

Nieruchomości

Zdrowie i uroda

Kupię/Sprzedam

R E K L A M A 

Szukasz...? 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

tel. 608 688 587

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

O G Ł O S Z E N I E
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Upamiętnili 
ważne rocznice

LIPNO/SKĘPE  Władze i mieszkańcy naszych miast uczcili 
w minionym tygodniu 79. rocznicę wybuchu drugiej wojny 
światowej oraz 38. rocznicę wydarzeń sierpniowych

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu
oraz szczere s³owa wsparcia i otuchy

sk³ada

Starosta Lipnowski – Krzysztof Baranowski

Panu Jaros³awowi Radkie
By³emu Przewodnicz¹cemu 
Rady Gminy Chrostkowo

z powodu œmierci

 TATY

Serdeczne wyrazy wspó³czucia

Panu Stefanowi Borkowiczowi

z powodu œmierci

MATKI
sk³ada

wydawca i redakcja
Tygodnika CGD

prezesowi oddzia³u PTTK w Golubiu-Dobrzyniu

„ Cz³owiek odchodzi, pamiêæ pozostaje”

Z wielkim ¿alem i smutkiem przyj¹³em wiadomoœæ o œmierci 

Pana Kazimierza Agaciñskiego
Najszczersze Kondolendcje

Panu Zbigniewowi Agaciñskiemu 
Prezesowi Zarz¹du Powiatowego  OSP RP

z powodu œmierci

TATY
sk³ada

Starosta Lipnowski – Krzysztof Baranowski
wraz ze wspó³pracownikami

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu
oraz szczere s³owa wsparcia i otuchy

sk³ada

Starosta Lipnowski – Krzysztof Baranowski

Panu Jaros³awowi Radkie
By³emu Przewodnicz¹cemu 
Rady Gminy Chrostkowo

z powodu œmierci

 TATY

Serdeczne wyrazy wspó³czucia

Panu Stefanowi Borkowiczowi

z powodu œmierci

MATKI
sk³ada

wydawca i redakcja
Tygodnika CGD

prezesowi oddzia³u PTTK w Golubiu-Dobrzyniu

Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu
oraz szczere s³owa wsparcia i otuchy

 

Panu Krzysztofowi Suchockiemu 
Prezesowi Polskiego Zwi¹zku Niewidomych

 z powodu œmierci

¯ONY

sk³ada
Starosta Lipnowski – Krzysztof Baranowski

wraz ze wspó³pracownikami

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

1 września, w sobotę w Skę-
pem burmistrz Piotr Wojcie-
chowski i zgromadzeni na Rynku 
mieszkańcy uczcili pamięć boha-
terów drugiej wojny światowej, 
a proboszcz miejscowej parafii 
ks. Roman Murawski przewod-
niczył modlitwie za ofiary tego 
największego konfliktu zbrojne-
go, o którym nigdy nie możemy 
zapomnieć.

– Dzisiaj jest 79. roczni-
ca wybuchu drugiej światowej 
– przypomniał ks. Roman Mu-
rawski. – Uczcijmy minutą ciszy 
pamięć o ofiarach wojny i po-
módlmy się w ich intencji.

W Lipnie również burmistrz 

Paweł Banasik, pracownicy ra-
tusza, przedstawiciele miesz-
kańców oddali hołd bohaterom 
wojny, składając wiązankę kwia-
tów pod pomnikiem na placu 
Dekerta.

W piątkowy wieczór na-
tomiast w Lipnie, 31 sierpnia, 
w Dniu Solidarności i Wolności, 
który ustanowiono świętem 
w związku z rocznicą podpisa-
nia porozumień sierpniowych 
w Stoczni Gdańskiej w 1980 
roku, uroczystości odbyły się 
na placu 11 Listopada przy Obe-
lisku Solidarności. Wydarzenia 
sprzed 38 lat wspominali: Józef 
Ramlau – wicewojewoda kujaw-

sko-pomorski, Jacek Żurawski 
– przewodniczący Zarządu Re-
gionu Toruńsko-Włocławskiego 
NSZZ „Solidarność” oraz Jolan-
ta Zielińska – zastępca burmi-
strza Lipna. Modlitwie w inten-
cji ojczyzny przewodniczył ks. 
Henryk Ambroziak, a delegacje 
złożyły kwiaty pod istniejącym 
w Lipnie od ośmiu lat obeli-
skiem solidarności przypomina-
jącym słowa Jana Pawła II: „Soli-
darność to znaczy jeden i drugi, 
a skoro brzemię, to brzemię 
niesione razem, we wspólnocie. 
A więc nigdy jeden przeciw dru-
giemu”.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

O G £ O S Z E N I E     W Ó J T A    G M I N Y     L I P N O
Wójt Gminy Lipno og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Lipno.

Przedmiot przetargu

Przetarg odbêdzie siê w dniu 08 paŸdziernika 2018 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 sala nr 13. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest 
wp³acenie wadium wnoszone w pieni¹dzu w wysokoœci 10 % ceny wywo³awczej. Wadium winno byæ wp³acone na konto depozytowe Gminy Lipno nr 16 9537 0000 2004 0043 0663 
0003 najpóŸniej do dnia 05.10.2018 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Przetarg jest wa¿ny bez 
wzglêdu na liczbê uczestników przetargu, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej. Post¹pienie te nie mo¿e 
wynosiæ mniej ni¿ 1 % ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. 

Powy¿sza nieruchomoœæ nie posiada ¿adnych obci¹¿eñ na rzecz osób prawnych lub fizycznych. Og³aszaj¹cy przetarg zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu z wa¿nych 
przyczyn nieznanych w dniu og³oszenia przetargu. Szczegó³owych informacji o przedmiotowym przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Lipno pok. Nr 212 /II piêtro/ w godz. pracy 

  urzêdu tel. 0/54 288 62 13 lub na stronie www.uglipno.pl 

LP Po³o¿enie

nieruchomoœci

Nr

dzia³ki

Pow.
2w m

Nr ksiêgi

wieczystej

Opis nieruchomoœci Rodzaj

zbycia

Przeznaczenie 

w planie

Cena

wywo³awcza

Wadium Termin przetargu

1 Maliszewo 566/2 11390 Wl1L/00035439/6 Nieruchomoœæ

niezabudowana – 

grunty rolne

Przetarg brak planu 49000,00 PLN 4900,00 PLN 08.10.2018 r. 
00godz. 10

2 Wierzbick 234/6 7874 WL1L/00004846/6 Nieruchomoœæ 

gruntowa 

zabudowana 

budynkiem by³ej 

szko³y podstawowej

Przetarg brak planu 241000,00 

PLN

24100,00 

PLN

08.10.2018 r. 
00godz. 12
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Dentobus odwiedził suszewo
GMINA WIELGIE  Dentobus, czyli specjalny bus wyposażony i urządzony tak jak stacjonarny gabinet 
stomatologiczny w zeszłym tygodniu zawitał do Suszewa w gminie Wielgie. Do badania ustawiła się 
spora kolejka dzieci w różnym wieku

Na pomysł by dentobus od-
wiedził Suszewo, wpadł sołtys 
wsi razem z innymi mieszkańca-

mi. – Wiadomo jak długo trze-
ba czekać na wizytę u dentysty, 
a niestety nie wszystkich stać na 

prywatne leczenie, a coraz wię-
cej dzieci ma problemy z próch-
nicą. W dentobusie nie trzeba 
ani czekać, ani płacić – mówi 
Mirosław Dynakowski, sołtys 
wsi. Gabinet na kółkach odwie-
dza przede wszystkim mniejsze 
miejscowości.

Każda wizyta zaczyna się 
od badania lekarskiego stoma-
tologicznego, które obejmuje 
również instruktaż higieny jamy 
ustnej. Inne świadczenia udzie-
lone w mobilnym gabinecie 

to leczenie zębów mlecznych, 
zabezpieczanie bruzd lakiem 
szczelinowym, lakierowanie zę-
bów, opracowywanie ubytków 
w stałych zębach u starszych 
dzieci.

Z porady stomatologicznej 
skorzystały dzieci w różnym 
wieku od tych kilkuletnich, po 
młodzież. Dla części z nich była 
to pierwsza wizyta w gabinecie 
stomatologicznym. Jak mówią 
mali pacjenci, w dentobusie 
jest przyjemniej niż w gabine-

cie u dentysty. – Tu jest mniej 
stresująco, nic nie bolało. Na 
początku trochę się bałem, ale 
strach szybko minął – mówi 
siedmioletni Karol.

Jak się okazuje mieszkańcy 
Suszewa nie mają zamiaru rezy-
gnować z organizowania porad 
stomatologicznych. – Chciał-
bym, żeby jeszcze w tym roku 
dentobus odwiedził nas ponow-
nie – dodaje Dynakowski.

Tekst i fot.
(mb-g)

Dokończenie ze str. 30
Chciałem sprawdzić, czy podpi-
sane przez burmistrza Dobie-
szewskiego porozumienie zosta-
ło wyegzekwowane. Pracownik 
stwierdził, że protokół zaginął. 
Wtedy podjąłem działania. We-
zwałem firmę „X” do złożenia 
wyjaśnień i przedstawienia 
dokumentów. Odbyło się spo-

tkanie, z którego jest protokół. 
Dokumentów nie zobaczyliśmy, 
przedstawiciel firmy nie umiał 
udowodnić, że wywiązali się 
z porozumienia. Zleciłem nie-
zależnemu laboratorium wyko-
nanie ekspertyzy na drogach. 
Niestety projekt przebudowy 
nie został należycie zrealizowa-
ny. Miało być w sumie 40 cm 

kamienia na szerokości 4-4,5 m. 
Okazało się, że kamienia jest 
najwyżej połowa, a w niektó-
rych miejscach w ogóle. Na żad-
nej drodze nie zgadza się szero-
kość, bo jest od 2,70 m do 3,20 
m. Sprawdziliśmy wszystkie dro-
gi. Po otrzymaniu opinii z labo-
ratorium zdecydowałem zgłosić 
sprawę odpowiednim organom, 

taki mam obowiązek. O tym 
zdecydują sądy, ale gmina może 
przez to stracić szacunkowo na-
wet 1,5 mln zł.

Pod adresem obecnego bur-
mistrza padło pytanie, niemal 
zarzut, o to dlaczego czekał z tą 
sprawą tak długo. – Nie można 
było tego zgłosić wcześniej? Wy-
bory? – głośno myślał radny Mi-
rosław Mierzejewski.

Jacek Waśko wyjaśnił krok 
po kroku jakie były procedury 
i tylko ze względu na nie musiał 
czekać. Zapewnia jednak, że gdy 
tylko trafił na ślad domniemane-
go przekrętu, podjął działania.

– Po tych drogach jeździł 
ciężki sprzęt, więc gdyby tam 

nie było kamienia, po prostu 
by nie przejechali. Być może 
w niektórych miejscach nie ma 
wymaganej szerokości, ale wyni-
kało to z tego, że rolnicy nie za-
wsze chcieli oddać kawałek pola 
pod drogę. Nie chcę już wracać 
do historii. Obecnemu burmi-
strzowi życzę wygrania kolejnej 
kadencji, ale także zmiany jego 
charakteru, bo jego podejście do 
tego wszystkiego jest dla mnie 
przerażające – skończył Dobie-
szewski.

Co wyniknie ze śledztwa CBA 
i prokuratury, na razie trudno 
wyrokować. Do sprawy na pew-
no wrócimy.

Tekst i fot. (ak)

Dobrzyń nad Wisłą

Afera w urzędzie. 
Gmina straciła 1,5 mln zł?
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Mustang zaczyna ligę
W sobotę 1 września UKS Mustang Wielgie rozegrał 
ostatni sparing przed startem rozgrywek III ligi ko-
biet. Przeciwnikiem naszego zespołu była drużyna 
Wdy Strażak Przechowo.

Piłka nożna

Zagrali o Puchar Wójta
W niedzielę 2 wrześnie na orliku przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem 
odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Wielgie.

Piłka nożna

Zakończenie wakacji na sportowo
REKREACJA  Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki wspólnie z DDK „Żak” i Biblioteką Publiczną zorga-
nizowało dla dzieci festyn na zakończenie wakacji. Zabawy dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta 
i gminy było co niemiara

Był to zarazem ostatni test 
przed zbliżającym się sezonem 
III ligi kobiet. Mustang wygrał to 
spotkanie 5:3, a bramki zdobyły 
Magdalena Żebrowska x2, Anita 
Maćkiewicz x2 i Oliwia Lejmano-
wicz. Skład zespołu: A. Olkiewicz, 
M. Fydryszewska, A. Żebrowska, A. 
Kamińska, P. Rybczyńska, O. Bo-
nowicz, N. Wiśniewska, A. Maćkie-
wicz, M. Pikos, E. Czubakowska, M. 
Żebrowska. Zmiany: O. Lejmano-
wicz, M. Przyborowska, P. Ostrow-
ska, A. Lewandowska.

– Przed dziewczętami trudny 

sezon, a szczególnie cztery pierw-
sze mecze, w których Mustang 
zmierzy się kolejno z Legią Chełm-
ża, Notecią Inowrocław, Spójnią 
Białe Błota i Startem Pruszcz. 
Wszystkie te zespoły będą liczyć 
się w walce o czołowe miejsca w li-
dze – mówi Michał Ziemiński, pre-
zes i trener UKS Mustang Wielgie.

Pierwszy mecz UKS rozegra 
9 września w niedzielę o godzinie 
11.00 z Legią Chełmża na stadionie 
w Dobrzyniu nad Wisłą. Relacja 
oczywiście w kolejnym CLI.

(ak), fot. archiwum

Ostatniego dnia sierpnia 
przed halą DCSiT czekało na dzie-
ci dużo atrakcji. Dla wielu z nich 
koniec wakacji nie należy do 
ulubionych dni w roku, dlatego 
organizatorzy postarali się o do-
brą atmosferę i uśmiech każde-
go dziecka. Tradycyjnie przygo-
towano konkurencje sportowe. 
Uczestnicy mogli wykazać się 
w roznoszeniu piłeczek na czas, 
kopaniu krążka hokejowego do 

celu, rzucaniu kółkami na pachoł-
ki, strzałami do małej bramki ki-
jem do unihokeja oraz strzałami 
do bramki piłką nożną.

W trakcie imprezy odbyły się 
też konkurencje rodzinne. W mię-
dzyczasie każdy mógł odwiedzić 
stoisko Biblioteki Publicznej, gdzie 
czekały różnego rodzaju zabawy 
plastyczne. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się też atrakcje typu 
zjeżdżalnia, ring bokserski czy 

basen z łódkami. Całość imprezy 
zwieńczyło wręczenie nagród dla 
najlepszych zawodników w kon-
kurencjach sportowych, którego 
dokonał burmistrz Jacek Waśko.

Podziękowania organizato-
rzy kierują także dla druhów OSP, 
którzy mimo wielu obowiązków 
pomogli przy organizacji imprezy 
i ku uciesze dzieci napełnili wodą 
basen z łódkami.

(ak), fot. DCSiT

Zawody zorganizowano na 
zakończenie wakacji. I miejsce 
zajęła drużyna Nowa Wieś w 
składzie: Sebastian Paszyński, 
Mateusz Celmer, Mariusz Przy-
byszewski, Mateusz Przybyszew-

ski, Artur Sobiech, Mariusz Sa-
dowski, Rafał Maciejewski oraz 
na bramce Bartosz Czajkowski. 
II miejsce wywalczyła drużyna 
WFT oraz III Młody Wicher. Or-
ganizatorzy dziękują za zdrową 

rywalizację i rozpowszechnianie 
sportu na terenie gminy. Naj-
lepsi otrzymali pamiątkowe pu-
chary i dyplomy.

(ak), fot. nadesłane
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Piłka nożna

Pierwszy punkt Skompensisa
Po dwóch porażkach przyszedł czas na historyczny wynik, bo UKS Skompensis 
Skępe zdobył pierwszy punkt po powrocie do rozgrywek seniorskich. Skępianie 
zremisowali u siebie 2:2 z Wiślaninem Bobrowniki.

Przypomnijmy, że Skępe 
wróciło do A-klasy po ponad de-
kadzie. W pierwszej kolejce UKS 
odebrał srogą lekcję od Grotu 
Kowalki (1:7). W drugiej było już 
lepiej, choć Skompensis także 
przegrał (3:6 z Wichrem Wiel-
gie). W trzeciej kolejce benia-
minek dał sporo radości swoim 
kibicom. UKS podejmował na 
swoim boisku Wiślanina Bo-
browniki. Obie ekipy zdobyły po 

dwa gole, dzieląc się tym samym 
punktami. Dla Skępego to pierw-
szy punkt po ponad dziesięciu 
latach. Bramki dla UKS zdobyli 
Nadrowski i Wróblewski, dla Wi-
ślanina Borkowski i Sobolewski. 
Wszystkie padły w pierwszej po-
łowie.

W następnej kolejce UKS za-
gra z GKS Fabianki, zaś Wiślanin 
z Kujawiakiem Kruszyn.

Tekst i fot. (ak)

Wicher zdobył 4 gole i...
PIŁKA NOŻNA  Zdobywając cztery bramki na wyjeździe, powinno się wygrywać mecze. Niestety nie po-
twierdziło się to w przypadku Wichra Wielgie, który mimo prowadzenia na 3 minuty przed końcem 4:3 
ostatecznie zremisował w Kruszynie z Kujawiakiem 4:4. Kibice nie mogli za to narzekać na brak emocji

Sezon 2018/19 we włocław-
skiej A-klasie rozkręcił się na 
dobre, w miniony weekend ro-
zegrano już trzecią kolejkę. Wi-
cher miał dotychczas za sobą 
zwycięski mecz ze Skompensi-
sem Skępe, zaś Kujawiak porażki 
z Tłuchowią i Grotem Kowalki. 
Nic więc dziwnego, że gospo-
darze sobotniej potyczki byli 
bardzo zmobilizowani i objęli 
prowadzenie po błędzie obrony 
Wichra już w 5. minucie meczu. 
Stracona bramka podziałała jed-
nak dobrze na nasz zespół, któ-
ry wyraźnie przejął inicjatywę. 
Ataki Wichra były coraz groź-
niejsze, aż w 24. minucie piękną 
bramkę po uderzeniu z ok. 30 

metrów zdobył Sebastian Pa-
szyński. Gdy wydawało się, że 
pierwsza połowa zakończy się 
remisem, gola na 2:1 miejscowi 
zdobyli w 45. minucie.

Przysłowiowa bramka do 
szatni nie załamała Wichra, 
przeciwnie. Cztery minuty po 
przerwie na 2:2 trafił niezawod-
ny Paszyński. Jakby tego było 
mało, siedem minut później go-
ście prowadzili już 3:2 po golu 
Leszka Raniszewskiego. Mecz 
nabrał rumieńców, bo po ko-
lejnych siedmiu minutach było 
już 3:3. Ostra walka trwała do 
końca. W 77. minucie na 4:3 dla 
Wichra trafił Michał Ziemiński. 
Gdy już wydawało się, że nasz 

zespół wywiezie komplet punk-
tów z trudnego terenu, w 87. mi-
nucie Żółtowskiego pokonał (po 
raz trzeci w meczu) napastnik 
Kujawiaka Konrad Błaszczyk, 
doprowadzając do stanu 4:4.

Podział punktów mimo 
wszystko bardziej satysfakcjo-
nuje gości. Wicher ma na koncie 
4 punkty zdobyte w dwóch me-
czach i zajmuje czwarte miejsce 
w tabeli. Kujawiak zdobył swój 
pierwszy punkt, ale nadal jest 
ostatni. W czwartej serii Wicher 
podejmować będzie Victorię 
Smólnik, Kujawiak zagra w Bo-
brownikach.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Piłka nożna

Słodka zemsta Mienia
Orion Popowo to zespół, który wyjątkowo „nie leży” ekipie z Lipna. W ubiegłym 
sezonie Mień tylko zremisował na wyjeździe i sensacyjnie przegrał z Orionem 
u siebie 0:1. Teraz lipnowianie mieli okazję do rewanżu i ją wykorzystali.

Do trzeciej kolejki Orion 
rozegrał dwa mecze, w których 
zdobył jeden punkt, zaś Mień 
grał jedno spotkanie, pokonując 
Skrwę Skrwilno. Sobotni mecz 
w Lipnie zapowiadał się emocjo-
nująco, bo to derby, a na dodatek 
obie drużyny raczej za sobą nie 
przepadają, co pokazała zażarta 
rywalizacja w poprzednim sezo-
nie. Podobnie było i tym razem.

Pierwsza połowa spotkania 
nie przyniosła bramek. Zgodnie 
z oczekiwaniami to gospodarze 
częściej atakowali, ale nic z tego 
nie wynikało. Orion skutecznie 
się bronił. Podobnie wyglądała 
druga odsłona. Dobrą sytuację 
dla miejscowych zmarnował m. 

in. Kotkiewicz. W kilku przy-
padkach dobrze interweniował 
bramkarz Oriona Lachowicz. Go-
ście próbowali odgryzać się za 
pomocą kontrataków i kilka razy 
napędzili sporo strachu miejsco-
wym.

Gdy zanosiło się na podział 
punktów, Mień zadał decydujący 
cios. W 89. minucie gola na wagę 
trzech punktów zdobył Cezary 
Uzdowski. Dzięki temu lipnowia-
nie z 6 punktami są na trzecim 
miejscu w tabeli. Już w niedzielę 
zagrają na wyjeździe z Tłucho-
wią. Orion zajmuje ósme miejsce 
z jednym punktem, a w najbliż-
szy weekend pauzuje.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Pierwsze zwycięstwo 
Wisły
Do czwartej kolejki ligi okręgowej musieli czekać ki-
bice z Dobrzynia na pierwszą wygraną Wisły. Nasz 
zespół po bardzo dobrej drugiej połowie pokonał 
2:1 Start Radziejów i awansował na dziesiąte miejsce 
w tabeli.

Piłka nożna

Przypomnijmy, że w dwóch 
pierwszych meczach nowego se-
zonu Wisła zanotowała remisy, 
zaś w trzeciej kolejce przegrała 
na wyjeździe z beniaminkiem KS 
Brzoza 1:2. Szansa na pierwszą 
wygraną pojawiła się w minioną 
sobotę. Do Dobrzynia przyje-
chał Start Radziejów, który dwa 
pierwsze mecze przegrał wyso-
ko, a dopiero w trzeciej kolejce 
zdobył pierwszy punkt.

Pierwsza połowa nie przy-
niosła bramek, spotkanie roz-
strzygnęło się po przerwie. Od 
początku drugiej odsłony śmie-
lej atakowali Wiślacy. Ich sta-
rania zostały nagrodzone po 
godzinie gry. Dobrą akcję pra-
wą stroną przeprowadził Paweł 
Rzęsiewicz, który wyłożył piłkę 
jak na tacy Dominikowi Szklar-
czykowi, a napastnik Wisły 
zdobył gola na 1:0. Nasz zespół 

poszedł za ciosem, na dodatek 
dopisało mu szczęście. Kilkana-
ście minut później solową akcję 
przeprowadził Patryk Jasiński. 
Skrzydłowy Wisły ograł na le-
wej stronie dwóch rywali i zde-
cydował się na dośrodkowanie. 
Kopnięta przez niego piłka mia-
ła taką parabolę, że wpadła za 
kołnierz zaskoczonemu bram-
karzowi Startu, było 2:0.

Wtedy goście rzucili się do 
odrabiania strat. Na sześć minut 
przed końcem zdobyli bram-
kę kontaktową, ale na więcej 
nie było ich stać. Wisła wygrała 
swój pierwszy mecz w sezonie. 
Z 5 punktami na koncie awan-
sowała na 10. miejsce w tabeli. 
W następnej kolejce zagra na 
wyjeździe z Łokietkiem Brześć 
Kujawski.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL


