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Wypadek w przedszkolu. Trwa kontrola
LIPNO  W „Przedszkolu w parku” trwa wyjaśnianie sprawy wypadku sześcioletniej Wiktorii, w wyniku któ-
rego dziewczynka ma złamany wyrostek łokciowy. Właściciele placówki nie dopatrzyli się uchybień w zacho-
waniu personelu ani w wyposażeniu placu zabaw, rodzice wprost przeciwnie
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przebywała osoba, która miała 
się nią opiekować. Po zmierzeniu 
odległości, według opiekunki jest 
to 9,5 metra, a według dziecka 23 
metry. Kiedy ojciec dziecka przyje-
chał do przedszkola, Wiktoria pła-
kała, była bardzo spocona i spra-
gniona. Następnego dnia rano 
osobiście poinformowałam panią 
p.o. dyrektora o skutkach wypad-
ku. Poprosiłam o okazanie w dniu 
następnym nagrań z monitoringu. 
Pani twierdziła, iż zarówno na ze-
wnątrz jak i wewnątrz jest monito-
ring i zostaniemy z nim zapoznani. 
Po 3 godzinach pani p.o. dyrektora 
skontaktowała się ze mną telefo-
nicznie twierdząc, iż jednak nie ma 
żadnego nagrania z zewnątrz, gdyż 
3 dni wcześniej kamera została 

zdemontowana w celu wymiany 
na nową. Dziwne że nie pamiętała 
o tym wcześniej. Po okazaniu nam 
przez dziecko miejsca wypadku 
nabraliśmy podejrzeń co do sta-
nu nawierzchni na placu zabaw 
i stanu technicznego urządzeń. 
Dotychczas się nad tym nawet nie 
zastanawialiśmy, gdyż wszystko 
z daleka wygląda dobrze. Po doko-
naniu analizy przepisów dotyczą-
cych placów zabaw stwierdzam, 
iż ten plac stanowi zagrożenie dla 
naszych dzieci.

Agnieszka Woźniak wykonała 
zdjęcia na placu zabaw „Przed-
szkola w parku”, dokonała swojej 
analizy nieprawidłowości i usta-
leń. 

dokończenie na str 2.

Do zdarzenia z udziałem sze-
ścioletniej Wiktorii doszło 7 sierp-
nia, na terenie placu zabaw niepu-
blicznego „Przedszkola w Parku”. 
Dziewczynka uczęszcza bowiem 
do tej placówki. O fakcie poinfor-

mowała nas mama dziecka. Pani 
Agnieszka zamieściła też w sieci 
swoisty apel do rodziców przed-
szkolaków z parku o niebezpiecz-
nym, jej zdaniem, placu zabaw. 
6-letnia Wiktoria doznała na tym 
placu złamania wyrostka łokcio-
wego kości lewej.

Rozbieżne wersje zdarzenia
– Wiktoria choruje na autyzm 

dziecięcy, posiada orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalne-
go, w którym jest zapis, iż może 
brać udział w zajęciach z grupą 
przy udziale nauczyciela wspo-
magającego – wyjaśnia Agnieszka 
Woźniak, mama Wiktorii. – Z tego 
powodu przedszkole za opiekę nad 
nią otrzymuje około 4300 złotych 
miesięcznie. W czasie wypadku na-

uczyciel wspomagający przebywał 
na urlopie. Mam poważne zastrze-
żenia do postępowania pani, która 
zastępowała nauczyciela wspoma-
gającego. Według opiekunki wypa-
dek wydarzył się tuż po godzinie 
15. Mimo, iż tego dnia temperatu-
ra na dworze wynosiła 29 stopni, 
moja córka w dalszym ciągu ubra-
na była w bluzkę na długi rękaw, 
czyli tak jak ją ubrałam rano, 
kiedy było 19 stopni. Po wypadku 
dziecko zostało zaprowadzone do 
łazienki w celu umycia rąk, nie 
wezwano pogotowia mimo płaczu 
i krzyku dziecka, gdyż opiekunka 
uznała, że skoro umyła ręce to nic 
jej nie jest. Zarówno moja córka 
jak i opiekunka podają inne miej-
sce wypadku, jak też miejsce gdzie 
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Droga z Kłokocka do Wielgiego z nową nawierzchnią

Wyłoniono wykonawcę in-
westycji, który do 30 września 
2019 r. dokona przebudowy dro-
gi wojewódzkiej nr 558 Lipno 
– Dyblin, na odcinku Kłokock – 
Wielgie. To bardzo wyczekiwana 
inwestycja przez kierowców ko-
rzystających z tej drogi, a w szcze-

gólności mieszkańców Gminy 
Wielgie i Dobrzyń nad Wisłą. Dro-
ga na odcinku 7,709 km zostanie 
m. in. poszerzona do 6 metrów, 
nawierzchnia zostanie sfrezowana 
i wyprofilowana, a także położona 
będzie warstwa wiążąca i ścieral-
na. Ponadto zostaną zmoderni-
zowane skrzyżowania z innymi 
drogami, zatoki autobusowe przy 
przystankach oraz przepusty pod 
zjazdami. Nastąpi także rozbudo-
wa infrastruktury pieszej. Powsta-
nie chodnik z Wielgiego do Domu 
Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. 
Przebudowa tej drogi była jednym 
z moich najważniejszych celów, 

jako radnej powiatu lipnowskiego. 
W tym tygodniu dojdzie do podpi-
sania umowy z wykonawcą prze-
budowy drogi. Cieszę się niezmier-
nie, że udało mi się doprowadzić 
do tak ważnej inwestycji – podsu-
mowuje Maria Kulig, radna powia-
tu lipnowskiego. Przebudowa dro-
gi kosztować będzie województwo  
ponad 12 mln zł (12 056 810,73 zł). 
Swoją determinację i zaangażowa-
nie na rzecz mieszkańców Gminy 
Wielgie, radna powiatowa wyka-
zała także przy realizacji chod-
nika, przy szkole w miejscowości 
Wielgie. Jeszcze tej jesieni będzie 
on wydłużony do końca ul. Szkol-

nej o około 150 m. Poza tym dzięki 
staraniom radnej Marii Kulig do-
szło do uruchomienia wakacyjnej 
linii autobusowej nad jezioro Pia-
seczno (Gmina Wielgie). W okresie 
wakacyjnym Powiatowy Trans-
port Publiczny uruchomił specjal-
ny kurs nad jezioro i z powrotem 
do wybranych miejscowości. Łą-
czy się to również z bezpłatnymi 
przejazdami dla dzieci i młodzieży 
szkolnej posiadających legityma-
cję. Wielkie podziękowania kie-
ruję do Pana Starosty Krzysztofa 
Baranowskiego, który pozytyw-
nie odniósł się do moich wnio-
sków. Rozpoczęłam także starania 

o kolejny etap modernizacji drogi 
wojewódzkiej nr 558 na odcinku 
Wielgie – Dyblin – dodaje Maria 
Kulig.

Maria Kulig 
- radna powiatu lipnowskiego

A R T Y K U Ł    S P O N S O R O W A N Y 



nie można tego powiedzieć o pod-
łożu z licznymi nierównościami.

Mama Wiktorii stwierdza też, 
że każdy plac zabaw powinien być 
poddawany kontrolom. I tak oglę-
dziny okresowe mają odbywać się 
co 1 do 7 dni, kontrola funkcjonalna 
co 1 do 3 miesięcy, do tego docho-
dzi kontrola coroczna.

Wątpliwości mamy Wiktorii
– Posiadam uzasadnioną 

wątpliwość, czy jakakolwiek kon-
trola kiedykolwiek się odbyła na 
tym placu zabaw, gdyż większość 
stwierdzonych przeze mnie nie-
prawidłowości zapewne istnienie 
od września 2012 roku, czyli daty 
powstania tego przedszkola – in-
formuje Agnieszka Woźniak. – Wy-
stąpiłam do pani p.o. dyrektora 
o okazanie mi dokumentów po-
twierdzających przeprowadzanie 
tych kontroli oraz instrukcji mon-
tażu każdego z tych urządzeń. Zo-
baczymy, czy dyrekcja okaże mi te 
dokumenty. Pewnie znalazłabym 
jeszcze więcej nieprawidłowości, 
gdyż sami producenci czasami 
określają większe strefy bezpie-
czeństwa niż przepisy ogólne lub 
bardzo szczegółowe wytyczne do-
tyczące montażu urządzenia aby 
było bezpieczne. Na stronie Nie-
publicznego Przedszkola „Przed-
szkole w Parku” można przeczy-
tać, iż „mają piękny i duży ogród 
przedszkolny wyposażony w cer-
tyfikowany sprzęt do zabaw ru-
chowych na świeżym powietrzu’’, 
chyba zapomniano o dodaniu, że 
ten certyfikowany sprzęt nie został 
prawidłowo zamontowany. Jeśli 
otrzymam dane producenta sprzę-
tu to prześlę mu zdjęcia, jak sprzęt 
jest zamontowany. Prawda jest 
taka, że dyrekcja tego przedszkola 
nie zachowuje tak elementarnych 
zasad bezpieczeństwa jak sprząt-
nięcie kamieni i kostek brukowych 
z obszaru, gdzie biegają dzieci. Ro-
biąc zdjęcia sama się potknęłam, 
zrobiłam krok do tyłu i wpadłam 
w dziurę.

O wyjaśnienie okoliczności 
wypadku Wiktorii i ustosunkowa-
nie się do zastrzeżeń zgłoszonych 
przez panią Agnieszkę poprosiliśmy 
właściciela przedszkola.

Zgodnie z procedurami
– Mamy określoną procedu-

rę postępowania przy wypadkach 
z dziećmi, mamy też biuro odpo-
wiadające za wszelkie bhp-owskie 
sprawy, dokumentację i zgodnie 

z tą procedurą zawsze natychmiast 
wtedy, gdy wydarza się wypadek, 
w pierwszej kolejności zabezpie-
czamy dziecko i wzywamy lekarza 
czy pogotowie lub nie – wyjaśnia 
Krzysztof Mróz, właściciel „Przed-
szkola w parku”. – W drugiej ko-
lejności informuję o tym zawsze 
rodziców lub opiekunów. W tej 
sytuacji, z protokołu stworzonego 
przy udziale świadków, wynika o ile 
dobrze pamiętam, że na placu za-
baw była piątka lub szóstka dzieci 
i czwórka nauczycieli.

Są dowody
Jest protokół, są nagrania z ka-

mer, a więc zgodnie z zapewnienia-
mi właściciela przedszkola, zdarze-
nie jest dobrze udokumentowane.

– Ojciec dziecka przyszedł kil-
ka minut po wypadku, a więc to 
zgłoszenie odbyło się dynamicznie 
– mówi Krzysztof Mróz. – To nie 
było otwarte złamanie, nie było 
krwawienia. Mamy nagrania, kiedy 
to dziecko z tatą spokojnie wycho-
dzi, ale niestety po jakichś dokład-
niejszych oględzinach okazało się, 
że ma uszkodzony łokieć, złamanie, 
ale to już jest w dokumentacji mat-
ki dziecka, my do niej wglądu nie 
mamy. Zgodnie z naszą procedurą 
wszczęte zostało całe postępowa-
nie wyjaśniające.

I jest to protokół z wypadku, 
świadkowie, zespół z udziałem osób 
z zewnątrz, fachowców z dziedziny 
bhp. W ciągu dwóch tygodni od wy-
padku będzie stworzony protokół, 
który zostanie przedstawiony orga-
nowi prowadzącemu przedszkole. 
Zastrzeżenia do niego będą mogli 
zgłosić też rodzice dziecka.

Wszystkie możliwe kontrole
– Równocześnie rodzice zgło-

sili sprawę do innych organów, któ-
re nas teraz kontrolują, występując 
miedzy innymi o dokumentację 
placu zabaw, a dokumentacja jest 
w tej chwili w nadzorze budowla-
nym – informuje Krzysztof Mróz. 
– W momencie, kiedy różne organy 
zakończą kontrolę, ja będę mógł 
przedstawić wyniki tej kontroli.

Trwa więc zarówno przewidzia-
ne przedszkolnymi procedurami 
sprawdzanie przebiegu zdarzenia 
jak i kontrole instytucji uprawnio-
nych do kontrolowania sobie przy-
pisanych dziedzin.

– Bardzo nam przykro, że wy-
darzyło się to u nas. Dziecko może 
przewrócić się wszędzie, w drodze 
do szkoły, na podwórku, ale z na-
szej strony naprawdę dopilnowanie 
było maksymalne, bo rzadko zda-
rza się, by tylu nauczycieli było na-
raz z dziećmi. Ale my tego właśnie 
pilnujemy najbardziej, bo przed-
szkole w pierwszej kolejności opar-
te jest na bezpieczeństwie dzieci, 
później na wychowaniu i wykształ-
ceniu – podkreśla Mróz. – Co nam 
jednak po wykształceniu, gdy nie 
ma bezpieczeństwa i dlatego my 

na to szczególnie zwracamy uwa-
gę, co roku wykonujemy kolejne 
inwestycje takie jak zmiana dachu, 
ogrodzenia, rozbudowa placu za-
baw, założenie odgromników, wen-
tylacji. Wszystkie elementy placu 
zabaw mamy kupione od renomo-
wanych firm, za ciężkie pieniądze, 
z certyfikatami.

Personel zaszczuty
Zdarzenie obiegło lotem bły-

skawicy środowisko, co niewątpli-
wie wpłynęło na samopoczucie 
nauczycieli i pracowników przed-
szkola. Właściciele placówki zapew-
niają, że nie jest ich celem i nigdy 
nie było zamiecenie sprawy pod 
dywan. Nie chcą niczego ukrywać, 
odpowiadają na wszelkie pytania, 
przedkładają dokumenty, prowa-
dzą swoje wyjaśnienia i aktywnie 
uczestniczą we wszelkich kontro-
lach odbywających się w ich pla-
cówce.

– Nasz zespół, nasi pracownicy 
zostali za szybko osądzeni, nie chcę 
powiedzieć, że nawet znieważeni, 
że nie przypilnowali dziecka, że nie 
zadbali – mówi Krzysztof Mróz. – 
Co nas nie zabije, to nas wzmocni, 
a wypadek może zdarzyć się wszę-
dzie. Matka dziecka twierdzi, że na-
uczyciel wspomagający powinien 
być dwa metry od dziecka, ale gdy-
by tak było, to my chyba w ogóle 
byśmy nie podejmowali się opieki 
nad dziećmi niepełnosprawnymi, 
bo na placu zabaw chodzi bardziej 
o integrację, a nie o założenie sze-
lek dzieciom. Powtarzam, że mó-
wimy o ogrodzonym, certyfikowa-
nym placu zabaw. Ja zapewniam, 
że dzieci niepełnosprawne u nas 
mają opiekę jak nigdzie, bo specjal-
nie dla nich prowadzimy dogotera-
pię, hipoterapię, mamy wszystkich 
specjalistów, w tym również spro-
wadzanych z Włocławka. Wszystko 
co jest w orzeczeniach realizujemy, 
nasi nauczyciele mają wszelkie 
uprawnienia. Specjalnie dla dzieci 
niepełnosprawnych przebudowali-
śmy salę, zakupiliśmy sprzęt specja-
listyczny. Na dzieci niepełnospraw-
ne otrzymujemy wyższą dotację, 
ale i w związku z tym zatrudniamy 
specjalistów z zewnątrz. Ta właśnie 
mama na przykład zażyczyła sobie 
konkretnych specjalistów, wskaza-
nych z imienia i nazwiska, i nam 
udało się ich ściągnąć do naszego 
przedszkola. Oni realizują wskaza-
nia, jakie są w orzeczeniu, spędza-
ją z tymi dziećmi czas mimo, że 
nasi nauczyciele mają identyczne 
uprawnienia. My jednak robimy 
wszystko dla dzieci niepełnospraw-

nych i, jeśli było takie życzenie 
i są tego efekty, konkretne zajęcia 
z dzieckiem prowadzą specjaliści 
z zewnątrz. Większość rodziców 
jest szczęśliwa z tego, że dzieci 
mają taką ofertę i że są tego efekty. 
I ja wiem, że nie jest łatwe utrzy-
manie dwóch kucyków w centrum 
miasta, i żadne dotacje czy sub-
wencje oświatowe nie zwrócą nam 
tych kosztów, ale my to wszystko 
robimy dla dzieci niepełnospraw-
nych. Musimy kupić siano, zapew-
nić opiekę kucykom 24 godziny na 
dobę przez siedem dni w tygodniu, 
a gdy nasz dozorca idzie na urlop, 
to przyjechać i go zastąpić.

Gdy emocje opadną…
Krzysztof Mróz przypomina, że 

jest nie tylko właścicielem przed-
szkola, ale i nauczycielem z 30-
letnim stażem pracy w zawodzie. 
Służy doradztwem pedagogicznym 
i nauczycielskim okiem nadzoruje 
funkcjonowanie przedszkola. Za-
pewnia, że bezpieczeństwo dziec-
ka jest dla niego najważniejsze. 
W placówce wprowadził system 
wejść i wyjść w celu podwyższenia 
poczucia bezpieczeństwa. Placów-
ka dysponuje własną kuchnią, więc 
przygotowanie potraw jest sanitar-
nie bezpieczne i dostosowane do 
potrzeb przedszkolaków.

– Ja rozumiem rodzica, bo 
gdyby mojemu dziecku coś się 
stało, to też pewnie na początku 
zareagowałbym bardzo emocjo-
nalnie – mówi Krzysztof Mróz. – 
Mam nadzieję, że z czasem przyj-
dzie jakieś wyrównanie emocji, 
a z drugiej strony myślę też, że ta 
pani nie znajdzie lepszego przed-
szkola w okolicy i będzie chciała, 
żeby to dziecko u nas zostało. Nasi 
nauczyciele nie patrzą na zegarek 
i nawet w czasie wakacji nie tylko 
zapewniają opiekę, ale prowadzą 
normalne zajęcia ze wszystkim te-
rapiami. Kiedy już opadną emocje, 
ja też będę chciał pewnego spro-
stowania od tej pani na facebooku, 
bo ja jestem przyzwyczajony z racji 
pełnionego urzędu do różnych ata-
ków, ale nasi nauczyciele naprawdę 
źle to znoszą. Staram się zrozumieć 
mamę i proszę tu o wyrozumiałość 
dla niej, bo to są emocje. My nie 
mamy nic do ukrycia.

Krzysztof Mróz zapewnia, że 
sprawa wypadku Wiktorii zostanie 
wyjaśniona dogłębnie i komplek-
sowo. Do tematu wrócimy i poin-
formujemy o wynikach kontroli 
i toczącego się postępowania wyja-
śniającego.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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dokończenie ze str. 1
Poszukuje również osób, któ-

re widziały wypadek jej córki lub 
przebywały w przedszkolu niedłu-
go przed nim.

Niebezpieczny plac zabaw
Mama Wiktorii wśród niepra-

widłowości zastanych przez nią na 
placu zabaw wymienia niewłaściwą 
nawierzchnię czy strefę bezpie-
czeństwa. Analizie poddała po-
szczególne urządzenia znajdujące 
się na placu zabaw.

– Na placu zabaw niedopusz-
czalne są lokalne wgłębienia, wy-
stające korzenie, wystające fun-
damenty urządzeń, nieusunięte 
korzenie po ściętym drzewie, le-
żące kamienie czy kostki brukowe 
– wymienia Agnieszka Woźniak. 
– Strefa bezpieczeństwa to obszar 
pod i wokół urządzenia zabawowe-
go, w którym nie mogą znajdować 
się żadne przeszkody i inne urzą-
dzenia, tak aby w razie upadku 
z urządzenia nie doszło do zde-
rzenia z innym obiektem. Wielkość 
strefy bezpieczeństwa uzależniona 
jest od wysokości potencjalnego 
upadku, czyli wysokości, na której 
dzieci mogą się bawić. Przyjmuje 
się, że dla urządzeń o wysokości 
upadku do 150 cm, strefa bezpie-
czeństwa powinna wynosić 150 
cm, jednak należy pamiętać, że 
w przypadku niektórych urządzeń 
kołyszących oraz huśtawek 150 cm 
liczone jest od miejsca, w którym 
sprzęt jest najbardziej wychylony 
w trakcie użytkowania. Wymiary 
stref bezpieczeństwa urządzenia 
powinny być podane przez produ-
centa urządzeń w karcie technicz-
nej produktu. Zgodnie z obowiązu-
jącymi normami pod urządzeniami 
o wysokości wyższej niż 60 cm oraz 
w strefie bezpieczeństwa huśta-
wek, karuzeli oraz zjeżdżalni należy 
zapewnić odpowiednią nawierzch-
nię, czyli taką, która zamortyzuje 
ewentualny upadek. Na placu za-
baw Niepublicznego „Przedszkola 
w Parku” w Lipnie, biorąc pod uwa-
gę znajdującą się tam nawierzchnię, 
nie powinny znajdować się żadne 
urządzenie, gdzie wysokość po-
tencjalnego upadku wynosi ponad 
1 metr. Na tym placu zabaw jest 
takich urządzeń 3. Warto również 
podkreślić, iż podłoże w postaci 
trawy jest dopuszczalne w miej-
scach gdzie wysokość potencjalne-
go upadku wynosi do1 metra, gdy 
jest dobrze utrzymana, a na pewno 
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Radni wyszli w trakcie sesji
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Takich scen jak na ostatniej sesji rady miasta jeszcze nie było. W trakcie wypowie-
dzi burmistrza Jacka Waśko radny Grzegorz Raszkiewicz zażądał przerwania obrad, grożąc opuszczeniem 
sali. Jak powiedział, tak zrobił, a za nim jeszcze pięciu radnych

R E K L A M A

Przewodniczący zwołał nad-
zwyczajną sesję na wtorek 14 sierp-
nia na godzinę 10.00. Obrady miały 
być poświęcone jednemu projek-
towi uchwały. Włodarze miasta 
i gminy zaproponowali przesunię-
cia w budżecie, w tym najważniej-
sze: 300 tysięcy złotych z inwestycji 
w dziale wod-kan na rewitalizację 
placu Wolności w centrum Do-
brzynia. Zgodnie z oczekiwaniami 
ostatnia propozycja wzbudziła zde-
cydowany sprzeciw opozycji.

Zbyt mały budżet
– W pierwszym ogłoszonym 

przez nas na to zadanie przetargu 
mieliśmy dwie oferty. Niższa była 
na 970 tys. zł, wyższa na 1,5 mln 
zł. W związku z tym musieliśmy 
unieważnić przetarg, bo oferowane 
kwoty były za wysokie. Do drugiego 
przetargu nie zgłosił się żaden pod-
miot. Negocjujemy z innymi wy-
konawcami, stąd wiemy, że nie da 
się wykonać tego projektu za 600 
tys. zł, a zatem wnosimy o zwięk-
szenie kwoty na tę inwestycję, 
przypominając zarazem, że mamy 
na nią przyznane dofinansowanie 
w wysokości 394 tys. zł z urzędu 

marszałkowskiego – zwrócił się 
do radnych wiceburmistrz Krzysz-
tof Głowacki, wyjaśniając potrzebę 
przesunięcia środków.

Otóż w budżecie na ten rok na 
przebudowę placu zaplanowane 
600 tys. zł. Z informacji wicebur-
mistrza wynika, że za tę kwotę nie 
ma szans na realizację inwestycji 
w planowanym kształcie. Dlatego 
rządzący zwrócili się do radnych 
o przesunięcie dodatkowych 300 
tys. zł z innych inwestycji.

Dodatkowo Głowacki wyjaśnił 
w odpowiedzi na pytanie radne-
go Mirosława Mierzejewskiego, że 
zgodnie z umową z urzędem mar-
szałkowskim czas na wykonanie 
zadania jest do końca października 
br. Jednak dobrzyński ratusz będzie 
się starał o przedłużenie tego ter-
minu, z czym akurat nie powinno 
być kłopotu. Tutaj urząd marszał-
kowski polega na opinii Lokalnej 
Grupy Działania, której szef Piotr 
Wiśniewski potwierdził publicznie 
na sesji, że w razie zapytania urzę-
du zostanie wydana pozytywna 
decyzja. Termin można wydłużyć 
maksymalnie o 2 lata.

Wątpliwości radnych
– Mam co do tego duże za-

strzeżenia. Wiadomo, że mamy rok 
wyborczy, a co za tym idzie kosz-
ty są mocno zawyżone. Czy warto 
tak pędzić, żeby zrobić to już teraz? 
Poza tym ciągle chcemy robić ja-
kieś przesunięcia, to wszystko jest 
w powijakach. Dajmy sobie z tym 
spokój i zróbmy to, co jest zaczęte. 
I tak ze wszystkim nie zdążymy – 
stwierdził radny Grzegorz Raszkie-
wicz.

– Nie dziwi mnie pańska abs-
trakcyjna, wręcz głupia wypowiedź 
– skwitował burmistrz Jacek Waś-
ko.

Radni wyszli w trakcie obrad
Wtedy nie wytrzymał radny 

Raszkiewicz, który stwierdził, że 
jeśli przewodniczący nie odbierze 
głosu burmistrzowi, ten wyjdzie. – 
Nie pozwolę nazywać się głupim – 
grzmiał Raszkiewicz.

Zapanowała wyraźna kon-
sternacja, bowiem burmistrz był 
w trakcie wypowiedzi i w takiej 
sytuacji przewodniczący nie po-
winien odbierać mu głosu, tylko 
dokończyć wystąpienie. Mimo to 

Jerzy Żurawski zarządził przerwę. 
Niezrażony tym Jacek Waśko kon-
tynuował wypowiedź, z tym że 
znacznie zmniejszyło się grono słu-
chaczy. Solidarnie z Raszkiewiczem 
salę opuścili jeszcze radni: Jerzy 
Żurawski, Przemysław Piekarski, 
Mirosław Mierzejewski, Henryk 
Domeradzki i Krzysztof Wyszyński.

– Stacja uzdatniania wody 
w Grochowalsku jest w trakcie bu-
dowy, udało się tutaj zaoszczędzić 
100 tys. zł. Podobnie jest z wodocią-
giem w Krojczynie. Z przyczyn nie-
zależnych od nas jest opóźnienie, 
ale również tutaj zaoszczędziliśmy 
sporo, zamiast 800 tys. zł ta inwe-
stycja będzie kosztować 500 tys. zł. 
Inwestycje realizujemy niezależnie 
od tego czy to rok wyborczy, czy 
jakikolwiek inny. A z tych zaosz-
czędzonych środków proponujemy 
dofinansować przebudowę placu 
Wolności – uzasadnił burmistrz Ja-
cek Waśko.

Przeciwni rozwojowi gminy?
Po wypowiedzi burmistrza 

i krótkiej przerwie radni którzy 
wyszli, wrócili na salę. Grzegorz 
Raszkiewicz wnioskował, aby wy-

powiedź burmistrza nie znalazła 
się w protokole z sesji. Kolegów 
i koleżanki z opozycji skrytykował 
radny Jerzy Wasiołek.

– To było do przewidzenia, taka 
jest wasza działalność. To, że koszty 
inwestycji idą w górę jest normalne 
i nikt nie zagwarantuje, że w kolej-
nym roku nie będą jeszcze większe. 
Skoro mamy zaoszczędzone pie-
niądze, wykorzystajmy to i zróbmy 
tak ważną dla miasta przebudowę 
placu Wolności – mówił Wasiołek.

Oczywiście nie przekonał tym 
większościowej opcji w radzie. Jesz-
cze przed głosowaniem burmistrz 
Waśko złożył wniosek o to, by rad-
ni imiennie głosowali w tej spra-
wie. Wniosek przepadł 10 głosami 
przeciwnymi. W głosowaniu nad 
projektem uchwały tylko 4 radnych 
było za przesunięciem pieniędzy 
na plac Wolności, 7 przeciw, a 3 się 
wstrzymało. Uchwała przepadła.

– Po raz kolejny pokazaliście, 
że jesteście przeciwni rozwojowi 
tej gminy. Wasze zacietrzewienie 
sięgnęło zenitu. A my tę inwestycję 
i tak zrobimy, mamy na to sposób 
– zakończył Waśko.                   (ak)
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Zgłoszony przez stowarzy-
szenie „Zielona Lipa” do ogólno-
polskiego konkursu projekt mo-
dernizacji muszli koncertowej 
zlokalizowanej w parku miejskim 
zyskał ponad 31 tysięcy głosów, 
zajął miejsce drugie i zdobył 
sto tysięcy złotych, ale przede 
wszystkim pozwolił uwierzyć, że 
można wygrać i warto głosować. 
Sukces zachęcił też członków Zie-
lonej Lipy do kolejnych działań. 
Remont muszli trwa w najlepsze, 
a w programie herosi przedsię-
biorczości już walczymy o każdy 
głos.

Wyjątkowy plac zabaw
– Znów walczymy o kasę dla 

Lipna, tym razem na plac zabaw 
na piachach, przy parku – mówią 
inicjatorzy lipnowskiego projektu 
pod znaczącą nazwą „PiachoGra”. 
– Codziennie można głosować 
z różnych urządzeń na nasz pro-
jekt, w ramach którego planuje-
my zrealizować plac gier i zabaw 

dla młodszych mieszkańców na-
szego miasta. W Lipnie funkcjo-
nuje kilka niewielkich placyków 
zabaw, ale żaden z nich nie jest 
placem ogólnym, dla wszystkich 
mieszkańców, są to place osiedlo-
we. Chcielibyśmy, żeby nasz plac 
powstał przy nowo tworzonej 
ścieżce zdrowia za parkiem miej-
skim. Plac nie byłby takim zwy-
czajnym placem zabaw. Chcieli-
byśmy, żeby pojawiły się na nim 
narzędzia zachęcające dzieciaki 
do sportu,  wspinaczki, skoków 
w dal, rzutów do celu z ogromnej 
procy, slalomu przez opony, bie-
gu po pieńkach.

Głosowanie w toku
Obecnie lipnowska piachogra 

zajmuje miejsce 27 z 828 głosami. 
Na pierwszym miejscu jest inicja-
tywa ze Starogardu Gdańskiego 
z siedmioma tysiącami głosów. 
Do wygrania jest dziesięć gran-
tów po 50 tysięcy złotych. O głosy 
i pieniądze na inwestycje walczy 

130 pomysłodawców. Stawka jest 
wysoka, cel ważny, a wesprzeć go 
może każdy z nas. Każdy dzień to 
w piachogrze szansa na kolejne 
głosy i zmianę pozycji w stawce 
przedsięwzięć pretendujących 
do otrzymania grantu w kwocie 
50 tysięcy złotych.  Każdy głos 
ma znaczenie. Wystarczy wejść 
na stronę www.herosiprzedsie-
biorczości.pl  i oddać swój głos. 
To nic nie kosztuje. Można też 
głosować z paragonem sklepu 
Groszek. Zrealizowanych zosta-
nie sto projektów, w tym dziesięć 
po 50 tysięcy złotych , o które 
stara się Lipno, jeden za sto ty-
sięcy złotych i 89 po 10 tysięcy 
złotych. a to wszystko z okazji 
stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Akcję organizują 
herosi przedsiębiorczości, war-
to dołączyć do systematycznego 
głosowania i powtórzyć parkowy 
sukces Zielonej Lipy.

Gra warta świeczki
Grant w wysokości stu tysię-

cy złotych na remont muszli kon-
certowej to wielki sukces i wiel-
kie pieniądze dla naszego miasta 
uzyskane właśnie dzięki głosom 
mieszkańców, także naszych Czy-
telników, których do głosowania 
na lipnowski projekt „Nie ma 
lipy – gra nam nie tylko w duszy” 
systematycznie zachęcaliśmy na 
naszych łamach i pomysłowości 
członków stowarzyszenia Zielo-
na Lipa. Lipno zyska odnowioną, 
unowocześnioną i stricte koncer-

tową muszlę.
– Remont muszli koncerto-

wej i jej otoczenia trwa, a jest to 
możliwe dzięki środkom pozy-
skanym z programu Lechstarter 
– mówi Małgorzata Żarecka-Ziół-
kowska. – Jednocześnie trwają 
przygotowania do Festiwalu Lipa 
2018, który odbędzie się w ostatni 
piątek sierpnia. Pracowite mamy 
więc wakacje. Do wydania mamy 
100 tysięcy złotych, a z remon-
tem muszli koncertowej chcemy 
zdążyć do festiwalu, czasu jest 
więc niewiele.

Zdobyli już 100 tys. zł
A to wszystko dzięki ogól-

nopolskiemu konkursowi Lech-
starter, organizowanemu już po 
raz trzeci, o którym wielokrotnie 
informowaliśmy. Łączna pula pie-
niędzy do wygrania w konkursie 
to milion złotych. W zmaganiach 
wzięło udział niespełna trzysta 
koncepcji, z nich jurorzy wybra-
li 48 projektów, a potem do akcji 
wkroczyli głosujący internetowo 
mieszkańcy, czytelnicy, zwolenni-
cy upiększania swoich miast.

I tak w kategorii grantów, 
w ramach której czekało pięć do-
tacji o wartości sto tysięcy zło-
tych każda, najlepsze okazały się 
projekty z Gdyni (uliczny festiwal 
teatralny), Lipna (park relaksu), 
Łodzi (przestrzeń do spotkań), 
Opola (przestrzeń do spotkań, ale 
nad wodą) i Poznania (meble do 
wykorzystania w mieście).

Gdyński pomysł zdobył 41.661 

głosów, lipnowski 31.668, łódz-
ki 21.606. Walka była gorąca, do 
ostatniej chwili, o każdy głos. 
Głosowanie nic nie kosztowa-
ło. Wystarczyło wejść na stronę 
www.lechstarter.pl ,wybrać za-
kładkę – projekty, znaleźć nasz 
projekt i oddać swój głos. Lipno 
było w czołówce cały czas, dlate-
go i emocji nie brakowało. Dzisiaj 
już wiemy, ze dzięki udanemu 
głosowaniu i dobremu pomysło-
wi wizja naszego parku zaprojek-
towana przez Zieloną Lipę stała 
się rzeczywistością. Prace trwają, 
a efekt zobaczymy podczas festi-
walu, czyli pod koniec sierpnia.

– Chcemy stworzyć w Par-
ku Miejskim im. Gabriela Naru-
towicza przestrzeń do relaksu, 
odpoczynku, a także muzyczno-
artystycznej integracji lokalnej 
społeczności – mówi Anna Sawic-
ka-Borkowicz. – Nasze działania 
polegają na odnowieniu w spek-
takularny sposób muszli koncer-
towej, ożywieniu jej, a przez to 
uczynieniu jej bardziej przyjazną. 
Poprzez nowatorskie formy ławe-
czek dla widzów muszla ma szan-
sę zaistnieć na nowo w Lipnie, 
stać się miejscem spotkań, miej-
scem imprez i koncertów.

Obserwujmy więc pięknieją-
cą muszlę koncertową w parku 
miejskim i głosujmy na nasz plac 
zabaw, czyli lipnowską piachogrę. 
Naprawdę warto. Do tematu wró-
cimy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Znów walczą o kasę
LIPNO  Stowarzyszenie „Zielona Lipa” przystąpiła do kolejnego ogólnopolskiego projektu grantowego na 
zmianę wyglądu i funkcjonalności lokalnej przestrzeni. Tym razem walczą o 50 tysięcy złotych na plac za-
baw na piachach, przy parku miejskim. Głosować może każdy, codziennie, do 14 października. Liczy się każ-
dy głos

Skępe

Będą nowe książki
Prawie 4 tysiące złotych otrzymała książnica miejsko-gminna na zakup nowości 
wydawniczych. Już wkrótce na półkach pojawią się nowe pozycje.

W maju tego roku dyrektor 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Skępem złożył do Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie 
wniosek o dotację na zakup no-
wości wydawniczych w ramach 
Programu Wieloletniego „Naro-

dowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa”. I już mamy pozytywne 
tego skutki.

– Dzisiaj już wiemy, że nasz 
wniosek został rozpatrzony po-
zytywnie, a to oznacza, że nasza 
biblioteka otrzymała ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  dofinansowanie na 
zakup nowości wydawniczych w  
kwocie 3.765 złotych – informuje 
dyrektor Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Skępem Jerzy 
Kowalski. – Środki te pozwolą na 
zakup kolejnych, ciekawych po-
zycji książkowych, które ubogacą 
księgozbiór. Aktualnie pracow-
nicy biblioteki dokonują wyboru 
i zakupu nowości wydawniczych.

Mamy więc doskonałą wia-
domość dla czytelników, bowiem 
już niebawem na półkach skęp-
skiej książnicy zaroi się od nowo-
ści wydawniczych. Każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Potrącenie 79-latka
W miejscowości Bielica na DK 10 doszło do wypad-
ku drogowego z udziałem 79-letniego rowerzysty. 
W wyniku doznanych obrażeń mężczyzna trafił do 
szpitala.

Gmina Kikół

W piątek (17.08) około godzi-
ny 8.50 w miejscowości Bielica na 
drodze krajowej nr 10 doszło do 
groźnego zdarzenia. Ze wstęp-
nych ustaleń pracujących na 
miejscu policjantów wynika, że 
kierujący rowerem 79-letni męż-
czyzna jechał drogą krajową nr 10 
w kierunku Kikoła.

W pewnym momencie na-
gle skręcił w lewo, nie ustępując 

pierwszeństwa przejazdu prawi-
dłowo jadącej osobówce, w wyni-
ku czego doszło do zderzenia po-
jazdów. Kierujący samochodem 
osobowym 29-letni mężczyzna 
był trzeźwy. Rowerzysta został 
zabrany przez załogę karetki po-
gotowia do szpitala celem udzie-
lenia pomocy medycznej.

(ak)
 fot. KPP Lipno
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Z myślą o tych społecznikach radni zdecydowali się na ustanowienie wyróżnie-
nia, jakim jest nadanie godności „Zasłużony dla Gminy Kikół”. Podczas ostatniej 
sesji uchwała dotycząca laureatów została przegłosowana jednogłośnie. Wśród 
uhonorowanych znalazło się 10 osób

Kikół

Zasłużeni dla gminy

odzyskania niepodległości przez 
nasz kraj. Świętowanie rozpoczę-
ła msza święta odprawiana w in-
tencji ojczyzny w kościele pod 
wezwaniem WNMP w Lipnie, przy 
pomniku niepodległości miesz-
kańcy i przybyli goście oddali hołd 
bohaterom i złożyli kwiaty, wartę 
honorową pełnili lipnowscy po-
licjanci, a o wciągnięcie flagi na 
maszt zadbali strażacy pod do-
wództwem Jerzego Fydrycha. Nie 
zabrakło pocztów sztandarowych, 
przedstawicieli partii politycz-
nych, włodarzy z regionu, dzieci 
i dorosłych, lipnowian i gości.

– Zebraliśmy się dzisiaj przy 
pomniku niepodległości, by dać 
świadectwo szacunku i patrioty-
zmu dla historii naszej ojczyzny, 
by uczcić pamięć tych, którzy po-

świecili życie w imię niepodległo-
ści i jedności – mówił burmistrz 
Lipna Paweł Banasik. – Stojąca 
na placu Dekerta tablica katyń-
ska, odsłonięta trzy lata temu 
z udziałem ministra Ardanow-
skiego, przypomina nam losy pol-
skich żołnierzy, którzy padli ofiarą 
Stalina dwadzieścia lat od bitwy 
warszawskiej. Wśród jeńców za-
mordowanych w katyńskim lesie 
byli polscy dowódcy wojskowi 
z 1920 roku. Biskup Józef Guzdek 
porównał Polskę do drzewa, które 
od jesieni 1918 roku było podlewa-
ne obficie potem i krwią naszych 
rodaków. Dzięki podejmowanym 
wysiłkom ciągle jednak rośnie 
i przynosi plon rozwoju gospodar-
czego i poprawę życia obywateli. 
Wojsko jest stale obecne w życiu 

Polaków wzbudzając poczucie 
bezpieczeństwa. Niech słowa ze 
sztandaru „Bóg honor ojczyzna” 
będą zawsze na pierwszym miej-
scu i kierują naszymi działaniami 
na rzecz pokoju. Dzisiaj składamy 
hołd wszystkim żołnierzom, któ-
rzy polegli, ale także weteranom 
i kombatantom, którzy o Polskę 
walczyli.

Modlitwie na parkowym 
wzgórzu niepodległości przewod-
niczył ks. Leszek Wojciechowski 
z lipnowskiej fary, oprawę mu-
zyczną zapewnił Mirosław Bytner 
i jego orkiestra, a część artystycz-
ną Arkadiusz Świerski i artyści 
z domu kultury. Uroczystość po-
prowadził Krzysztof Kowalewski 
z MCK w Lipnie.

Lidia Jagielska

– W takich dniach musimy 
sobie uzmysłowić, że siła Polski 
bierze się z ducha narodu, z woli 
decydowania o sobie tu w Polsce, 
a nie słuchania innych, szczucia 
różnych grup społecznych na sie-
bie, donoszenia za granicę, tak jak 
robili ci, którzy doprowadzili do 
upadku Polski i rozbiorów, zała-
twiając często swoje prywatne 
interesy – mówił w środę przy 
lipnowskim pomniku minister 
rolnictwa Jan Krzysztof Arda-
nowski. – W duchu i sile narodu 
są nasze zwycięstwa i nasza przy-
szłość, dobrobyt, sprawiedliwość 
w naszym państwie. O taką Polskę 
walczyli w 1920 roku ci, których 
upamiętnia ten przedwojenny 
pomnik, taką Polskę nosili w ser-
cach. I o taką Polskę powinniśmy 

my teraz walczyć, nie szczędzić 
sił i naszej pracy. Polska wolnych 
i dumnych Polaków będzie trwa-
ła wiecznie pod warunkiem, że 
będziemy wspólnotą, że będzie-
my rozumieli że ta wspólnota nie 
może być przez różnych sprze-
dawczyków rozrywana od środka. 
Tylko wtedy nikt nam nie zagrozi, 
będziemy mogli rozwijać się zgod-
nie z naszym wielowiekowym do-
świadczeniem, tak jak my Polacy 
będziemy chcieli.

To było wyjątkowe świętowa-
nie, bo i okazje do tego skumulo-
wały się. 15 sierpnia w Lipnie odby-
ły się zarówno uroczyste obchody 
święta wojska polskiego, 98. rocz-
nicy cudu nad Wisłą oraz uroczy-
stość wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny jak i setnej rocznicy 

świętowali z ministrem
LIPNO  W minioną środę samorządowcy miasta, gminy i powiatu lipnowskiego oraz mieszkańcy i goście 
uczcili 98. rocznicę cudu nad Wisłą oraz święto Wojska Polskiego. Główne uroczystości odbyły się przy 
Pomniku Niepodległości w parku miejskim po godzinie 12.00, a poprzedziła je msza święta w lipnowskiej 
farze i odsłonięcie tablicy upamiętniającej setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Przypomnijmy, że tytuł mogą 
otrzymać mieszkańcy gminy jak 
również osoby spoza jej terenu, or-
ganizacje i instytucje, które w spo-
sób widoczny przyczyniły się do 
rozwoju regionu, pomnożenia do-
brobytu i popularyzacji osiągnięć. 
– Rada podejmując uchwały, wyra-
ziła uznanie dla wybitnych zasług 
uhonorowanych na rzecz rozwoju 
gminy, za najlepsze zasady i wzo-
ry pracy społecznej – mówił Józef 
Predenkiewicz, wójt gminy Kikół.

W uzasadnieniu uchwały czy-
tamy, że ceremonia nadania ty-
tułu może się odbyć podczas sesji 
lub w czasie ważnych uroczystości 
lokalnych. Idealną okazją do wrę-
czenia odznaczeń były niedzielne 
dożynki. Spośród dziesięciu laure-

atów pięciu osobom odznaczenia 
zostały przyznane pośmiertnie. 
Kim zatem są lub byli wyróżnieni? 

Andrzej Kazimierz Bachow-
ski to wieloletni pedagog, zaan-
gażowany w działania społeczne 
i sportowe. Był również opiekunem 
szkolnej organizacji harcerskiej, 
a także współorganizator i sekre-
tarz oddziału Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych. 
Laureat wielu odznaczeń.

Piotr Bednorz, który od 
1971 roku pełni funkcję organisty 
w miejscowym kościele parafial-
nym. Przez 47 lat uświetnia swoją 
grą uroczystości lokalne oraz orga-
nizuje koncerty organowe. W tym 
czasie wydał 8 płyt. W swojej dzia-
łalności kształtuje wrażliwość mu-

zyczną młodych ludzi. 
Adam Kazimierz Kiełkowski 

całe swoje życie związany z Kiko-
łem. Pracę w urzędzie gminy roz-
począł w 1976 roku od stanowiska 
sekretarza, następnie pełnił funk-
cję naczelnika, a w latach 1990-
2002 był włodarzem Kikoła. Pan 
Adam nadal spotyka się z miesz-
kańcami gminy. 

Ryszard Stanisław Jagielski 
był rolnikiem zaangażowanym 
w działalność społeczną. W 1986 
roku został laureatem Złotej Od-
znaki dla Gospodarki Żywnościo-
wej. To także radny Gminnej Rady 
Narodowej. Otrzymał również Zło-
ty Krzyż Zasługi.

Halina Kilanowska to wielo-
letni nauczyciel Szkoły Podstawo-

wej w Kikole. W czasie okupacji 
prowadziła tajne nauczania, ucząc 
dzieci czytać i pisać. Po zakończe-
niu działań wojennych założyła 
w szkole chór i zespół instrumen-
talny, liczące ponad 50 osób. 

Ks. Stanisław Kilian to pro-
boszcz kikolskiej parafii w latach 
1968-1990. Przez mieszkańców 
został zapamiętany nie tylko jako 
dobry duszpasterz, ale przede 
wszystkim jako wyjątkowy czło-
wiek. Był kibicem piłki ręcznej i za-
chęcał z ambony do uczestnictwa 
w meczach.

Henryk Osiński w latach 80. 
pełnił funkcję komendanta Gmin-
nej Ochotniczej Strażacy Pożarnej 
w Kikole. Był członkiem zarządu 
NSZZ Solidarność Kujaw i Ziemi 
Dobrzyńskiej. W 2012 roku opubli-
kował książkę „Parafia Kikół w XX 
i XXI wieku”. Publikuje także ar-
tykuły na łamach „Rocznika Do-
brzyńskiego”.

Waldemar Pniewski w czasie 
wojny wraz z rodziną został ze-
słany do obozu w Oświęcimiu. Po 
wojnie wraz z żoną prowadził go-
spodarstwo rolne. Zawsze dawał 

świadectwo temu, co działo się 
w czasie okupacji.

Stanisław Rakowski był 
działaczem sportowym, znanym 
wszystkim mieszkańcom gminy 
Kikół. Grał również w Ludowym 
Zespole Sportowym. W tym czasie 
drużyna odnosiła spektakularne 
zwycięstwa. W 1975 roku został 
pierwszym prezesem Kikolanki 
Kikół.

Jadwiga Suska to wieloletni 
nauczyciel z gminy Kikół. Została 
odznaczona Złotym Krzyżem Za-
sługi za nienaganną pracę peda-
gogiczną, a w 1976 roku otrzymała 
nagrodę kuratora oświaty. Swoją 
postawą i zaangażowaniem zdoby-
ła uznanie wśród uczniów.

Osobom uhonorowanym ty-
tułem będą przysługiwać przy-
wileje. Oprócz możliwości posłu-
giwania się godnością „Zasłużony 
dla gminy Kikół” laureat będzie 
mógł uczestniczyć we wszystkich 
sesjach rady oraz uroczystościach 
i imprezach w charakterze gościa 
honorowego.

(mb-g)
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– Jakie tematy obejmuje 
publikacja?

– Książka dotyczy gmi-
ny Wielgie oraz bliskich okolic. 
Podejmuje tematy rodów szla-
checkich, jezior, dziejów straży 
pożarnej. Wspominam w niej 
także o znakomitych postaciach 
z przeszłości, wydarzeniach 
z życia lokalnej społeczności, 
Menonitach czy żołnierzach wy-
klętych. Początek opisywanych 

zdarzeń sięga XIV w. Uwzględni-
łem w książce także rozwiniętą 
moją pracę magisterską, która 
dotyczyła dziejów parafii Wiel-
gie.

– Dlaczego zdecydował się 
pan to wszystko zebrać i wydać 
książkę? 

– Chciałem ocalić od za-
pomnienia informacje o tych 
terenach. Do tej pory jedynie 
szczątkowe wiadomości były 

utrwalane. Myślę, że udało mi 
się uwzględnić najważniejsze 
kwestie. Pracowałem nad tym 
siedem lat. To była iście bene-
dyktyńska praca.

– Z jakich źródeł pan ko-
rzystał?

– Oczywiście nie udało mi 
się odnaleźć wszystkich źródeł, 
bo to niemożliwe. Korzystałem 
przede wszystkim z wielu archi-
wów, np. we Włocławku, Płocku, 
Lipnie, Toruniu, a także bibliotek. 
Informacje i zdjęcia zbierałem 
także od ludzi – najstarszych 
świadków tej historii. Było to 
trudne, gdyż podchodzili do te-
matu nieufnie. Bali się, że ich ro-
dzinne pamiątki przepadną, jeśli 
mi je dadzą. Musiałem tworzyć 
kopie u nich w domach, aby móc 
zamieścić później w książce.

–  Gdzie można nabyć 
„Wielgie i okolice”?

– Publikację wydałem 
z udziałem wyłącznie własnych 
funduszy. Wystarczyło ich na 
zamówienie 50 egzemplarzy, 

które przekazałem do biblio-
tek i osobom zainteresowanym, 
szczególnie zasłużonym dla tej 
społeczności i kochającym te 
tereny. Jeśli znajdą się chętni, 
można dodrukować kolejną par-
tię w Księgarni Dobrzyńskiej. 
Książka kosztuje 72 zł. Jest też 
dostępna w naszych lokalnych 
bibliotekach. Zachęcam do ich 
wypożyczania. Mam nadzieję, że 
za jakiś czas będą wyglądały na 
zniszczone, co będzie oznaczało, 
iż sporo osób się z nią zapozna-
ło. Chętnie udostępniłbym także 
całość do darmowego użytkowa-
nia online, ale na razie nie mam 
odpowiedniego miejsca do jej 
umieszczenia.

– Jakie są plany na przy-
szłość?

– Myślę nad kolejną publi-
kacją, która będzie uzupełnie-
niem pierwszej. Trafił w moje 
ręce plan parku w Wielgiem 
z 1921 roku. Dzięki temu w przy-
szłości będzie można odtworzyć 
wzór alejek z tamtego okresu. 

Na pewno temat gminy i oko-
lic w mojej publikacji nie został 
wyczerpany i jest jeszcze wiele 
wątków, które można rozwijać. 
Do kolejnych edycji mile widzia-
ny byłby sponsor. Wtedy moż-
na będzie wydrukować większą 
ilość egzemplarzy.

– Poświecił pan siedem lat 
życia na tworzenie książki non 
profit. Jak ocenia pan swoją 
pracę?

– Książka zapewne nie jest 
wolna od błędów. Moi następ-
cy będą już lepsi, ale na pewno 
skorzystają w swoich pracach 
z tego, co mnie udało się do tej 
pory zebrać. Część zdjęć wyko-
nałem sam. Rejestrowałem nisz-
czejące budynki i cmentarze, 
aby je utrwalić zanim do końca 
znikną. Pozyskałem wiele zdjęć 
i oryginalnych dokumentów, 
które zamieszczam. Jest to taka 
„Biblia dla Wielgiego” jeśli chodzi 
o historię.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

WYWIAD  „Wielgie i okolice” to pierwsza monografia dotycząca gminy Wielgie jaka do tej pory została 
opublikowana. To także debiut wydawniczy rodzimego mieszkańca gminy – Janusza Koszytkowskiego, 
historyka. W rozmowie z Natalią Chylińską-Żbikowską autor opowiada o tym w jaki sposób powstawała 
publikacja i dlaczego poświęcił dla niej aż siedem lat życia

„Biblia dla Wielgiego” już dostępna

R E K L A M A
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Dożynki na bogato
WIELGIE  Hucznie świętowano zakończenie żniw w gminie Wielgie. Atrakcje zaplanowane na tego-
roczne dożynki przyciągnęły do parku w Wielgiem nie tylko mieszkańców gminy, ale również wielu 
gości, którzy chcieli bawić się i solidaryzować z tutejszymi rolnikami

Po oficjalnym otwarciu, po-
witaniu gości i wręczeniu chleba 
przez starostów dożynek na sce-
nie można było zobaczyć Orkie-
strę Dętą z Wielgiego, zespół pod 
kierunkiem Wojciecha Ziemiń-
skiego, Agatę Markowską, Cha-
linianki, a także grupę taneczną 
FRESH działającą przy OKiBGW. 
Na scenie pojawił się także Ka-
baret z Przymrużeniem Oka. 
Natomiast gwiazdą wieczoru był 
zespół Zejefajni. Na koniec odby-
ła się zabawa taneczna. O strawę 
zadbały koła gospodyń wiejskich. 
Degustować można było m. in 
grochówkę i dziczyznę.

Podczas imprezy nie bra-
kowało konkursów i turnieju 
sołectw, w których można było 
zdobyć cenne upominki. Nagrodę 
za najbardziej zadbaną zagrodę 
odebrali Joanna i Paweł Falgow-
scy. Jurorzy przy wyborze brali 
przede wszystkim stan utrzyma-
nia oraz porządku na terenie go-
spodarstwa, wkład pracy w jego 
wygląd, a także stan maszyn, 

ogrodzenia i budynków gospo-
darczych. Niezwykle emocjonu-
jące było ogłoszenie wyników na 
najładniejszy wieniec dożynkowy. 
Jak co roku, każde sołectwo przy-
gotowało swoją pracę konkurso-
wą. Komisja zdecydowała, że na 
zwycięstwo zasługuje wieniec 
sołectwa Wielgie. Tuż za nim na 
podium znalazła się praca z Wit-
kowa, która z kolei zyskała naj-
większe uznanie wśród publicz-
ności. Trzecie miejsce na podium 
w tym roku należało do sołectwa 
Teodorowo.

Dożynki były bardzo atrak-
cyjne także dla dzieci, gdyż więk-
szość niespodzianek przygotowa-
nych dla nich była dostępna za 
darmo. Miały okazję m. in. prze-
jechać się na kucykach, a także 
poznać historię za sprawą obo-
zu rycerskiego. Rozstawiono dla 
nich wesołe miasteczko, zorgani-
zowano punkt malowania buziek. 
Zaplanowano również pokaz ba-
niek mydlanych i różnego rodza-
ju animacje.

– To dzisiejsze święto jest wy-
razem szacunku dla ciężkiej pra-
cy rolników. Ten zawód wymaga 
zaangażowania przez 24 godziny 
na dobę. Gospodarze bawią się na 
dożynkach, a jednocześnie patrzą 
na zegarek czy nie trzeba wracać 
do domu, żeby nakarmić zwierzę-
ta – mówił Tadeusz Wiewiórski, 
wójt gminy Wielgie. – Chciałbym 
podziękować wszystkim tym, 
którzy pomogli w organizacji 
tego święta rolników. Ich wkład 
jest bardzo istotny.

Wójt gminy mimo radosnego 
dnia świętowania plonów pod-
kreślał, że nie był to łatwy rok 
dla rolników. Po ostatnich wichu-
rach 36 budynków mieszkalnych 
i gospodarskich na terenie gminy 
zostało poważnie uszkodzonych. 
Docenił także zaangażowanie 
strażaków, którzy pomagali za-
bezpieczać dobytek poszkodowa-
nym.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Od poniedziałku rusza nabór wniosków dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wnio-
sków o udzielenie pomocy � nansowej na refundację do 75 proc. 
wydatków poniesionych przez rolnika, który prowadzi gospodar-
stwo, w którym utrzymywane są świnie. Wnioski będzie można 
składać od 27 sierpnia do 14 września. Pomoc obejmie wydatki 
poniesione na: zakup mat dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do 
wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub 
deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezyn-
sekcyjnych lub deratyzacyjnych, zakup odzieży ochronnej i obu-
wia ochronnego, zabezpieczenie budynków, w których utrzymy-
wane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Dokument 
należy dostarczyć do właściwego biura powiatowego ARiMR. 

Uwaga na oszustów

Wśród rolników ekologicznych rozpowszech-

niane są informacje o rzekomym powstaniu 

Europejskiego Rejestru Ekologicznych Produ-

centów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia 

opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego re-

jestru. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

informuje, iż zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, 

taki rejestr na poziomie Unii Europejskiej nie 

został utworzony. Producenci ekologiczni nie 

mają obowiązku zgłaszania się do niego.

Szkolenia dla członków rolniczych grup producenckich

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku organizuje 
szkolenia informacyjne, będące formą wsparcia eksperckie-
go dla rolniczych grup producenckich. Grupy producenckie 
przyczyniają się do zwiększania rentowności gospodarstw 
i konkurencyjności na rynku, a także wzmacniają pozycję ne-
gocjacyjną, zarówno przy sprzedaży własnych produktów, jak 
i zakupach środków do produkcji. Pozwala to na uzyskiwanie 
lepszych cen przy sprzedaży oraz niższych przy zakupach środ-
ków do produkcji. Informacje o naborze i kolejnych szkoleniach 
można uzyskać w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 
w Przysieku (izbarolnicza@kpir.pl: tel. 56 678 92 40-41). Dy-
żury eksperckie, dostępne dla osób uczestniczących w szkole-
niach, prowadzone są w siedzibie biura Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Rolniczej w Przysieku przez cały okres realizacji projek-
tu, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (do października).

Kiedy wybory samorządowe?

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie wyborów sa-morządowych. Pierwsza tura odbędzie się 21 października, a druga dwa tygodnie póź-niej – 4 listopada. Ogłoszenie terminu wy-borów oznacza, że o� cjalnie rozpoczęła się już kampania wyborcza, można także two-rzyć komitety. Niedawne zmiany w kodeksie wyborczym i ustawie o samorządzie gmin-nym, powiatowym, wojewódzkim zakładają, że prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz rady wybierzemy na pięcioletnie kadencje.

Dofinansują Ławki Niepodległości 

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na 
budowę Ławek Niepodległości. Jest on adresowany do jednostek sa-
morządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub woje-
wódzkiego, które mogą się ubiegać o pokrycie nawet 80 proc. kosz-
tów realizacji. Dokumenty należy złożyć do 10 września. 
Szacunkowy koszt wykonania jednej Ławki Niepodległości to ok. 
35 tys. zł. O przyznaniu dofinansowania zadecyduje m.in. wysokość 
wkładu własnego, lokalizacja w miejscu powszechnie dostępnym, 
a także propozycja nagrania dźwiękowego związanego z lokalną hi-
storią. Chodzi o to, aby multimedialna ławka odtwarzająca nagrania 
dotyczące tradycji oręża polskiego i wydarzeń związanych z odzyska-
niem niepodległości była związana z lokalną społecznością. Ławki 
Niepodległości powinny powstać do 28 grudnia tego roku.

Zniknie użytkowanie wieczyste 

1 stycznia 2019 r. rozpocznie się likwidacja użyt-
kowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy 
zostanie przekształcone we własność użytkowanie 
wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi, 
na przykład blokami i domami jednorodzinnymi. 
Ograniczona zostanie możliwość ustanawiania no-
wych praw użytkowania wieczystego na cele miesz-
kaniowe. W odniesieniu do gruntów państwowych, 
nowe prawo przewiduje boni� katę w wysokości 
60 proc. w przypadku, gdy płatność jednorazowa 
zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształ-
cenia. W kolejnych 5 latach wysokość boni� katy bę-
dzie malała o 10 punktów procentowych z każdym 
rokiem.

Sprawdź list z ZUS-u 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę ponad 20 mln listów 
z Informacją o Stanie Konta Ubezpieczonego. Dokument ten wysyłany 
jest raz do roku, w wakacje. Listy są kierowane do wszystkich osób, które 
mają odprowadzoną przynajmniej jedną składkę na swoje konto ubezpie-
czonego w ZUS. Nie ma znaczenia, czy obecnie pracują, ważne, że w prze-
szłości została za nie odprowadzona choćby składka w wysokości 1 grosza. 
Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego to jeden z najważniejszych listów 
wysyłanych do klientów. Znajdują się w nim informacje o stanie naszych � -
nansów na emerytalną przyszłość. Ważne więc, by korespondencję dokładnie 
przeczytać, wery� kując, czy dane z IOSKU zgadzają się z naszymi informacjami 
o odprowadzonych składkach. Dzięki korespondencji z ZUS możemy się do-
wiedzieć jak nasz pracodawca opłacał za nas składki w 2017 r. List zawiera 
również informację o naszej hipotetycznej emeryturze, którą otrzymalibyśmy na 
podstawie zgromadzonych dotychczas składek, a także w sytuacji, gdybyśmy aż 
do osiągnięcia wieku emerytalnego płacili takie składki jak dotychczas.
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Sołtysi uwolnieni

Rozgryźli pszenicę

Ułatwić obcokrajowcom

Sołtysi, którzy muszą brać na siebie odpowiedzial-
ność za prace komisji szacujących straty wywołane 
przez zwierzęta łowne, to najbardziej kuriozalny za-
pis prawa łowieckiego. Przepisy zostały zmienione.

To może być początek końca środków ochrony roślin. 
Naukowcom udało się ostatecznie złamać genom 
pszenicy.

Coraz więcej osób zatrudnianych przy sezonowych zbiorach płodów rolnych to 
obcokrajowcy - głównie z Ukrainy oraz Białorusi. Od tego roku rolnicy mają nieco 
łatwiej z ich zatrudnianiem, ale wciąż są kwestie wymagające dopracowania.

Uprawa

Wydarzenie

Co z tą suszą?

Święto w posępnych humorach

Szacowanie strat po tegorocznej suszy ponownie wy-
wołało dyskusję na temat tego, czym jest susza rolni-
cza i jak ją określać.

5 września w Grubnie pod Chełmnem spodziewani są plantatorzy kukurydzy, 
którzy spotkają się na corocznym święcie tej rośliny. Prawo

Ciekawostki

Pracownicy

Na maty i dezynfekcję
FINANSE  Tydzień temu informowaliśmy, że będzie istniała 
możliwość zdobycia dofinansowania na zakup mat oraz środ-
ków służących do dezynfekcji w gospodarstwach zajmujących 
się produkcją trzody chlewnej. Dziś więcej szczegółów na ten 
temat

Najważniejsza zmiana doty-
czy sołtysów. Ich miejsce w skła-
dzie komisji szacujących straty 
zajęli przedstawiciele Wojewódz-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego. Kolejna ważna zmiana, to 
adresat wniosku o oszacowanie 
strat. Będą one kierowane do 
dzierżawcy lub zarządcy obwodu 
łowieckiego. 

Komisja szacująca straty 
może stawić się w niepełnym 
składzie i nie wstrzyma to proce-
su szacowania strat. Możliwa jest 

nieobecność właściciela pola lub 
przedstawiciela ODR. Po doko-
naniu oględzin przez komisję, to 
zarządca lub dzierżawca obwodu 
łowieckiego sporządza protokół. 

Dla rolników bardzo istotne 
jest to, że będą musieli zawiado-
mić przedstawiciela obwodu ło-
wieckiego o zamiarze sprzątnię-
cia uprawy z pola uszkodzonego 
w wyniku działalności zwierząt. 
Termin to siedem dni przed za-
mierzonym zabiegiem. 

(pw)

Prace nad zrozumieniem bu-
dowy genomu pszenicy rozpoczę-
ły się w 2005 roku w USA. Wyko-
rzystano do nich m.in. pieniądze 
państwowe i składki od rolników. 
Po długich 13 latach 73 naukowców 
z 20 krajów ogłosiło, że rozpraco-
wało genom pszenicy. Zadanie nie 
było proste. Chociaż może wydać 
się to niedorzeczne, genom pszeni-
cy jest pięć razy większy niż ludzki. 
Można go porównać do mapy dro-
gowej, w której są zawarte wszyst-
kie informacje o danym terenie. 
W genomie zapisane są m.in. dane 
o odporności rośliny, o tolerancji 
na stres cieplny itd. 

Co daje takie odkrycie? Dzięki 
modyfikacjom w genomie, naukow-
cy będą mogli stworzyć pszenicę 
odporną np. na suszę oraz szkod-

niki. Pszenica to kluczowa roślina, 
jeśli bierzemy pod uwagę wyży-
wienie ludności na świecie. Szacuje 
się, że 20 proc. kalorii spożywanych 
przez ludzkość ma związek właśnie 
z tym zbożem. Aby zaspokoić zapo-
trzebowanie ludzkości na jedzenie, 
produkcja pszenicy musi rosnąć 
o 1,6 proc. rocznie. 

Sukces zachęcił farmerów do 
dotowania badań genomu ryżu 
i kukurydzy. Zapewne przełom 
naukowy nie przełoży się na rol-
nictwo od razu. Z czasem jednak 
powinniśmy poznać nowe, gene-
tycznie modyfikowane odmiany. 
Czy będą dostępne w Europie, nie 
wiadomo. W USA rynek roślin ge-
netycznie modyfikowanych jest 
wiele bardziej liberalny. 

Tekst i fot. (pw)

Od stycznia rolnicy i sadowni-
cy zyskali ułatwienia w zatrudnia-
niu obcokrajowców z krajów by-
łego ZSRR. Obowiązują zezwolenia 
na pracę sezonową. Rolnik, chcąc 
zatrudnić np. Ukraińca, udaje się do 
powiatowego urzędu pracy i składa 
wniosek o wydanie zezwolenia na 
pracę sezonową. Kosztuje to 30 zł. 
Potem decyzja o zezwoleniu podej-
mowana jest w starostwie. Kiedy 
pracownik pojawia się w gospodar-
stwie, rolnik udaje się ponownie 
do PUP-u, gdzie przedstawia kopię 

paszportu i podaje adres zamiesz-
kania pracownika na czas pracy. 
Musi też podpisać z obcokrajow-
cem umowę o pracę. 

Rolnicy uważają jednak, że nie 
dopracowano np. zasad dotyczą-
cych opłacania podatku za zakwa-
terowanie pracowników. Często 
bywa tak, że pracownik mieszka na 
czas zbiorów w gospodarstwie i jest 
to pobyt bezpłatny. Mimo to rolnik 
musi uiszczać podatek, a wcześniej 
podpisać umowę, w której określi 
koszty zakwaterowania. To zbęd-

Zgodnie z przepisami, szaco-
wanie strat można było rozpocząć, 
gdy na danym terenie odpowied-
ni poziom osiągnął wskaźnik tzw. 
Klimatycznego Bilansu Wodnego 
(KBW). To naukowa metoda opar-
ta o wzór, w którym pod uwagę 
brane są opady, odpływy, paro-
wanie oraz retencja. Matematyka 
jest bezduszna, więc bywało tak, że 
w niektórych gminach w Polsce nie 
powoływano komisji szacujących 
straty, mimo że realnie na polach 
widać było skutki braku opadów. 
KBW opracowywany jest dla róż-
nych upraw, więc to dodatkowo 
komplikuje sytuację. 

Obecne przepisy określające, 
czym jest susza, powstały w 2005 
roku. Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zrzuca odpowiedzialność 
na członków komisji szacujących 
straty. „W skład komisji wchodzą 
fachowcy posiadający wystarczają-
cą wiedzę, aby podczas szacowania 
szkód mogli przesądzić, czy dana 
uprawa, dla której nie jest prowa-
dzony Klimatyczny Bilans Wodny, 
ma analogiczne wymagania jak 
uprawy objętej monitoringiem 
KBW w celu ich uwzględnienia 
w szacowaniu suszy” - czytamy 
w korespondencji resortu. 

(pw)

Wnioski będą przyjmowane od 
27 sierpnia do 14 września w siedzi-
bach powiatowych Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Pomoc polega na refundacji 75 proc. 
wydatków poniesionych w danym 
roku na zakup mat, sprzętu do wy-
konania zabiegów dezynfekcyjnych, 
dezynsekcyjnych lub deratyzacyj-
nych oraz produktów biobójczych, 
środków dezynsekcyjnych lub de-
ratyzacyjnych, odzieży ochronnej 

i obuwia ochronnego oraz wydat-
ków poniesionych na zabezpiecze-
nie budynków, w których utrzymy-
wane są świnie, przed dostępem 
zwierząt domowych.

Dokumentami, będącymi pod-
stawą do zwrotu pieniędzy, będą 
oczywiście faktury lub ich kopie, 
umowy lub rachunki. Do wniosku 
trzeba także załączyć oświadcze-
nie, w którym rolnik napisze, ile 
świń utrzymuje w gospodarstwie. 

Wymagane jest również oświadcze-
nie dotyczące pomocy de minimis 
lub pomocy de minimis w rolnic-
twie oraz informacje niezbędne do 
udzielenia tej pomocy. 

Koszt metra kwadratowego 
maty dezynfekcyjnej to ponad 200 
zł. Kolejne kilkaset złotych trzeba 
wydać na płyn do dezynfekcji. Aby 
mata spełniała swoją funkcję, musi 
być cały czas wilgotna.

(pw)

Gospodarzem imprezy jest 
Zakład Rolny Grubno. W tym roku 
Dzień Kukurydzy rozpocznie się 
od godziny 10. Rolnicy będą mogli 
obejrzeć różne odmiany kukury-
dzy na poletkach demonstracyj-
nych. Eksperci przybliżą tematy 
związane z kukurydzą i jej wyma-
ganiami. Na koniec przewidziano 
dyskusję oraz poczęstunek. 

W tym roku na polach kuku-
rydzy dochodzi do dziwnych sy-
tuacji – roślina wykształca kilka 
kolb, w których próżno szukać 
ziaren. To efekt nietypowej pogo-
dy, gdy po okresie suszy przyszły 
nagle opady, co zaburzyło pra-
widłowy rozwój. Susza wymogła 
również na rolnikach wcześniej-
sze zbiory na kiszonkę. Zazwyczaj 

rozpoczynały się one we wrze-
śniu, ale w tym roku kukurydza 
zaczęła schnąć szybko, co spra-
wiło, że przypadły na sierpień. 
Spóźnienie zbiorów grozi tym, 
że wartość suchej masy przekra-
cza 40 proc., a to z kolei utrudnia 
proces zakiszania. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne 

na papierologia i fikcja. „Rolnicy 
zatrudniają pracowników sezono-
wych w okresach nasilonych prac 
polowych i w tym terminie prace 
związane ze zbiorem plonów i ich 
sprzedażą są dla rolników najistot-
niejsze. Załatwianie spraw urzę-
dowych związanych ze zgodą na 
pobyt cudzoziemców odrywa pro-
ducentów od spraw najistotniej-
szych” – uważa Krajowa Rada Izb 
Rolniczych. 

(pw)
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Kilka pytań o… zachowek
ADWOKAT RADZI  Czemu służy zachowek i komu przysługuje – o tym dowiecie się z kolejnego odcinka 
naszego cyklu

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

– Czemu służy zachowek?
– Często zdarza się, że ktoś 

umiera i okazuje się, że osoba ta 
w testamencie cały swój majątek 
zapisała na rzecz obcej osoby, in-
stytucji lub jednego z członków 
rodziny, a pozostałe najbliższe 
osoby, które gdyby testamentu 
nie było, mogłyby w drodze spad-
ku otrzymać część majątku po 
zmarłym, nie dostają nic. Bardzo 

wiele osób nie wie, że w takiej 
sytuacji mogą jednak otrzymać 
cześć majątku, a umożliwia im to 
właśnie instytucja zachowku.

– Czym zatem jest zacho-
wek?

– Zachowek jest formą za-
bezpieczenia interesów najbliż-
szych osób zmarłego, kiedy ten 
sporządził niekorzystny dla nich 
testament lub rozporządził ma-
jątkiem za życia i uczynił daro-
wizny na rzecz innych osób. Za 
pomocą zachowku określoną 
kwotę pieniędzy mogą również 
uzyskać członkowie rodziny, któ-
rzy zostali pokrzywdzeni jeszcze 
za życia zmarłego, który darował 
majątek w całości lub części in-
nym osobom, czym doprowadził 
do tego, że majątek, który mo-
gliby odziedziczyć byłby znacz-
nie mniejszy bądź nie byłoby go 
w ogóle. 

– Kto może ubiegać się 
o zachowek?

– Katalog ten jest ściśle okre-
ślony. Osobami uprawnionymi są 
rodzice, małżonek, dzieci, wnuki 
i prawnuki.

– Czy każdy dostaje tyle 
samo?

– Nie, osoby małoletnie 
i trwale niezdolne do pracy mogą 
dostać więcej. I tak na przykład, 
gdyby nie było testamentu, syn 
jako jedyny spadkobierca odzie-
dziczyłby po ojcu oszczędności 
w wysokości 100 tys. zł. Jednak 
ojciec całą kwotę zapisał w te-
stamencie opiekunce. Dzięki 
zachowkowi syn może domagać 
się od opiekunki zwrotu 50 tys. 
zł, a gdyby był trwale niezdolny 
do pracy, wówczas mógłby żądać 
kwoty ok. 66 tys. zł.

– Czy to dotyczy sytuacji 
kiedy dziedziczą tylko obce 
osoby?

– Nie. Najczęściej dotyczy 
to sytuacji, kiedy majątek zosta-
je zapisany na jednego z człon-
ków rodziny, wówczas pozostali 
poszkodowani mogą żądać od 
niego zachowku. Zwykle jego 
wyliczenie nie jest tak łatwe, bo 
gdy dziedziczy kilka osób, to ich 
udziały w spadku są różne, a do-
datkowo przy obliczaniu wyso-
kości zachowku uwzględnia się 

jeszcze darowizny, które osoba 
zmarła dokonywała przed śmier-
cią. W tych bardziej skompliko-
wanych sprawach osobie, która 
się na tym nie zna trudno byłoby 
nawet wyliczyć kwotę, jaka by jej 
się należała z tytułu zachowku, 
dlatego w tego typu sprawach 
warto najpierw skonsultować się 
z adwokatem.

– A jak dochodzić zachow-
ku?

– Kiedy już dokładnie wyli-
czymy kwotę, jaka nam się nale-
ży, zachowku dochodzi się skła-
dając pozew do sądu przeciwko 
osobie, która odziedziczyła ma-
jątek po zmarłym.

– Czy zachowku można do-
chodzić w dowolnym czasie?

– Nie, roszczenia z tego ty-
tułu przedawniają się z upływem 
lat 5. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Konkurs

Dla pasjonatów prawa
Minister sprawiedliwości ogłosił konkurs na najlepsze opracowanie na temat „Od-
powiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składa-
nie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym”. Prace można nadsyłać 
do 30 września. Do wygrania nawet 15 tys. zł.

Konkurs ma służyć wyłonie-
niu najlepszego opracowania, 
uwzględniającego analizę od-
powiedzialności karnej świadka 
będącego sprawcą czynu zabro-
nionego za składanie fałszywych 
zeznań w wybranym systemie 
prawnym, w perspektywie pra-
wa polskiego. Praca powinna 
w szczególności uwzględniać ana-
lizę systemów prawnych Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej i Wielkiej Brytanii oraz obej-
mować poniższe zagadnienia:

• reakcja organów ścigania/
prokuratora/sądu w razie uza-
sadnionego podejrzenia składa-
nia przez świadka fałszywych 
zeznań,

• odpowiedzialność świadka 
za nieumyślne składanie fałszy-
wych zeznań,

• możliwość wykorzystania 
w toku postępowania karnego 
zeznań świadka po zmianie jego 
statusu na podejrzanego/oskar-
żonego (np. jako dowód składania 
fałszywych zeznań),

• obrona świadka przed od-
powiedzialnością karną za zezna-
wanie nieprawdy lub zatajanie 
prawdy przy składaniu zeznań, 
w szczególności poprzez mówie-
nie nieprawdy (analiza na przy-
kładzie państw, które penalizują 
takie zachowania oraz wskazanie 
sposobu penalizacji),

• przydatność dowodów 
opartych na fałszywych zezna-
niach.

Zdobywca nagrody I stopnia 
otrzyma 15 tys. zł, a laureaci na-
gród II i III stopnia odpowiednio 
10 i 8 tys. zł.

Prace konkursowe należy 
przesłać w wersji elektronicznej, 
za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego do konkursu, 
w formacie .doc (.docx) o obję-
tości nie przekraczającej 30 tys. 
znaków typograficznych (ze spa-
cjami) w zakresie analizy jedne-

go systemu prawnego na adres: 
opracowanie@ms.gov.pl, dołą-
czając skany poniższych doku-
mentów: zaświadczenie z uczelni 
poświadczające status studenta 
lub doktoranta lub zaświadczenie 
od właściwego organu potwier-
dzające status aplikanta oraz 
oświadczenie uczestnika o prze-
niesieniu praw autorskich. Pracę 
konkursową w formie papierowej 
wraz z wypełnionymi oraz pod-
pisanymi dokumentami wska-
zanymi wyżej należy również 
przesłać na adres: Ministerstwo 
Sprawiedliwości – Departament 
Legislacyjny Prawa Karnego, 00-
950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 
11 z dopiskiem Konkurs na opra-
cowanie „Odpowiedzialność kar-
na świadka będącego sprawcą 
czynu zabronionego za składa-
nie fałszywych zeznań w ujęciu 
prawno-porównawczym”. Termin 
zgłaszania prac upływa 30 wrze-
śnia 2018 roku. Szczegółowe in-
formacje o konkursie są dostępne 
w regulaminie na stronie www.
ms.gov.pl.

fot. ilustracyjne

Elektroniczna recepta: 
na czym ma polegać?
Resort zdrowia zapowiada wprowadzenie recept 
w wersji elektronicznej. Ma to nastąpić z początkiem 
2020 roku. Co to oznacza dla pacjenta?

Służba zdrowia

Podobnie, jak w przypad-
ku e-zwolnień, e-recepty mają 
przyspieszyć pracę lekarzy, 
a pacjentom ułatwić życie. Jakim 
sposobem? Po pierwsze, zniknie 
problem nieczytelnej recepty. 
Co prawda obecnie większość 
lekarzy wydaje pacjentom wy-
druki, ale nadal jest spore grono 
takich, którzy wypisują leki ręcz-
nie. A potem jest kłopot z tym, 
czy farmaceuta odczyta i kolej-
na kwestia – czy prawidłowo 
odczyta i wyda lek. E-recepta 
oddali tę kwestię do lamusa. 
Po drugie, pacjent będzie mógł 
każdą pozycję ze swojej elek-
tronicznej recepty zrealizować 
w innej aptece. Czyli skończy się 
sytuacja, gdy wybieramy apte-
kę sugerując się najniższą ceną 
najdroższego z zaordynowanych 
nam leków, ale resztę recepty 
też musimy zrealizować w tym 
samym miejscu. Po trzecie, per-
sonel medyczny zyska dostęp 
do wystawionych e-recept, co 
utrudni np. osobom uzależnio-

nym od leków, wyłudzanie re-
cept od różnych lekarzy.

Jak to ma wyglądać w prak-
tyce? Pacjent otrzyma wydruk 
recepty z kluczem dostępowym 
i kodem, który pozwoli na jej 
realizację. E-recepta będzie do-
stępna także w wersji na SMS 
lub mail. Wiele wskazuje na to, 
że po wejściu w życie e-recepty, 
będzie można ją realizować 
w aptekach internetowych (do-
tychczas ten kanał dystrybucji 
służył wyłącznie do leków bez 
recepty, tzw. OTC).

Od maja br. trwa pilotaż 
e-recepty w Siedlcach i Skier-
niewicach, jesienią rozpocznie 
się w Krynicy Zdroju oraz Pola-
nicy Zdroju, potem w Pleszewie 
w Wielkopolsce i Chełmie na Lu-
belszczyźnie. Od 1 stycznia 2019 
r. apteki mają obsługiwać elek-
troniczne recepty w całej Polsce, 
a za kolejny rok e-rozwiązania 
wyprą te tradycyjne.

(aba)
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 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie planowana jest kolejna 

edycja festiwalu Lipa. Część konkursowa rozpocznie się o 15.00, a o 19.00 
wystąpią gwiazdy – Drunk Riders i Mikromusic. Wrocławski zespół działa na 
rynku muzycznym już od ponad 15 lat. Został założony przez wokalistkę Natalię 
Grosiak i gitarzystę Dawida Korbaczyńskiego. Grupa nagrała takie utwory jak: 
„Bezwładnie”, „Takiego chłopaka” czy „Krystyno”. Wstęp wolny. 

 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 cenionych 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 
można nabyć w domu kultury. Rezerwacje telefoniczne pod nr. 665 823 666. 

 Wąbrzeźno
 22 sierpnia o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na bezpłatny 

plener malarski dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone będą przez 
Wiesława Rybszlegera. Plener jest doskonałą okazją do rozwijania umiejętności 
twórczych w każdym wieku i na każdym etapie nauki. Wydarzenie 
dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski organi-
zowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzydniowego spotkania 
przy sztalugach prowadzonego przez artystę malarza Andrzeja Sobczyka będzie 
wystawa. 

 5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury 
na spektakl 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. Jednak wbrew pozorom bracia wcale nie są bezduszny-
mi potworami czyhającymi na śmierć swej matki i spadek – informuje WDK. 
Sztuka ma charakter komedii kryminalnej, gdzie dominują piętrowe kłamstwa, 
zwroty akcji i mnóstwo humoru. Bilety do nabycia w kasie 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. Przedsprzedaż biletów do 31 sierpnia. 

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amator-

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

 Już po raz trzynasty Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie 
ogłosiła Ogólnopolski Konkurs „Rypiński Album Poetycki”. Mogą wziąć w nim 
udział pełnoletnie osoby, które przygotują trzy niepublikowane wcześniej 
wiersze. Utwory muszą być w całości autorskie, a więc używanie nawet frag-
mentów dzieł innych poetów jest niedozwolone. Co ważne, organizatorzy 
nie narzucają tematyki utworów. Mogą być to wiersze dowolne, poruszające 
różne historie i problemy. Termin nadsyłania utworów upływa w piątek 
14 września.  Dzieła będzie oceniać profesjonalne jury, które wybierze 
większością głosów trzy najciekawsze propozycje. Zwycięzca otrzyma nagrodę 
finansową 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 na facebooku lub na stronie internetowej książnicy: www.bibilioteka-rypin.
pl. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Rypina. 

 W dniach 20-23 września w Rypinie zostanie zorganizowany festiwal 
„Rypin na Marsie”. Event artystyczno-naukowy swą pieczą objęła znana i ce-
niona w całej Europie profesor nadz. UAP dr hab. Marta Smolińska. Orga-
nizatorzy przygotowali szeroki wachlarz atrakcji, wśród których znajdzie się 
wiele ciekawych propozycji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych między innymi: 
wernisaż wystawy Rypin na Marsie, w ramach którego pokazane zostaną prace 
nie tylko zawodowych artystów polskich i zagranicznych (takich jak: Lidia Kot, 
Anna Królikiewicz, Michał Kałużny – astrofotografia, Anne Peschken i Marek 
Pisarsky), ale i przedszkolaków, wychowanków lokalnego domu dziecka; pokaz 
filmów animowanych wykonanych pod okiem Magdaleny Bryll, wystawa astro-
fotografii pracowników tutejszej astrobazy, astrofotografa amatora – Małgorzaty 
Gołębiewskiej oraz guru polskiej gałęzi tej dziedziny fotografii czyli Michała 
Kałużnego. Na placu imprezowym przy ul. Nowy Rynek stanie autorska rzeźba 
Lidii Kot, a po całym mieście podróżować będzie wędrująca boja zbierająca 
przekazy na Marsa. Wielką atrakcją będzie pieczenie własnego krateru 
marsjańskiego, nawiązującego strukturą do powierzchni Czerwonej Planety. 
Pokazy filmów, warsztaty z astrofotografii pod okiem Michała Kałużnego, war-
sztaty z Wojciechem Ulmanem w zakresie specjalnych efektów filmowych - to 
kolejne z atrakcji przeznaczonych dla sympatyków kosmosu.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Zabawa z Leniwcem
MUZYKA  W najbliższą sobotę 25 sierpnia już po raz szósty 
do Rypina przyjadą rockowe zespoły, biorące udział w festiwa-
lu Ri�  Master. Gwiazdą wieczoru będzie formacja Leniwiec

Inauguracyjny festiwal zo-
stał zorganizowany w sierpniu 
2013 roku. Od początku impre-
za miała charakter konkurso-
wy i odbywała się na stadio-
nie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Jedną z nagród była 

możliwość nagrania materiału 
w studiu przy Rypińskim Domu 
Kultury. Pierwszy festiwal wy-
grał zespół Acetylen z Radziejo-
wa. Rok później Riff Master stał 
się imprezą regionalną. Rypin 
gościł zespoły m.in. z Mławy 

i Warszawy. Gwiazdą wieczo-
ru była formacja Farben Lehre. 
Trzy lata temu zagrała toruńska 
Kobranocka, dwa lata temu Pro-
letaryat, a w zeszłym roku wy-
stąpił Oddział Zamknięty. 

Tegoroczny festiwal roz-
pocznie się o 16.00 na muszli 
koncertowej w parku miejskim. 
W części konkursowej zapre-
zentują się zespoły: Dobra Na-
sza, NFZ, Granda, Vataha, Men 
Of The Wild Age, Vermis oraz In 
The Name Of Good. 

Około 19.30 na scenie pojawi 
się grupa Pandemia z Trójmia-
sta. Zespół powstał w 2010 roku. 
Muzyka oscyluje w klimatach 
rock, punk, ska i reggae. Za tek-
sty i muzykę odpowiada Rafał 
„Ozzy” Skierka. Formacja współ-
pracowała z takimi artystami 
jak: Krzysztof Skiba (Big Cyc) czy 
Janusz Panasewicz (Lady Pank). 
W 2013 roku Pandemia zdobyła 
pierwszą nagrodę i wyróżnienie 
na DOK Rock Festival w Gdań-
sku. 

O 21.00 rozpocznie się kon-
cert Leniwca. Zespół pochodzi 
z Jeleniej Góry. Wykonuje mu-
zykę z pogranicza punk-rocka, 
reggae i ska. Grupa wylansowała 
takie przeboje jak: „Piosenka dla 
zapowietrzonego” czy „Droga”. 
W 2013 roku ukazał się album 
„Rozpaczliwie wolny”, w któ-
rym muzycy wykorzystali tek-
sty Edwarda Stachury. Dorobek 
Leniwca zamyka krążek „Raj” 
z 2016 roku. 

Wstęp na Riff Master jest 
bezpłatny. 

(ToB)
fot. RDK

Wydarzenia

Gdzie zniknęły zabytki?
We wtorek 28 sierpnia o 17.30 w sali sesyjnej rypińskiego magistratu odbędzie się 
spotkanie z dr Magdaleną Ogórek. Wizyta jest związana z promocją książki „Lista 
Wachtera. Generał SS, który ograbił Kraków”. 

– Historyk, Magdalena Ogó-
rek, prowadzi brawurowe śledz-
two tropiące niemiecką grabież 
dzieł sztuki z okupowanych 
ziem Rzeczpospolitej – czytamy 
w opisie książki. – Trafia m.in. 
do zamku pod Wiedniem, któ-
rego właściciel, jeszcze 70 lat po 
wojnie, podpisywał się „Horst 
von Wächter, syn gubernatora”. 
Otto von Wächter, austriacki 
baron SS, przyjaciel Himmlera, 
był prawą ręka Hansa Franka 

w okupowanym Krakowie. Ko-
neser sztuki – powiększa swo-
je kolekcje o dzieła złupione pod 
Wawelem, a później o trofea ze 
Lwowa, dokąd przenosi się, by 
założyć Ukraińcom dywizję „SS
-Galizien”. Po klęsce Niemiec, 
używając fałszywych dokumen-
tów,  dzięki watykańskiemu 
dostojnikowi trafia na ścieżkę 
przerzutową nazistów z Europy 
do Ameryki Południowej. Znaj-
duje schronienie w Watykanie. 

Magdalena Ogórek prezentuje 
nowo odkryte dokumenty CIA 
i archiwów Watykanu. Stara się 
wyjaśnić, kto stoi za tajemniczą 
śmiercią nad Tybrem wojenne-
go kolekcjonera polskich zabyt-
ków.

Początek spotkania o 17.30 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta 
w Rypinie przy ul. Warszawskiej 
40. Wstęp wolny. 

(ToB)
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06:05 Elif

05:35 Telezakupy
06:05 Elif odc. 306 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 167 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 27 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 92 s. 8 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 11 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Dziki park Yellowstone 
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 307 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 21 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 168 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 23
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 69 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 22 - serial 
21:00 Sprawa dla reportera 
22:00 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 11
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 206 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 22
00:25 Wojsko-polskie.pl

05:20 Ukryta prawda odc. 313 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 103 - serial 

07:15 Szpital odc. 384 - serial 

08:15 Dr House odc. 9 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 7 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 659 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 104 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 558 - serial 

14:55 Szpital odc. 385 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 5 - serial

16:55 Dr House odc. 14 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 15 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 660 - serial 

20:00 Złote dziecko - komedia

22:05 Lucyfer odc. 7 - serial

23:05 Rush odc. 8 - serial 

00:05 Wierny ogrodnik - thriller

06:00 Spadkobiercy odc. 34

07:05 Turbo Fast odc. 7 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 8 - serial

08:00 Drużyna A odc. 2 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

10:00 Na patrolu odc. 18 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 19 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 3 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial

13:30 Sensacje XX wieku odc. 172

14:00 STOP Drogówka odc. 179

15:00 Esmeralda odc. 113

16:00 Esmeralda odc. 114

17:00 Esmeralda odc. 115

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 422 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 423 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 204 - serial

21:00 Pakt milczenia - horror

23:05 Telefon - thriller

00:50 Tuż przed tragedią odc. 3 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 9 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 128 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 14
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 25
15:00 Zbuntowany anioł odc. 26
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
20:00 Ten niezręczny moment 
 - komedia
21:55 Sydney i siedmiu nieudaczników  
 - komedia
00:05 Ostatni dom po lewej - thriller

08:00 Dezerterzy odc. 84

08:30 Informacje kulturalne

08:50 Cwał - komedia

11:00 Trzecia granica odc. 3 - serial

12:05 Trzecia granica odc. 4 - serial

13:05 Studio Kultura

13:25 Chopin. Pragnienie miłości 

 - melodramat

15:40 Mit Nikifora - fi lm

16:05 Ignacy Jan Paderewski odc. 131

16:40 Weiser - dramat 

18:35 Scena klasyczna odc. 17

19:15 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 5 - serial

19:45 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 6 - serial

20:30 Konkurs Eurowizji dla Młodych  

 Muzyków 

22:15 Mały wielki człowiek - western 

00:35 Dziennik fi lozofa odc. 133

06:50 Był taki dzień odc. 663
06:55 Piasek w tryby. Jastrzębie - fi lm
07:40 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 23, 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 75 
08:30 Tańczący z naturą 
 odc. 29 s. 2 - serial
09:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 11 - serial
09:55 Podróże z historią odc. 11 s. 1
10:30 Flesz historii
10:45 Życie po radziecku odc. 4 - serial
11:20 Defi lada zwycięzców - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 172
14:10 Sensacje XX wieku odc. 177
14:40 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 7 - serial
15:10 Nowy Jedwabny Szlak 
 odc. 3 - serial
16:15 Strajk odc. 1, 
17:05 Taśmy bezpieki odc. 38
17:40 Kuchnia polska odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 154
19:20 Sensacje XX wieku odc. 155
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Opowieść o Indiach odc. 5 - fi lm
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 12 - serial
22:35 Spór o historię odc. 178
23:15 Historie prawdziwe odc. 7 
23:45 Historie prawdziwe odc. 8
00:25 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 5 - 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 Biblia. Natchnione przez Boga  
 słowo odc. 5
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
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 Chłopcy z Namugongo - fi lm
14:00 Podróż Jessiki - dramat
15:25 Święty na każdy dzień
15:30 Mama Lima - 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 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Głos świadków historii odc. 5
17:25 Kartka z kalendarza
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 Superksięga odc. 24 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 Fryderyk Chopin i jego muzyka  
 odc. 12
22:20 Kartka z kalendarza
22:25 Kolory świętości
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
23:00 Irak - geneza czasu - fi lm

05:55 Na dobre i na złe
 odc. 705 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 24 s. 3
07:20 Makłowicz w podróży odc. 109
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 143
11:25 Rodzinka.pl odc. 223 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 21
13:55 Kolumbowie odc. 5 - serial
14:55 Postaw na milion
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 64 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 143 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 28 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
20:45 Człowiek w żelaznej masce - fi lm
23:05 Kontakt odc. 8 - serial
00:05 Prada albo nic - komedia

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy
 odc. 1010 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1013 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 9
09:30 Szkoła odc. 349 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 607 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 17
12:30 19+ odc. 272 - serial 
13:00 19+ odc. 273 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1014 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1016 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 5
16:00 Szkoła odc. 350 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 18 
18:00 Ukryta prawda odc. 608 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5411,
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2733 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 107,
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 16
22:30 Zanim odejdą wody - komedia
00:40 Ninja - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 755 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 604 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 605 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 105 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 718 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 229 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 626 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 53 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 801 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3700,

16:35 Gliniarze odc. 171 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 54 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 78 - serial

20:00 Słaba płeć? - komedia

22:05 To Twoja wina odc. 12 - serial

23:00 Nigdy więcej - thriller

01:25 Tajemnice losu odc. 3089

06:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 07:55 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

07:20 Makłowicz 
w podróży 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 

Kiepskich

Jason, Daniel i Mikey przyjaźnią się od lat. Dwaj 
pierwsi fl irtują i porzucają dziewczyny, Mikey jest 
wiernym, kochającym mężem. Gdy właśnie on 
zostaje zdradzony, koledzy zakładają klub singli.

Zośka zostaje oszukana przez szefa, traci pracę 
i reputację. Ten otrzeźwiający kubeł zimnej wody 
zmusza do działania. Jako silna kobieta chce 
wziąć z życia to, co jej się należy.

„Słaba płeć?”
(2015r.) TVN 7 20:00

„Ten niezręczny moment”
(2014r.) TV Puls 20:00
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06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 307 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 168 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 28 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 93 s. 8 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 12 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Dziki park Yellowstone 
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 308 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 22 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 24
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 71 - serial
18:25 Korona królów odc. 72 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:07 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 23 - serial 
21:00 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 22,
21:55 Big Music Quiz odc. 11
23:00 Komando Foki - fi lm
01:05 Porwanie - thriller

05:10 Ukryta prawda odc. 314 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 104 - serial 

07:15 Szpital odc. 385 - serial 

08:15 Dr House odc. 10 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 8 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 660 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 105 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 559 - serial 

14:55 Szpital odc. 386 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 5 - serial

16:55 Dr House odc. 16 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 17 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 661 - serial 

20:00 Dziewczyny z drużyny V: 

 Walcz do końca - komedia

22:10 Lara Croft: Tomb Raider - fi lm

00:20 American Horror Story: 

 Murder House odc. 4 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 35

07:05 Turbo Fast odc. 8 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 9 - serial

08:00 Drużyna A odc. 3 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial

10:00 Na patrolu odc. 20 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 22 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 4 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial

13:00 Galileo odc. 680

14:00 Galileo odc. 681

15:00 Esmeralda odc. 116

16:00 Esmeralda odc. 117

17:00 Esmeralda odc. 118

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 423 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 424 - serial 

20:00 Mistrz kierownicy ucieka III 

 - komedia

21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 201 - serial

22:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 202 - serial

23:55 Święci z Bostonu - dramat 

02:10 Zagadkowe zgony 

 odc. 13 s. 1 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 10 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 129 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 15
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 27
15:00 Zbuntowany anioł odc. 28
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38 - serial 
20:00 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami 
 - Lidzbark Warmiński
23:35 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 14 - serial
00:55 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 15 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 93

08:30 Studio Kultura

08:50 Weiser - dramat

10:35 Witkacego wywoływanie duchów  

 - fi lm

11:00 Trzecia granica odc. 5 - serial

12:05 Trzecia granica odc. 6 - serial

13:10 Studio Kultura

13:25 Last Night of the Proms 2015

15:10 Ikony muzyki odc. 6 - serial

16:00 Dzienniki Lipsetta - fi lm

16:30 Młyn i krzyż - dramat

18:10 Videofan odc. 68

18:30 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 7 - serial

19:05 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 8 - serial

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Kochanek królowej - dramat

22:30 Scena ciszy - fi lm

00:15 Dziennik fi lozofa odc. 134

06:50 Był taki dzień odc. 664
07:00 Strajk odc. 1
07:45 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 24, 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 76, 
08:30 Tańczący z naturą 
 odc. 30 s. 2 - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 12 - serial
10:00 Tajemnice Państwa   
 Podziemnego odc. 4 - serial
10:30 Podróże z historią odc. 2 s. 1
11:05 Taśmy bezpieki odc. 38
11:40 Wspomnienie o Annie German  
 - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 154
14:00 Sensacje XX wieku odc. 155
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 57 - serial
15:00 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 3 - serial
16:10 Strajk odc. 3, 
16:55 Wesołe miasteczko 
17:35 Kuchnia polska odc. 2 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 87
19:20 Sensacje XX wieku odc. 88
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38
20:30 Ostatnie dni dyktatora: zakazana  
 biografi a Kim Dzong Ila - fi lm
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 13 - serial
22:35 Szerokie tory odc. 124 
23:10 17 dni 
00:05 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 6 - serial 

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Superksięga odc. 24 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 8 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Święta Barbara - dramat
14:15 Rękopis błogosławionych - fi lm
14:55 Słowo życia - rozważanie
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. 9 - 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
22:00 Strażnik swojego brata - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 706 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 7 - serial
07:20 Makłowicz w podróży odc. 123
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 144
11:25 Rodzinka.pl odc. 224 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 22
14:00 Coś dla Ciebie odc. 164
14:25 Makłowicz w podróży odc. 124
14:55 Postaw na milion
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 65 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 144 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 29 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
20:10 Ścigani - fi lm
21:55 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 310 s. 15 - serial
22:50 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 311 s. 15 - serial
23:45 Człowiek w żelaznej masce - fi lm
2:05 Kontakt odc. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1014 - serial

07:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1016 - serial

08:20 Doradca smaku

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 9

09:30 Szkoła odc. 350 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 608 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 18

12:30 19+ odc. 274 - serial 

13:00 19+ odc. 275 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1018 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1019 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 5

16:00 Szkoła odc. 351 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 19 

18:00 Ukryta prawda odc. 609 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5412,

20:00 Pacifi c Rim - fi lm

22:45 Gra Endera - fi lm

01:05 Wrogowie publiczni - dramat

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 756 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 606 - serial 

09:15 SuperPies odc. 11, 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 106 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 719 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 230 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 627 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 54 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 802 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3701,

16:35 Gliniarze odc. 172 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 55 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 252 - serial

20:10 Skarb narodów - fi lm

23:00 Piła III - horror

01:20 Pojedynek - western 

06:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:00 Chuligan literacki 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Podczas wykonywania robót drogowych więzień 
Dodge, młody haker skazany za włamanie do 
systemu dużej fi rmy telekomunikacyjnej, ucieka 
wraz z przykutym do niego czarnoskórym 
Piperem.

Ludzkość przygotowuje się do ostatecznej 
rozgrywki z Kaiju – monstrualnymi, przerażającymi 
stworzeniami przybyłymi z morza. Do walki z Kaiju 
stają gigantyczne roboty sterowane myślami dwóch 
pilotów.

„Ścigani”
(1996r.) TVP 2 20:10

„Pacifi c Rim”
(2013r.) TVN 20:00
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06:25 Sprawa dla reportera

05:50 Weterynarze z sercem 
 odc. 33 - serial
06:25 Sprawa dla reportera 
07:15 Pełnosprawni
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 11
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 82
09:20 Studio Raban odc. 40 
09:45 Rodzinny ekspres odc. 44 
10:10 Opole na bis
10:40 Janosik odc. 11 - serial
11:30 Leśniczówka odc. 19 - serial 
12:00 Leśniczówka odc. 20 - serial 
12:25 Leśniczówka odc. 21 - serial 
12:50 Leśniczówka odc. 22 - serial 
13:15 Leśniczówka odc. 23 - serial 
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 103
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 9
14:40 Komisariat odc. 30 - serial 
15:15 Nieznane serce - dramat
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 25
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 23
18:55 Opole na bis
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Komisarz Alex 
 odc. 143 s. 11 - serial
21:10 Wolność we krwi
22:50 Carrie - horror
00:40 Miasto śmierci - fi lm

05:10 Ukryta prawda odc. 315 - serial 

06:15 Mango - Telezakupy

08:20 Żony Hollywood 

 odc. 2 s. 2 - serial

09:20 Żony Hollywood 

 odc. 3 s. 2 - serial

10:20 Żony Hollywood 

 odc. 4 s. 2 - serial

11:20 Columbo odc. 2 - serial

12:55 Andre - fi lm

14:55 Kurczak Mały - fi lm

16:40 Goonies - fi lm

19:00 Akademia policyjna III: Ponowne  

 szkolenie - komedia

20:50 Operacja Dunaj - komedia

23:00 28 dni później - horror

01:35 Moc magii odc. 230

06:00 Spadkobiercy odc. 36
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 14 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 13 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 15 - serial
09:30 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 16 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 14 - serial
10:30 Turbo Fast odc. 15 - serial
10:55 Dzielna Mysz odc. 1 - serial
11:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial 
12:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 421 - serial 
13:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 422 - serial 
14:25 STOP Drogówka odc. 180
15:30 Król lew II: Czas Simby - fi lm
17:05 Święci i żołnierze - dramat
19:00 Galileo odc. 682
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 423 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 424 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 203 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 204 - serial
00:05 Krew odkupienia - fi lm

06:00 Taki jest świat odc. 73 s. 3

07:40 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 5,

08:35 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 6,

09:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 22 - serial 

10:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 23 - serial 

11:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 24 - serial 

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25 - serial 

13:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 26 - serial 

14:15 Rycerz Artura - fi lm

15:50 Garbi: superbryka - komedia

17:50 Sydney i siedmiu nieudaczników   

 - komedia

20:00 W pogoni za zemstą - fi lm

22:00 Champion IV: Walka o honor  

 - fi lm

23:50 Skaza - fi lm

02:00 Taki jest świat odc. 73 s. 3

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 21 - serial

09:00 Gwiazdy tamtych lat odc. 12 

09:40 Alfabet - fi lm

11:45 Pograbek - dramat

13:10 Blue Jasmine - dramat

15:00 Wydarzenie aktualne 

15:40 Jak zdobyć pieniądze, kobietę 

 i sławę - komedia

16:45 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia

18:50 Leonard Bernstein 

 - Więcej niż jedno życie - fi lm

20:00 Musimy porozmawiać o Kevinie  

 - thriller

22:00 Paul Anka plays Avo Session

23:40 Łowcy głów - thriller

01:30 Musimy porozmawiać o Kevinie  

 - thriller

06:50 Był taki dzień odc. 665
07:00 Rosja. Podróże z Jonathanem  
 Dimblebym odc. 5 - fi lm
08:05 Regiony z historią odc. 13
08:30 Podróże z historią odc. 2 s. 1
09:00 Znak orła odc. 11 - serial
09:35 Znak orła odc. 12 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 5
10:35 Blok odc. 5 - serial
11:35 Młodzi pytają o Sierpień - fi lm
12:20 Sprint przez historię Przemysława  
 Babiarza odc. 20
12:50 Dzikie konie kanadyjskich Gór  
 Skalistych - fi lm
13:50 Szerokie tory odc. 93 
14:25 Wielka gra odc. 152
15:25 Spór o historię odc. 126
16:05 Zamojski Festiwal Filmowy  
 „Spotkania z Historią” odc. 28
17:05 Pogrom czy mord? - fi lm
17:40 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 25 
17:50 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 2 - serial
18:55 Zwyczajny bohater 
 - ks. Ignacy Skorupka - fi lm
19:50 Wojownicy czasu odc. 11
20:30 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 7 - serial 
21:45 Dziewczyna bez twarzy - fi lm
22:25 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
23:30 Aksamitni terroryści - fi lm
01:10 Fuks - komedia

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Trzeci Testament - serial 
09:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia
10:15 Mój brat papież Wywiad 
11:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
11:45 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:15 IX Światowe Spotkanie Rodzin  
 2018 w Dublinie - „Ewangelia  
 rodziny, radość dla świata”
12:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
13:10 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
14:00 Łaski pełna - fi lm
15:20 Kolory świętości
15:25 Kartka z kalendarza
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc.32
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
17:00 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 4
17:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
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 Wiadomości 
20:20 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial 
20:30 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
20:45 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
23:10 Król Dawid odc. 9 - serial

05:25 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1374 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 145
11:15 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:20 Pociąg do podróży odc. 5 - serial
11:25 Makłowicz w podróży odc. 125
12:05 Dwaj bracia - fi lm
14:00 Familiada
14:30 Koło fortuny
15:10 The best of Ani Mru Mru
16:25 Rodzinka.pl 
 odc. 225 s. 11 - serial
16:55 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 708 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy
18:40 Postaw na milion
19:35 Lajk! odc. 10
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 135 s. 11
21:35 La La Poland odc. 6
22:35 Świętokrzyska Gala Kabaretowa  
 odc. 1
23:35 Świętokrzyska Gala Kabaretowa  
 odc. 2
00:40 Jak by to sprzedać? - komedia

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 5 s. 9 

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 19

11:00 Na Wspólnej odc. 2730 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2731 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2732 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2733 - serial

13:20 MasterChef Junior odc. 9 s. 3

14:55 Druga twarz odc. 6 s. 2

15:55 Dorota inspiruje odc. 6

16:55 Zamiana żon odc. 4

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5413

20:00 Kraina jutra - fi lm

22:45 Nowszy model  - komedia

00:45 Jonah Hex - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:15 Szalone wakacje na kółkach 

 - komedia

09:30 My3 odc. 43

10:00 Ewa gotuje odc. 162

10:35 W pustyni i w puszczy - fi lm

13:10 Drugi Hotel Marigold - komedia

15:50 Swobodny Poligon Kabaretowy  

 odc. 1

16:50 Swobodny Poligon Kabaretowy  

 odc. 2

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 95

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 96

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 253 - serial

20:05 Festiwal „Magiczne zakończenie  

 wakacji z Polsatem i RMF FM”  

 Kielce 2018 odc. 1

23:05 W stronę słońca - fi lm

01:30 Chirurdzy odc. 98 - serial 

11:20 Columbo. 14:25 STOP Drogówka 09:30 Lombard. Zycie pod 
zastaw

16:45 Cztery wesela i pogrzeb 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:30 Koło fortuny 07:55 Kobieta na krańcu 
świata

10:00 Ewa gotuje

Hotel Marigold z trudem znajduje miejsce do 
ulokowania wszystkich gości. Nadchodzi dzień 
ślubu Sonny’ego i Sunainy. Wszyscy dają się 
porwać niezwykłej atmosferze hinduskiego 
wesela.

Grudzień 1944 r., Belgia. Trwa niemiecka ofensywa 
w Ardenach. Podczas walk kapitan Nathan Greer 
i sierżant Gordon Gunderson wraz z setką innych 
amerykańskich żołnierzy dostają się do niewoli.

„Święci i żołnierze”
(2003r.) TV 4 05:00

„Drugi Hotel Marigold”
(2015r.) Polsat 13:10
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05:35 Galeria

05:35 Galeria odc. 151 - serial 
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:40 Discopoland odc. 2 - serial
09:10 Ziarno odc. 673
09:45 Janosik odc. 12 - serial
10:40 Janosik odc. 13 - serial
11:30 Sekrety mnichów odc. 28 
11:50 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 Wielka odwilż w Yellowstone  
 odc. 2 - serial
14:05 Sonda 2 odc. 86
14:35 Opole na bis
15:15 Nieznane serce - dramat
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 26
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 12
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 12 - serial 
21:00 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 13 - serial 
21:55 Wojna domowa - komedia
23:40 Piąta pora roku - dramat
01:30 Głód serca - fi lm

06:00 Spadkobiercy odc. 37

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 15 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 14 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial

08:55 Król lew II: Czas Simby - fi lm

10:30 Jaś Fasola odc. 5 - serial

11:10 Galileo odc. 681

12:10 Galileo odc. 682

13:25 Blond ambicja - komedia

15:10 Mecenas Lena Barska 

 odc. 17 - serial 

16:10 Mecenas Lena Barska 

 odc. 18 - serial 

17:20 Mistrz kierownicy ucieka III 

 - komedia

19:00 Galileo odc. 683

20:00 Telefon - thriller

21:45 Grudge III: Powrót klątwy - thriller

23:30 STOP Drogówka odc. 180

00:30 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial

06:00 Skorpion odc. 19 - serial

06:55 Skorpion odc. 20 - serial

07:50 Skorpion odc. 21 - serial

08:45 Flash odc. 6 s. 2 - serial

09:40 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 - serial

10:25 Obłędny rycerz - fi lm

12:55 Najpiękniejsze baśnie - fi lm

14:10 7 krasnoludków. Historia  

 prawdziwa - komedia

16:20 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami  

 - Lidzbark Warmiński

20:00 John Wick - thriller

22:00 Mechanik: Prawo zemsty - fi lm

23:35 Uwikłana odc. 12 s. 2 - serial

00:30 Dyżur odc. 9

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 22 - serial

09:00 We wnętrzu organów katedry  

 Notre Dame - fi lm

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 251

10:35 Droga odc. 5 - serial 

11:45 z Festiwalu Warszawa Singera 

11:55 Wniebowzięci - komedia

13:00 Hubal - dramat

15:10 Chuligan literacki odc. 94

15:50 15. Międzynarodowy Konkurs 

Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego 

 - Seiji Okamoto, Bomsori Kim

16:50 z Festiwalu Warszawa Singera 

17:05 Pomniki historii odc. 12 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 521

18:15 Dudek w Trójce

19:25 Kabaret Dudek w telewizyjnej  

 kawiarni

20:20 W ciemności - dramat

22:50 Międzynarodowy Jazzowy 

Konkurs Skrzypcowy im. Zbigniewa  

 Seiferta

00:10 Trzeci punkt widzenia odc. 251

06:50 Był taki dzień odc. 666
06:55 Dzikie Chiny odc. 6 - serial
08:05 Święty Augustyn odc. 4 - serial
08:50 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 26, 
08:55 Komunikaty wojenne odc. 1
09:10 Doktor Ewa odc. 8 - serial 
09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 151
10:30 Z naturą na co dzień 
 odc. 3 - serial
11:05 Z naturą na co dzień 
 odc. 4 - serial
11:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial
12:45 Wielkie widowiska natury 
 odc. 6 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 74
14:25 Trójka hultajska - komedia
15:55 Listy z barykady - fi lm
16:25 Wielka gra odc. 154
17:20 Ex libris Magazyn 
17:45 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 3 - serial
18:50 Ostatnie dni dyktatora: zakazana  
 biografi a Kim Dzong Ila - fi lm
19:55 Jutro idziemy do kina - dramat
21:50 Blok odc. 6 - serial
22:50 Cztery pory roku - fi lm
00:15 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 6 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 4
08:50 Syria 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
10:20 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie - „Ewangelia rodziny,  
 radość dla świata”
10:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
11:00 Uroczystość NMP   
 Częstochowskiej
13:00 Świętość w codzienności - św.  
 Joanna Beretta Molla - fi lm
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:15życzeń Program muzyczny
15:05 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
15:10 Procesja dziejów 
15:30 III Pielgrzymka św. 
 Jana Pawła II do Ojczyzny pod 
 hasłem: „Do końca ich umiłował”.
 Apel Jasnogórski Częstochowa, 
 12 czerwca 1987 r.
16:00 IX Światowe Spotkanie Rodzin 
2018 w Dublinie 
 - „Ewangelia rodziny, radość dla  
 świata”
18:00 Występ Reprezentacyjnego  
 Zespołu Artystycznego Wojska  
 Polskiego w Operze na Zamku 
 w Szczecinie
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 22 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 W którą wierzy nawet taki, który  
 w nic nie wierzy 

05:25 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 708 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1375 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:30 Pogoda - fl esz odc. 262Pogoda 
10:35 Pociąg do podróży 
 odc. 6 - serial
10:40 Podwodna planeta 
 odc. 4 - serial
11:40 Winnetou. Ostatnia bitwa 
 - western 
14:00 Familiada
14:30 Koło fortuny
15:10 Kocham Cię, Polsko! odc. 12
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 3 s. 4
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 226 s. 12 - serial
20:05 Wiedeń dla Kiepury
21:05 Wiedeń dla Kiepury
22:05 The Good Doctor 
 odc. 13 - serial 
22:55 The Good Doctor 
 odc. 14 - serial 
23:50 Nine - Dziewięć
01:55 Dwaj bracia - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 25 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 25 

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 20

11:00 Dorota inspiruje odc. 7

12:00 Co za tydzień odc. 864

12:40 Rocky i Łoś Superktoś 

 - komedia

14:35 Naga broń 33 i 1/3 - komedia

16:25 Kraina jutra - fi lm

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5414

20:00 Con Air: lot skazańców - fi lm

22:15 Omen - horror

00:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 16

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 10 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 11 - serial

08:45 Tarzan - fi lm

10:35 Wspólna chata - komedia

12:50 Skarb narodów - fi lm

15:40 W rytmie serca odc. 23 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 24 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 59

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 12

20:05 Festiwal „Magiczne zakończenie  

 wakacji z Polsatem i RMF FM”  

 Kielce 2018 odc. 2

23:05 Weekend - komedia

01:45 Marsjanin - fi lm

05:10 Ukryta prawda odc. 316 - serial 

06:10 Mango - Telezakupy

08:15 Żony Hollywood odc. 5 s. 2 - serial

09:15 Żony Hollywood odc. 6 s. 2 - serial

10:15 Columbo odc. 3 - serial

11:50 Columbo odc. 4 - serial

13:55 Dziewczyny z drużyny V: 

 Walcz do końca - komedia

16:05 Beethoven VI: Wielka ucieczka - fi lm

18:15 Akademia policyjna III: Ponowne  

 szkolenie - komedia

20:00 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka  

 życia - fi lm

22:25 Płonąca pułapka - dramat

00:55 Lucyfer odc. 7 - serial

10:15 Columbo 11:10 Galileo

8:45 Flash 10:35 Droga 09:50 Okrasa łamie 
przepisy

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

Gdy ginie pan Williama, Ulrich von Lichtenstein, 
sprytny giermek z pomocą przyjaciół fałszuje 
dokumenty, które czynią z niego rycerza i pozwalają 
mu brać udział w turniejach.

Porucznik Frank Drebin jest na zasłużonej 
emeryturze, ciesząc się urokami życia u boku 
wspaniałej żony, Jane. Gdy Los Angeles staje 
wobec zagrożenia atakiem terrorystycznym, Frank 
wraca do służby.

„Naga broń 33 i 1/3”
(1994r.) TVN 14:35

„Obłędny rycerz”
(2001r.) TV Puls 10:25
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06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 308 - serial
06:55 Wieczna miłość odc. 1 - serial
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 29 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 94 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 13 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Wielka odwilż w Yellowstone 
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 309 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Komisariat odc. 31 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 2 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 27
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 73 - serial
18:25 Korona królów odc. 74 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 24 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 10 s. 4
22:00 Midnight Sun odc. 8 s. 1 - serial
23:00 Bez tożsamości odc. 11 - serial 
23:50 Spotkanie ze Stephenem  
 Hawkingiem - fi lm
00:50 Wojna domowa - komedia

05:20 Ukryta prawda odc. 317 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 105 - serial 

07:15 Szpital odc. 386 - serial 

08:15 Dr House odc. 16 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 9 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 661 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 106 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 560 - serial 

14:55 Szpital odc. 387 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 - serial

16:55 Dr House odc. 18 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 19 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 662 - serial 

20:00 Torque. Jazda na krawędzi - fi lm

21:50 Incydent - thriller

23:50 American - horrorStory: Murder  

 House odc. 4 - serial

00:50 Moc magii odc. 232

06:00 Spadkobiercy odc. 38,

07:05 Turbo Fast odc. 9 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 10 - serial

08:00 Drużyna A odc. 4 s. 4 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial

10:00 Na patrolu odc. 23 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 25 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 117 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 141

15:00 Esmeralda odc. 119

16:00 Esmeralda odc. 120

17:00 Esmeralda odc. 121

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 424 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 425 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 205 - serial

21:05 Śmierć na 1000 sposobów 

 odc. 5 - serial

21:35 Śmierć na 1000 sposobów 

 odc. 6 - serial

22:00 Galileo odc. 682

23:00 Galileo odc. 683

00:00 Tajni agenci - fi lm

06:00 Kontrakt na miłość odc. 11 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 130 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 16

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 36 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 7 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 2 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 45 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 29

15:00 Zbuntowany anioł odc. 30

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 12 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 12 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 39 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 92 s. 3 - serial 

20:00 Mściciel - fi lm

21:50 Bękarty wojny - fi lm

01:00 Taki jest świat odc. 73 s. 3

08:00 Nienasyceni odc. 32

08:25 Rzecz Polska 

08:50 Młyn i krzyż - dramat

10:30 Anioł dziwnych przypadków - fi lm

11:00 Trzecia granica odc. 7 - serial

12:10 Trzecia granica odc. 8 - serial

13:15 Julia wraca do domu 

 - melodramat

15:15 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 54

15:35 Jak zostałem spikerem 

16:00 Gdy zaczynaliśmy odc. 4 

16:25 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 55

16:30 Dracula - horror

18:25 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 9 - serial

19:05 Wakacje z duchami odc. 1 - serial

19:40 Informacje kulturalne

19:50 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 54

20:00 Szpital przemienienia - dramat 

21:40 Sól Ziemi - fi lm

23:40 Którędy po sztukę odc. 66

23:45 Videofan odc. 69

00:00 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 55

06:50 Był taki dzień odc. 667
07:00 Cofnąć czas na Karskiego - fi lm
07:30 Pre mortem - fi lm
08:05 Ex libris 
08:35 Wojownicy czasu odc. 11
09:15 Strajk odc. 3
09:55 Komunikaty Wojenne odc. 2
09:55 Komunikaty Wojenne odc. 2
10:00 Mokotowski spacer z panem  
 Eugeniuszem - fi lm
10:35 Sensacje XX wieku odc. 87
11:15 Dzikie konie kanadyjskich Gór  
 Skalistych - fi lm
12:10 Droga odc. 1 - serial 
13:20 Dama kameliowa - melodramat
15:20 Wielkie widowiska natury 
 odc. 6 - serial
16:15 Spór o historię odc. 126
16:55 Strajk odc. 4, 
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Flesz historii
18:40 Komunikaty Wojenne odc. 2
18:50 Kuchnia polska odc. 3 - serial 
20:00 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 5 - fi lm
20:55 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 6 - fi lm
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 1
22:35 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial
23:40 Gdzie jest Porozumienie  
 Gdańskie? 
00:35 Sensacje XX wieku odc. 89

08:00 Informacje dnia
08:15 Orędzie na trudne czasy 
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Przeszedł czyściec na ziemi...  
 Historia księdza biskupa  
 Czesława Kaczmarka - fi lm
11:10 W którą wierzy nawet taki, który  
 w nic nie wierzy 
11:40 180 lat na zdrowie - fi lm
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Katownie praskie - fi lm
13:10 Chingola - fi lm
13:20 Koncert życzeń
14:10 Wyznanie - fi lm
15:35 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm
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 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
17:30 Spotkanie Rodziny 
 Radia Maryja w parafi i 
 pw. Miłosierdzia Bożego 
 w Dzierżawach
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - 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 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 88 - serial
23:00 Światła nadziei - fi lm

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 102 s. 8 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 152
07:20 Na sygnale odc. 99 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 146
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 227 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 23
14:00 Bake off - Ale ciacho! odc. 9
15:00 Postaw na milion
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 66 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 145 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 30 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1884 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1885 - serial 
20:55 M jak miłość odc. 1376 - serial 
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 4 - serial 
23:55 Ofi cerowie odc. 7 - serial
00:55 Nine - Dziewięć

05:45 Uwaga! odc. 5414

06:10 Mango - Telezakupy

07:25 Agent - gwiazdy odc. 13 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 9

09:30 Szkoła odc. 351 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 609 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 19

12:30 Ugotowani odc. 10 s. 11

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1020 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1022 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 5

16:00 Szkoła odc. 352 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 20 

18:00 Ukryta prawda odc. 610 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5415

20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej odc. 2734 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 108,

21:30 Zamiana żon odc. 5

22:30 Rinke. Na krawędzi odc. 1

23:30 Con Air: lot skazańców - fi lm

01:45 Co za tydzień odc. 864

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 757 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 607 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 608 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 107 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 720 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 1 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 628 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 55 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 803 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3702,

16:35 Gliniarze odc. 173 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 56 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 254 - serial

20:05 Marsjanin - fi lm

23:25 Snajper: Reguły gry - fi lm

01:05 Bad Boys II - komedia

14:55 Szpital 15:00 Esmeralda 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:25 Szaleństwo Majki 

Skowron
10:35 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 16:00 Szkoła 12:45 Trudne sprawy

Ekspedycja marsjańska, w skład której wchodzi Mark 
Watney, musi się ewakuować z Czerwonej Planety. 
Gdy ciężko ranny Mark odzyskuje przytomność, 
orientuje się, że został sam na Marsie.

Płatny zabójca postanawia wycofać się z branży. 
Wszystko się komplikuje, gdy jego żona bierze 
pod opiekę małą Chinkę. Dziewczynka jest 
poszukiwana przez ojca, który na jej oczach 
zmordował matkę

„Mściciel”
(2004r.) TV Puls 20:00

„Marsjanin”
(2015r.) Polsat 20:05



Wtorek, 28 sierpnia 2018

13:50 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 309 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 2 - serial
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 30 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 95 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 14 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:45 Krainy niezwykłych przeobrażeń  
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 310 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 24 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 3 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 28
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 75 - serial
18:25 Korona królów odc. 76 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 25 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 11 s. 4
22:00 Rolnik szuka żony odc. 12 s. 4
23:00 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 21 - serial
23:50 Magazyn kryminalny 997 odc. 18
00:45 Boisko bezdomnych - fi lm

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1150 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 106 - serial 

07:15 Szpital odc. 387 - serial 

08:15 Dr House odc. 17 s. 5 - serial 

09:15 Magda M. odc. 10 s. 4 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 662 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 107 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 561 - serial 

14:55 Szpital odc. 388 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 - serial

16:55 Dr House odc. 20 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 21 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 663 - serial 

20:00 Komora - thriller

22:20 Raport mniejszości - fi lm

01:25 Sposób na morderstwo 

 odc. 1 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 39

07:05 Turbo Fast odc. 10 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 11 - serial

08:00 Drużyna A odc. 5 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial

10:00 Na patrolu odc. 26 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 28 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 6 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 118 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 142

15:00 Esmeralda odc. 122

16:00 Esmeralda odc. 123

17:00 Esmeralda odc. 124

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 425 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 426 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 206 - serial

21:05 Podróż do piekła - horror

23:00 Samotne serca - dramat 

01:15 STOP Drogówka odc. 180

06:00 Kontrakt na miłość odc. 12 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 131 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 17

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 38 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 8 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 46 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 31

15:00 Zbuntowany anioł odc. 32

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 12 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 12 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 92 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 93 s. 3 - serial 

20:00 W obronie własnej - fi lm

22:00 Rewolwer - thriller

00:05 Błękitna głębia II: Rafa - thriller

08:00 Wydarzenie aktualne 
08:35 Informacje kulturalne
08:55 Dracula Horror
10:40 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 56
11:00 Z biegiem lat, z biegiem  
 dni odc. 1 - serial 
12:10 Z biegiem lat, z biegiem  
 dni odc. 2 - serial 
13:40 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 57
13:45 Studio Kultura - rozmowy  
 odc. 1242
14:05 Pół serio - komedia
15:45 Spotkania z profesorem Zinem  
 odc. 35
16:10 Gdy zaczynaliśmy odc. 2
16:35 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 56
16:45 Wróżby kumaka - dramat
18:35 Wakacje z duchami odc. 2 - serial
19:05 Wakacje z duchami odc. 3 - serial
19:40 Studio Kultura
19:50 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 57
20:00 Kwartet - komedia
21:45 Dziennik fi lozofa odc. 156
21:55 Łowca - ostatnie starcie - fi lm
23:35 Albert Cinema - fi lm
00:40 Legendy rocka odc. 45 - serial

06:45 Był taki dzień odc. 668

06:55 Kuchnia polska odc. 3 - serial

08:05 Niecała nieprawda czyli PRL  

 w DTV 

08:40 Strajk odc. 4

09:35 Sensacje XX wieku odc. 89

10:05 Sensacje XX wieku odc. 90

10:40 Spór o historię odc. 109

11:15 Z archiwum porucznika Broka  

 - fi lm

11:55 Droga odc. 2 - serial 

13:00 Wszystkie kolory świata  

 odc. 20 - serial

14:05 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 1 - serial

15:55 Marzyciele odc. 5 

16:20 Strajk odc. 2 

17:20 Komunikaty Wojenne odc. 3

17:25 Było, nie minęło   

 - kronika zwiadowców historii

17:55 Wojownicy czasu odc. 11

18:30 Kuchnia polska odc. 4 - serial 

19:45 Orzeł i chryzantema - fi lm

21:00 Hitler i wiedza tajemna - fi lm

22:00 Jak było? odc. 14

22:40 Spirala - dramat 

00:10 Sensacje XX wieku odc. 4

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 
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 Kapłan pro-life - fi lm
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Danuta Siedzikówna „Inka” 
13:00 Jan Paweł II i prymas Stefan  
 kardynał Wyszyński - fi lm
13:50 Kabwe 
14:00 Dziesięć przykazań   
 odc. 88 - serial
14:50 Nieznani bohaterowie - fi lm
15:40 Nuty nadziei - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą Poradnik
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
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 Miłość odnajdzie cię wszędzie  
 - fi lm
23:25 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1376 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 100 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 147
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 228 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1885 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 24
14:00 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 10 s. 4
15:00 M jak miłość odc. 1376 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Czarna perła odc. 67 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 146 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 31 - serial 
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1885 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1886 - serial 
20:55 M jak miłość odc. 1377 - serial 
21:55 Fatalna namiętność - thriller
00:05 Babylon A.D. - thriller

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1020 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1022 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 9
09:30 Szkoła odc. 352 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 610 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 20
12:30 Ugotowani odc. 11 s. 11
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1023 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1024 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 5
16:00 Szkoła odc. 353 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 21 
18:00 Ukryta prawda odc. 611 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5416
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2735 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 109
21:30 Dla niej wszystko - dramat 
00:10 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 758 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 609 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 610 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 108 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 721 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 2 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 629 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 56 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 804 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3703

16:35 Gliniarze odc. 174 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 57 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 255 - serial

20:05 Bad Boys II - komedia

23:15 Ktoś całkiem obcy - thriller

01:50 Galimatias, 

 czyli kogel-mogel II - komedia

07:15 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Z biegiem lat, 
z biegiem dni 11:55 Droga

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:15 Malanowski 
i Partnerzy

Fanatyczny rasista, członek Ku-Klux-Klanu, 
czeka na egzekucję w komorze gazowej. Walkę 
o życie skazańca rozpoczyna jego wnuk – młody 
prawnik, który odkrywa mroczne tajemnice 
własnej rodziny.

Mike Lowrey i Marcus Burnett są policjantami 
ze specjalnej jednostki antynarkotykowej. Ich 
zadaniem jest przejęcie dużej partii ecstasy, 
przemycanej z Amsterdamu na teren Miami.

„Bad Boys II”
(2003r.) Polsat 20:05

„Komora”
(1996r.) TVN 7 20:00



Środa, 29 sierpnia 2018

15:40 Leśniczówka

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 310 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 3 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 31 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 96 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 15 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Krainy niezwykłych przeobrażeń  
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 311 - serial 
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 25 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 4 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 29
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 77 - serial
18:25 Korona królów odc. 78 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 26 - serial 
21:00 Korzenie odc. 7 - serial 
21:55 Korzenie odc. 8 - serial
22:55 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 22 - serial
23:50 Uratowane z potopu - fi lm
01:20 Moja Angelika - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 318 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 107 - serial 

07:15 Szpital odc. 388 - serial 

08:15 Dr House odc. 18 s. 5 - serial 

09:15 Dr House odc. 19 s. 5 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 663 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 108 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 562 - serial 

14:55 Szpital odc. 389 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 - serial

16:55 Dr House odc. 22 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 23 s. 5 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 664 - serial 

20:00 Płonąca pułapka - dramat

22:25 Z Archiwum X 

 odc. 1 s. 10 - serial

23:30 Zatoka delfi nów - fi lm

01:25 Moc magii odc. 234

06:00 Spadkobiercy odc. 40

07:05 Turbo Fast odc. 11 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 12 - serial

08:00 Drużyna A odc. 6 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial

10:00 Na patrolu odc. 33 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 34 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 7 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 119 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 143

15:00 Esmeralda odc. 125

16:00 Esmeralda odc. 126

17:00 Esmeralda odc. 127

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 426 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 427 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 207 - serial

21:05 Demon: Historia prawdziwa 

 - horror

23:00 Bohater z wyboru - fi lm

01:00 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 13 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 132 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 18

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 93 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 9 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 47 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 33

15:00 Zbuntowany anioł odc. 34

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 12 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 12 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 93 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 94 s. 3 - serial 

20:00 Bękarty wojny - fi lm

23:25 Operacja Samum - fi lm

01:05 Wikingowie odc. 7 s. 4 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 18
08:30 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 58
08:35 Studio Kultura
08:50 Wróżby kumaka - dramat
10:35 Madame Tutli-Putli - fi lm
11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 
 odc. 3 - serial 
12:35 Z biegiem lat, z biegiem dni 
 odc. 4 - serial 
13:40 Studio Kultura
13:55 Szczęśliwy człowiek - dramat
15:30 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 59
15:35 Andrzej Banach - fi lm
16:10 Gdy zaczynaliśmy odc. 1 
16:35 Jerzy Waldorff. 
 Za bramą wielkiej ciszy
16:45 Jasne błękitne okna - fi lm
18:35 Wakacje z duchami odc. 4 - serial
19:05 Wakacje z duchami odc. 5 - serial
19:40 Informacje kulturalne
20:00 Wstęp do fi lmu odc. 76
20:05 Kieszonkowiec - fi lm
21:25 Nagroda Literacka Gdynia 2018  
 odc. 58
21:27 Dziennik fi lozofa odc. 157
21:40 Czarny kot, biały kot - komedia
00:00 Bjork - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 669

07:00 Kuchnia polska odc. 4 - serial

08:15 Archiwum zimnej wojny

08:45 Jak było? odc. 14

09:30 Strajk odc. 2

10:35 Sensacje XX wieku odc. 4

11:25 Orzeł i chryzantema - fi lm

12:40 Droga odc. 3 - serial 

13:40 Wszystkie kolory świata 

 odc. 21 - serial

14:35 - fi lmFilm dokumentalny 

15:30 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial

16:25 Komunikaty Wojenne odc. 4

16:35 Strajk odc. 5 

17:05 Bez komentarza odc. 81

17:40 Było, nie minęło - kronika  

 zwiadowców historii

18:10 Śladami zbrodni 

 i walki 1944-1956 - serial 

18:40 Kuchnia polska odc. 5 - serial 

19:55 Wyjęci spod prawa odc. 1 - serial

21:00 Genialne wynalazki odc. 1 - serial

22:00 Koło historii odc. 14

22:40 Solidarność, Solidarność... 

 - dramat

00:45 Sensacje XX wieku odc. 188

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 Cykly
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  
 odc. 10 - serial
11:20 Nuty nadziei - fi lm
11:30 Kartka z kalendarza
11:35 Kolory świętości
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Bitwa pod Grunwaldem 
12:40 Samuraj Chrystusa - fi lm
14:00 Miłość odnajdzie cię wszędzie  
 - fi lm
15:30 W Solankowej Dolinie - serial 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Syria 
16:45 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
16:55 Kartka z kalendarza   
 - Powstanie Warszawskie 
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody 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 Dotyk przyjaźni - dramat
23:35 Ja głuchy 

05:25 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1377 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 101 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 148
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 229 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1886 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 25
14:00 Msza święta Kościoła  
 starokatolickiego mariawitów 
15:00 M jak miłość odc. 1377 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 1 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 147 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 32 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1886 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1887 - serial 
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 195 - serial 
22:35 Za jakie grzechy - komedia
00:20 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 4 - serial 

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1023 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1024 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 9
09:30 Szkoła odc. 353 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 611 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 21
12:30 Ugotowani odc. 12 s. 11
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1026 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1027 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 5
16:00 Szkoła odc. 354 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 22 
18:00 Ukryta prawda odc. 612 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5417
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2736 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 110
21:30 Kolekcjoner - dramat 
23:50 Dla niej wszystko - dramat
02:30 Uwaga! odc. 5417

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 759 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 611 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 612 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 109 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 722 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 3 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 630 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 57 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 805 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3704
16:35 Gliniarze odc. 175 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 58 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 256 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 528 - serial
20:40 Galimatias, 
 czyli kogel-mogel II - komedia
22:50 Kto pierwszy, ten lepszy  
 - komedia
00:55 Kochaj!  - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Z biegiem lat, 

z biegiem dni
10:35 Sensacje XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 06:50 W-11 - wydział 
śledczy

19:30 Świat według 
Kiepskich

Jack Morrison jest strażakiem. Aby ratować 
innych, niemal codziennie ryzykuje życie. 
Niska płaca, ciągłe niebezpieczeństwo i stres 
spowodowały, że mężczyzna przeżywa poważny 
kryzys.

Policyjny ekspert poszukuje mordercy, który 
porwał jego siostrzenicę. W śledztwie pomaga 
mu niedoszła ofi ara psychopaty, której udało 
się uciec. Tylko ona zna jego głos i może go 
rozpoznać.

„Płonąca pułapka”
(2004r.) TVN 7 20:00

„Kolekcjoner”
(1997r.) TVN 21:30

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 30 17 °C
 opady: 22 15 mm
 ciśnienie: 1004 1007 hPa
 wiatr: 25 25 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Naleśniki zapiekane po meksykańsku
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
8-10 naleśników
350 g tartego sera 
typu żółta mozzarella 
1 łyżeczka suszonego oregano
pół łyżeczki płatków chili
świeża kolendra 
lub natka pietruszki
Farsz:
50 ml oleju
1 cebula
2 ząbki czosnku
400 g mielonego 
mięsa wieprzowego 
2 łyżeczki słodkiej papryki
2 łyżeczki oregano
1 łyżeczka kurkumy
1 łyżeczka kminu rzymskiego
sól i pieprz
250 ml bulionu lub wody
30 g koncentratu pomidorowego
100 g czerwonej fasoli z puszki
100 g kukurydzy z puszki
Sos pomidorowy:
30 ml oleju
1 ząbek czosnku
1 puszka krojonych pomidorów
1 łyżeczka suszonego oregano
sól i pieprz
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Sposób wykonania:
Farsz: na dużej patelni na oleju zeszklij pokro-

joną w kosteczkę cebulę (ok. 7 minut). Pod koniec 
dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodaj 
zmielone mięso i mieszając smaż przez ok. 10 mi-
nut. Dodaj przyprawy i wymieszaj, smaż przez 5 
minut. Wlej bulion/wodę i dodaj przecier pomi-
dorowy. Wymieszaj, przykryj i gotuj przez ok. 10 
minut. Fasolę wyłóż na sitko i przepłucz bieżącą 
wodą, odcedź, dodaj na patelnię. Tak samo odcedź 
kukurydzę i włóż na patelnię. Wymieszaj i gotuj 
przez ok. 5 minut co chwilę mieszając, tym razem 
już bez przykrycia.

Sos pomidorowy: do rondelka wlej olej i pod-
smaż przeciśnięty przez praskę czosnek, wlej po-
midory, dopraw solą, pieprzem i suszonym orega-
no, gotuj przez ok. 10 minut bez przykrycia.

Zapiekanie: piekarnik nagrzej do 180 stopni 
C. Na naleśniki wyłóż nadzienie mięsne, następnie 
posyp ok. 3 łyżkami tartego sera i zawiń rulony. 
Ułóż w naczyniu do zapiekania lub na blaszce po-
smarowanej oliwą lub masłem, najlepiej z zacho-
waniem odstępów pomiędzy naleśnikami. Posma-
ruj sosem pomidorowym, posyp tartym serem, 
łyżeczką suszonego oregano i płatkami chili. Za-
piekaj przez ok. 20 minut. Posyp listkami kolendry 
lub posiekaną natką.

Smacznego!
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Mysia Wieża i Gopło
TURYSTYKA  Nadgoplański Park Krajobrazowy kojarzy się nam przede wszystkim z Jeziorem 
Gopło i Kruszwicą. W rzeczywistości to teren o wiele większy, który warto zobaczyć

Pierwotnie tereny jeziora 
Gopło próbowano chronić już 
w okresie przedwojennym. Jed-
nak dopiero w 1967 roku utwo-
rzono na terenach Nadgopla re-
zerwat przyrody, który nazwano 
Nadgoplańskim Parkiem Tysiąc-
lecia. Rezerwat ten w 1992 roku 
przekształcono w park krajobra-
zowy. W ten sposób objęto ochro-
ną ponad 10 tysięcy hektarów. 
Park swoim zasięgiem obejmuje 
tereny trzech gmin: Jeziora Wiel-
kie, Piotrków Kujawski i Kruszwi-
ca. Główna siedziba NPT mieści 
się w Kruszwicy. Głównym celem 
utworzenia parku była ochrona 
terenów lęgowych ptactwa, któ-
re właśnie jezioro Gopło przyjęło 
za swoje tereny rozrodcze. Oko-
lice te to również kolebka histo-
ryczna polskości.

Główną atrakcją parku jest 

jezioro Gopło, które pod wzglę-
dem wielkości jest 9. w Polsce. 
Jego powierzchnia wynosi ponad 
2 tys. ha, długość 25 kilometrów, 
a linia brzegowa to ponad 80 km 
mokradeł i łąk. Gopło nie jest 
głębokie – średnio 3,6 m, w jed-
nym miejscu przekracza 11 m. Po-
chwalić się za to może 11 wyspa-
mi, których łączna powierzchnia 
wynosi 25 ha. Do największych 
zaliczamy wyspę Koń, Startową 
czy Suchą Górę. Z tego jeziora 
można dopłynąć kanałem żeglu-
gowym aż do samego Bałtyku. 

W przeszłości jezioro Gopło 
nazywane było „Mare Polono-
rum”, czyli małe morze. Składa 
się ono jakby z dwóch rynien. 
Rynna zachodnia stanowi jedno-
cześnie koryto rzeki Noteci, na 
której właśnie wytyczono szlak 
żeglugowy. Nad jeziorem Gopło 

występuje ponad 200 gatunków 
ptactwa wodnego, z których wie-
le jest pod ochroną nawet w skali 
europejskiej. Jezioro zamieszku-
je 50 gatunków awifauny. Bardzo 
ciekawym zjawiskiem jest prze-
lot ptaków w okresie wiosennym 
i jesiennym z Syberii do Europy 
Zachodniej. Tysiące lądują wtedy 
na jeziorze. Oprócz jeziora Go-
pło, w tym parku krajobrazowym 
mieści się jeszcze jezioro Goca-
nowo, położone w zachodniej 
części oraz jezioro Łunin, znajdu-
jące się w północno-zachodniej 
części rezerwatu. Oba zajmują 
powierzchnię około 10 ha.

Flora parku to ponad 800 
gatunków roślin, które stanowią 
50 proc. całej flory Polski. Tereny 
wokół jeziora to urokliwe wrzo-
sowiska, bagna oraz szuwary.

Z jeziorem Gopło nieroze-
rwalnie związana jest „Mysia 
wieża” i legenda o królu Popielu, 
którą zna chyba każde dziecko. 
Wieża to pozostałości po zamku 
wzniesionym na tym wzgórzu 
w 1350 r. przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Zamek był otoczony 
murem ceglanym i trzema fosa-
mi o długości około 12 m każda 
i głębokości 3 m. Osobno była 
postawiona obecna wieża, która 
była jednocześnie ostatnią linią 
obrony zamku. Zamek został 

zniszczony w 1657 roku przez 
Szwedów. Została tylko wieża 
obronna. Obecnie wieża jest udo-
stępniona dla turystów i stanowi 
atrakcję wartą zwiedzania. Na 
wieżę prowadzi ponad 100 scho-
dów i jest ona wysoka na ponad 
30 metrów. Przy wieży jest par-
king samochodowy i duża liczba 
obiektów małej gastronomi. 

Stolicą Nadgoplańskiego Par-
ku Tysiąclecia jest, jak już wspo-
mnieliśmy, miasto Kruszwica. 
W przeszłości było stolicą ksią-
żęcą, stolicą królestwa, a także 
stolicą biskupią. Pierwsze osa-
dy ludzkie datowane są tu już 
700 lat p.n.e. W X wieku powstał 
jednoczłonowy gród piastow-
ski wraz z katedrą p.w. św. Wita. 
W XII wieku powstała kolegiata 
św. Piotra i Pawła, którą będąc 
w Kruszwicy należy odwiedzić. 
Jest to bazylika trójnawowa 
z transeptem i jednoprzęsłowym 
prezbiterium zamkniętym pół-
kolistą apsydą. W pierwszych la-
tach kolegiata miała dwie wieże, 
ale zostały one zastąpione jedną, 
do połowy murowaną. We wnę-
trzu kościoła można spotkać ka-
mienną chrzcielnicę z XII wieku, 
przepiękne rzeźby i monstrancję 
z XV wieku.

Nadgoplański Park Krajobra-
zowy to głównie przyroda i moż-

liwość obcowania z naturą. Przy 
jeziorze, zwłaszcza od strony 
miasta, są przystanie jachtowe, 
można wypożyczyć kajak, rower 
wodny. Na jeziorze Gopło można 
poruszać się łodziami motorowy-
mi, oczywiście w ograniczonym 
zakresie, ściśle po wyznaczonych 
szlakach. Istnieje tu tor regatowy, 
na którym rozgrywane są moto-
rowodne Mistrzostwa Europy. 
Wokół jeziora są również atrak-
cyjne kąpieliska z pełnym zaple-
czem i infrastrukturą. Amatorzy 
pieszych i rowerowych wycieczek 
również będą zadowoleni. W re-
jonie Kruszwicy mają do dyspo-
zycji 6 świetnie oznakowanych 
szlaków turystycznych. Najpięk-
niejszy i najciekawszy naszym 
zdaniem, jest szlak koloru zielo-
nego, liczący 44 km. Prowadzi on 
wokół jeziora Gopło i zapewnia 
naprawdę wspaniałe wrażenia. 
Pozostałe 5 szlaków prowadzi 
między innymi do miejsc – po-
mników martyrologii, miejsc po-
bytu znanego poety Kujaw Jana 
Kasprowicza czy też zabytków 
romańskich Kruszwicy i okolic. 

Nadgoplański Park Tysiąc-
lecia warty jest swojej renomy 
i warto go odwiedzić.

(Maw)
fot. wikipedia.org
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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)

Wakacje zmierzają ku końcowi, ale ty będziesz w wy-
śmienitym humorze. Nic dziwnego, wszystko będzie 
ci przychodzić jak z płatka, co wprawi w zadowolenie 
nie tylko ciebie, ale i twojego szefa. To, co zapla-
nowane będzie zrealizowane, jakby nagle wszelkie 
trudności przestały istnieć. Fart fartem, ale to dobra 
okazja, by przypomnieć o obiecanej podwyżce.

Czekałaś na to, by zdobyć nowe umiejętności i nade-
szła odpowiednia pora. Spodziewaj się, że znajdziesz 
na biurku zaproszenie na warsztaty czy konferencję. 
Szef doceni to, że chcesz się rozwijać. Przemyśl jak 
to, czego się dowiesz, można przełożyć na poprawę 
twoich finansów. A nuż zyskasz dodatkowe zlecenie? 
Jeśli partner cię nudzi, poszukasz innego.

Spojrzysz na świat przez różowe okulary i wszyst-
ko stanie się przyjemniejsze. Docenisz obecność 
przyjaciół, którzy wspierają cię w każdej chwili. 
Zrozumiesz, jak wiele możesz osiągnąć dzięki swo-
im umiejętnościom i zaangażowaniu. Nagła zmiana 
twojego zachowania zaskoczy partnera. Ale przecież 
ty ciągniesz do przodu, gdzie może czeka ktoś cał-
kiem inny.

Będziesz wyjątkowo wyrozumiała dla innych i skie-
rujesz się ku sprawom duchowym. Intuicja, sny, 
przeczucia – to zacznie cię bardzo interesować. 
Do tego stopnia zmienisz sposób postrzegania, że 
zadziwisz współpracowników. Nie daj tylko wejść 
sobie na głowę.

Odpuść pogoń za pieniędzmi, skup się na miłości 
i odkrywaniu nowych zainteresowań. Poznasz kilka 
sympatycznych osób, a po wysłuchaniu historii ich 
życia stwierdzisz, że twoja nie jest taka zła, jak to 
oceniasz ze swojej perspektywy. Uwaga, gorący flirt 
na horyzoncie.

Praca i stres – to cię teraz pochłonie. Będziesz spę-
dzał czas na rozmowach ze współpracownikami albo 
z nosem wklejonym w ekran komputera. Wytrwałość 
i pracowitość doprowadzą cię do upragnionego celu. 
Tylko partnerowi odpuść, nie zarządzaj nim.

Postanowisz zadbać o formę fizyczną, a to przełoży 
się na poprawę samopoczucia. Przestaniesz zamar-
twiać się humorami szefa czy intrygami koleżanek 
z pracy. Skup się na sobie, bądź dla siebie dobry, 
bo taki stan posłuży osiągnięciu równowagi we-
wnętrznej.

Tak bardzo czekałeś na koniec wakacji, by móc 
samotnie wyjechać, zaszyć się gdziekolwiek i mieć 
wreszcie upragniony święty spokój. Nic z tego. Zna-
jomi, którzy już wrócili z wypoczynku, dosłownie 
zaczną cię nękać. Najlepiej zrobisz, jeśli nie zrezy-
gnujesz ze swoich planów, nawet jeśli ktoś ma się 
obrazić. Inaczej on będzie zadowolony, a ty sfrustro-
wany.

Twój optymizm i dobra energia będą miały wpływ 
na wszystkich, których spotkasz na swojej drodze. 
Wniesiesz potrzebne ożywienie do grona współpra-
cowników. Spodziewaj się pochwały ze strony prze-
łożonego, a może nawet propozycji awansu. W tym 
doskonałym nastroju będziesz wyjątkowo kochliwy. 
Uważaj, by nie zaprzepaścić udanego związku.

Spodziewaj się dobrych dni. Nie oznacza to jednak, 
że bez przeszkód zrealizujesz swój plan na najbliższy 
tydzień. Ktoś wprowadzi w niego nieco zamieszania, 
namawiając cię na wyjazd. Postanowisz skorzystać, 
by naładować baterie. I będzie się działo, kiedy od-
kryjesz, że jesteś w romansowym nastroju, a pewna 
dopiero co poznana osoba będzie cię bardzo intry-
gować.

Będziesz chciał odpocząć, ale to nie jest odpowiedni 
czas. Przyjdzie ci uporać się z zaległymi sprawami 
finansowymi. Przyłóż się do załatwienia ich we wła-
ściwym tempie, a zyskasz spokój. Gwiazdy sprzyjają 
podejmowaniu dobrych decyzji. W związku poczujesz 
się nieco osamotniony, a przez to zazdrosny. Zaaranżuj 
wspólny wieczór, by odzyskać bliskość.

Lubisz, kiedy twoje życie jest poukładane i masz zapla-
nowany każdy dzień. W najbliższym czasie zasypią cię 
zaproszenia od znajomych, do tego dojdą dodatkowe 
obowiązki w pracy, związane z zastępstwem na czas 
urlopu. I nadmiar zacznie cię uwierać. Zrezygnuj z tych 
propozycji, które nie przynoszą ci korzyści. Zamiast 
poświęcać się im, odpocznij.

Kolorowanki dla dzieci
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Noworodki

Nadia Figórska
 urodziła się 16 

sierpnia w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,23 kg 
i mierzyła 56 cm. Jest 
córką Jarosława i Beaty 
ze Sierpca, ma siostrę 
Zuzię

Fot. Lidia Jagielska

Oliwier Faryński
 urodził się 14 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,45 kg i mierzył 56 cm. 
Jest synem Leszka i Wiolety 
z Woli, ma brata Bartka

Rodzice, którzy chcą, by zdjęcie ich nowo na-
rodzonego dziecka znalazło się na naszych 
łamach, mogą przesłać je mailem na adres  
redakcja@wpr.info.pl.

Maja adaMkOwska
 urodziła się 9 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 4,3 kg i mierzyła 
58 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Rafała i Pauli-
ny z Oleszna

MileNa wiśNiewska
 urodziła się 15 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 3,5 kg i mierzyła 57 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Krzysztofa i Katarzyny 
z Grodzenia

Basia rutkOwska
 urodziła się 13 

sierpnia w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,55 kg 
i mierzyła 57 cm. Jest 
córką Mateusza i Ewe-
liny z Leni Wielkich, 
a siostrą Filipa i Magdy

kacper jaN  Michalski
 urodził się 14 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,1 kg. Jest synem 
Michała i Oli z Czernikowa, 
ma siostry Zuzię i Julcię

aNtONiNa Buczek
 urodziła się 15 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,3 kg i mierzyła 
57 cm. Jest córką Damia-
na i Adrianny ze Skępego, 
ma siostrę Aleksandrę

alicja Łucja grzelak
 urodziła się 9 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,58 kg i mierzyła 
50 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Sebastiana 
i Amelii z Szatek

adaś trzciński
 urodził się 10 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,8 kg i mierzył 58 
cm. Jest synem Marcina 
i Beaty z Huty Głodow-
skiej, a bratem Moniki 
i Maćka 

werONika skuza
 urodziła się 9 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,66 kg i mierzyła 
51 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Krzysztofa 
i Elżbiety z Janiszewa

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

Teatralny  
debiut

lipNO/skępe  W miniony czwartek mi-
lusińscy z przedszkolnych oddziałów Klu-
bu Malucha w Lipnie i Skępem uczestni-
czyli w spektaklu teatru lalek.

– Kukiełki bardzo nam się 
podobają, bo mówią, tańczą 
i poruszają się – mówią zgodnie 
przedszkolaki. – Ludzi nie widać 
wcale, jak w innym teatrze.

Teatr lalek odwiedził dzie-
ci w Klubie Malucha w miniony 
czwartek. Dzięki temu dzieci nie 
tylko radośnie spędziły kolejny 
letni dzień w przedszkolu, ale 
przede wszystkim dowiedziały 
się, że teatry lalek istnieją, są bar-
dzo popularne wśród maluchów, 

że zamiast aktorów grają w spek-
taklach lalki będące głównym 
środkiem wyrazu. Milusińscy 
mieli okazję poznać również ak-
torów lalkarzy, ukrytych za para-
wanem i ich rolę. To była istotna 
lekcja wiedzy teatralnej.

– Bardzo cieszę się, że dzie-
ciom teatr lalek tak bardzo przy-
padł do gustu, a spektakl podoba 
się im – mówi szefowa Klubu Ma-
lucha Iwona Kwaśniewska.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

I dopingowali swoim bohaterom

Było skupienie

Kukiełkowa akcja zachwycała

Milusińscy oglądali z zapartym tchem
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Polityków i gości nie brakowało

Swoje chwile mieli też strażacy ochotnicy

Przekazali chleb włodarzowi

...i gościom

Tradycyjną muzykę usłyszeliśmy dzięki orkiestrze skępskiej straży

Starostowie dożynek

Dożynki w Wólce rozpoczęła 
msza święta odprawiona w kaplicy 
św. Maksymiliana M. Kolbego, potem 
przyszedł czas na tradycyjne, staropol-
skie obrzędy, o zachowanie których 
zadbali starostowie tej najważniejszej 
w roku rolniczej uroczystości. Punk-
tem kulminacyjnym i niewątpliwie 
najważniejszym było symboliczne 
przekazanie chleba burmistrzowi 
i podzielenie się nim z każdym obec-
nym na uroczystości. Dokonali tego 
oczywiście starostwie dożynek.

– Trzymając w dłoniach owoc 
ciężkiej pracy rolników, chcę w imi-
eniu całej społeczności gminy 
przekazać rolników słowo: dziękuję 
– mówił włodarz gminy Skępe Pi-
otr Wojciechowski. – Obiecuję, że 
będzie ten chleb dzielony sprawied-
liwie i rozsądnie tak, by nie zabrakło 
go żadnemu mieszkańcowi miasta 
i gminy Skępe. Szanujmy go i szanu-
jmy tych, dzięki którym został 
wypieczony. Dożynki są przede 
wszystkim świętem rolników. Życzę 
dobrych czasów dla rolnictwa, zd-
rowia i pomyślności.

Małgorzata Elwertowska 
mieszka i gospodaruje w Likcu, 
kontynuując rodzinne tradycje. 
Gospodarstwo rolne prowadzi od 25 
lat. Specjalizuje się w hodowli bydła 
mięsnego. Pracuje też, od siedmiu 
lat, w skępskiej Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest 
absolwentką Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Byd-
goszczy. Ma męża oraz dwie córki: 
Karolinę i Magdalenę.

Piotr Krymka mieszka i gos-
podaruje w Wólce. Ma żonę Marię 

i syna Franka. Ma 30 ha ziemi, a spec-
jalizuje się w produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. Dysponuje kompletem 
sprzętu rolniczego niezbędnego do 
pracy w gospodarstwie.

– Za mozolny trud i ciężką pracę, 
bez urlopu i czasu wolnego, dziękuję 
w imieniu własnym i całej rady 
miejskiej – mówił Ryszard Szewc-
zyk, przewodniczący RM w Skępem. 
– Bez rolników nie byłoby niczego, 
bo to oni produkują to, co potrzebne 
jest do życia. Życzę przede wszystkim 
zdrowia.

W dożynkach uczestniczyli 
samorządowcy gmin, miast, powiatu, 
województwa, politycy różnych szc-
zebli, mundurowi, szefowie jednos-
tek lokalnych. I wszyscy dziękowali 
rolnikom za pracę, za chleb, i wszy-
scy życzyli zdrowia i pomyślności.

– Dziękuję za spracowane ręce 
rolników i ich serce oddane zi-
emi – mówiła Aneta Jędrzejewska, 
radna wojewódzka. – Komfortem 
w każdej pracy jest stabilizacja 
i bezpieczeństwo, rolnicy tej stabili-
zacji nie mają. Budząc się rano nie 
wiedzą, co przyniesie dzień. Życzę, 
by ten rozpoczynający się już dzisiaj 
nowy rok pracy był spokojny i żeby 
rolnicy mieli w otoczeniu ludzi, 
którzy potrafią słuchać.

Tegoroczne dożynki skępskie 
odbyły się z wyraźnym akcentem 
niepodległościowym. W setną 
rocznicę odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości bowiem, w sobot-
nie popołudnie z Wólki właśnie,  
poszybowała w niebo setka gołębi. – 
Dożynki to święto plonów, to święto 
dziękczynienia za zbiory – mówiła 

Anna Smużewska, wicestarosta lip-
nowski. – Kamil Norwid pisał, że 
Polska to taki kraj, gdzie po kruszynę 
chleba schylają się z uszanowaniem 
dla darów nieba. Szacunek dla pracy 
rolnika, dla naszej ziemi i wieloletnia 
tradycja, zmieniająca się z wieku na 
wiek, bo przecież nasza piękna zi-
emia zmienia się, a rolnicy zakupują 
sprzęty, dbają o obejścia. Niekiedy 
zatracamy szacunek dla pracy rol-
nika, a przecież musimy pamiętać, 
że bezpieczeństwo człowieka to 
przede wszystkim bezpieczeństwo 
żywnościowe. I dlatego my dzisiaj 
podziwiamy trud rolników, życząc 
zdrowia i pomyślności oraz wszyst-
kiego najlepszego.

Najpiękniejszym wieńcem 
okazało się dzieło rolników z Likca 
i Wólki. Drugie miejsce zdobył wie-
niec sołectw Łąkie i Franciszkowo, 
a trzecie z Lubówca.

Swoje ważne chwile w so-
botnie popołudnie mieli też 
druhowie z Wólki. Złote medale „Za 
długoletnią służbę” w Ochotniczej 
Straży Pożarnej otrzymali druhowie: 
Wiesław Józefkowicz i Jan Tybuszews-
ki, brązowe medale „Za długoletnią 
służbę” znalazły miejsce na mundu-
rach Marcina Wąsickiego, Wiesława 
Zalewskiego i Artura Błońkiego. 
Za wzorowe wywiązywanie się 
z obowiązków służbowych oraz 
niesienie bezinteresownej pomocy 
społeczeństwu odznaki „Wzorowy 
strażak” otrzymali: Bartłomiej To-
polewski, Antoni Tybuszewski, Jacek 
Wykrętowicz i Jarosław Daczkowski.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Sprawiedliwie podzielą chleb
GMINA SKĘPE  18 sierpnia w Wólce odbyły się gminno-parafialne dożynki. Role starostów po mistrzow-
sku pełnili Małgorzata Elwertowska z Likca i Piotr Krymka z Wólki, a najpiękniejszym wieńcem dożynko-
wym okazało się misterne dzieło rolników sołectw Wólka i Likiec

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Dożynkowe świętowanie
KIKÓŁ  W minioną niedzielę dożynki odbyły się także w gminie Kikół. Nie zabrakło fantastycznych 
atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych

Mieszkańców i gości przy-
byłych na uroczystość oficjalnie 
przywitał wójt gminy Kikół Jó-
zef Predenkiewicz. Jednocześnie 
dziękował także wszystkim tym, 
którzy pomagali w organizacji 
imprezy. Na ręce sołtysów prze-
kazał chleb, którym częstowano 
uczestników.

Także tym razem trady-
cyjnie można było podziwiać 
wieńce wykonane przez sołec-
twa, a także organizacje i osoby 
prywatne. Oceniano je w dwóch 
kategoriach. Pierwsze miejsce 
w kategorii wieniec współcze-
sny zajęło KGW Trutowo. Z koeli 
w kategorii wieniec tradycyjny 
najbardziej wyróżniała się pra-
ca Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, Koło nr 3 
w Kikole.

– Co roku wykonywane 
wieńce są coraz piękniejsze. Nie 
można oderwać oczu od nich. 
Jednak gdy zobaczyłam pracę 
gospodyń z Trutowa, od razu 
stawiałam na ich zwycięstwo. 
Misterna robota. Podziwiam 
pomysł i zaangażowanie w pre-
cyzję wykonania – mówiła pani 
Małgorzata, uczestniczka im-
prezy.

Na scenie prezentowali się 
lokalni artyści, a publiczność 
angażowano do konkursów i za-
baw. Uczestnicy mogli posłuchać 
występu wokalnego Juliet i ze-
społu Gesek. Gwiazdą wieczoru 
była natomiast grupa Extazy 

znana z hitu „Noc taka czarna”. 
Imprezę tradycyjnie zakończyła 
zabawa taneczna z zespołem. 
Ponadto dzieci mogły korzystać 
z dmuchańców, wesołego mia-
steczka i innych atrakcji przygo-
towanych z myślą o nich. Dorośli 
z kolei nabyć mogli rękodzieło 
i kosztować przysmaków przy-
gotowanych przez koła gospo-
dyń.

Warto wspomnieć, iż rol-
nicy z gminy Kikół zanim roz-
poczęli zabawę na placu przy 
ul. Kasztelańskiej, uczestniczyli 
w dziękczynnej mszy świętej 
odprawionej w kościele pw. św. 
Wojciecha.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Zatrudnię do pracy przy zbiorach 
pomidorów i innych warzyw. Pra-
ca stała i dorywcza w prywatnym 
gospodarstwie w Dobrzyniu nad 
Wisłą. 512615230

Różne

Oddam owczarka niemieckiego, sprze-
dam bryczkę. Tel. 880 409 583

POŻYCZKI bez BIK na raty do 
20.000 zł. Szybko i dyskretnie. 
Lipno Kikół i Okolice. Możliwy 
dojazd do klienta 508 055036

Usługi

TRANSPORT KONI, KRÓW  I INNYCH 
ZWIERZĄT NA TERENIE CAŁEJ POLSKI. 
ATRAKCYJNE STAWKI. POMOC PRZY 
ZAŁADUNKU. FACHOWE PODEJŚCIE. 
TEL. 669 450 043

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel 
600 990 042

Stany surowe wykończenia wnętrz, tel. 
506 729 508

Kupię/Sprzedam

Tuja szmaragd 0,62 zł , tel. kontaktowy 
x518-518-835

Praca

Pracuj z Promedica24 jako Opie-
kunka Seniorów w Niemczech 
i zarób nawet 12 tysięcy w dwa 
miesiące. Bezpłatne kursy języka 
niemieckiego i gwarantowane za-
trudnienie.  Zapraszam na spotka-
nie z rekruterem 2.08 lub 23.08 
w godzinach 10-15, ul. Tylna 1 
Brodnica. Zadzwoń 519 690 440. 
Promedica24.

Chcesz pracować jako Opiekun/
ka osób starszych w Niemczech, 
a nie znasz języka niemieckiego ? 
Zapisz się już dziś na kurs w Brod-
nicy. Zapisy trwają. Ostatnie wol-
ne miejsca. Kurs startuje w sierp-
niu. Promedica24. Zadzwoń: 
519 690 440.
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Różne

Usługi

Praca

Kupię/Sprzedam

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
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Kujawsko-góralska 
zabawa dożynkowa

TŁUCHOWO  W minioną niedzielę odbyło się tradycyjne święto plonów w Tłuchowie. Mieszkańcy tłum-
nie przybyli, by podziękować za tegoroczne zbiory

Święto rozpoczęło się o 15.00 
uroczystą mszą św. Po niej na-
stąpiło oficjalne rozpoczęcie całej 
imprezy tradycyjnym przemar-
szem korowodu dożynkowego na 
stadion sportowy. Starostami te-
gorocznych dożynek byli Małgo-

rzata Macieja z Mysłakowa oraz 
Karol Janiszewski z Trzcianki. Na 
boisko przybyli rolnicy z całej 
gminy, nie zabrakło zaproszonych 
gości, kierowników różnych in-
stytucji samorządowych, radnych 
oraz sołtysów.

Dożynki to idealna okazja 
to zaprezentowania dorobku ar-
tystycznego każdej gminy. Nie 
inaczej było w Tłuchowie. Jako 
pierwszy na scenie pojawił się 
lokalny zespół folklorystyczny 
„Tłuchowianie”. Przy dźwiękach 
ludowej muzyki zgromadzona pu-
bliczność jeszcze bardziej wpra-
wiła się w świąteczny nastrój. 
Gościem specjalnym imprezy był 
zespół góralski „Hyrni” z Nowego 
Targu. Grupa od wielu lat przyjaź-
ni się z „Tłuchowianami”. Artyści 
z Tatr zaprezentowali folklor gó-
rali podhalańskich. Dali także po-
pis umiejętności tanecznych. Na 
muzycznej scenie zaprezentowali 
się również członkowie Gminno-
Parafialnej Orkiestry Dętej.

Poza sceną również działo się 

bardzo wiele. Głównymi atrakcja-
mi były konkurencje, w których 
prym wiodły zmagania drużyn 
wybranych przez starostów do-
żynek w konkursie „Kocham Cię, 
wiosko”. Dla dzieci przygotowane 
zostały atrakcje w postaci karu-
zeli, dmuchanych zamków, kolo-
rowego pociągu oraz trampoliny 
z zabezpieczającymi linami. Dużo 
emocji było również przy wybo-
rze najładniejszego wieńca. Jak co 
roku komisja konkursowa mia-
ła twardy orzech do zgryzienia. 
W tym roku wszystkie sołectwa, 
które wzięły udział w konkuren-
cji, zostały nagrodzone bonem 
towarowym o wartości 400 zł.

– Lubimy czas, kiedy może-
my spotkać się w naszej świetlicy 
i wspólnie przygotowywać winiec. 

Każda z pań jest odpowiedzialna 
za przygotowanie pewnego jego 
fragmentu. Zazwyczaj zajmuje 
nam to kilkanaście dni. Udział 
w konkursie dożynkowym stał się 
już tradycją naszego koła – mówi 
Sabina Kuich z KGW „Nad Skrwą” 
w Tłuchówku.

Decyzją jury gminę Tłucho-
wo podczas dożynek powiato-
wych będą reprezentować wień-
ce z Trzcianki oraz Turzy Nowej. 
Podczas uroczystości został po 
raz trzeci przyznany tytuł „Su-
persołtysa” za szczególne zasługi 
na rzecz wsi. Tegoroczną laure-
atką została Bożena Kruszewska 
z sołectwa Źródła. Zabawa trwała 
do późnej nocy.

Tekst i fot. 
(mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
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Wielkie święto w Wichowie
GMINA LIPNO  W sobotnie popołudnie w Wichowie było gorąco nie tylko ze względu na bardzo wyso-
ką temperaturę powietrza. Tego dnia odbyły się dożynki. Rolnicy z gminy Lipno podziękowali za zebrane 
plony

Tradycją jest, że w gminie 
Lipno święto plonów odbywa się 
każdego roku w innej miejsco-
wości. Tym razem wybór padł na 
Wichowo. Starostami dożynek zo-

stali Anna Wojciechowska i Rafał 
Gęsicki. W Wichowie nie zabrakło 
żadnego elementu tradycji: była 
więc uroczysta msza, barwny ko-
rowód z udziałem przedstawicieli 

innych sołectw, były też przystro-
jone posesje i kukły przedstawia-
jące gospodarzy z satyrycznymi 
hasłami. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć dzielenia się chlebem 
z tegorocznej mąki i konkursu 
wieńców dożynkowych.

O część artystyczną zadbali 
lokalni artyści, którzy przygoto-
wali bardzo interesujący program 
słowno-wokalny. Nie zabrakło 
również atrakcji dla najmłod-
szych mieszkańców gminy Lipno. 
Specjalnie dla nich przygotowane 
zostały dmuchane zamki i tram-
poliny.

Sporo emocji wzbudziło roz-
strzygnięcie konkursów dożyn-
kowych. Pierwsze miejsce wśród 
wieńców, zdobył ten, który przy-

gotowały panie z KGW z Jastrzę-
bia, drugie wywalczył wieniec 
autorstwa pań ze Zbytkowa, 
natomiast trzecia pozycja przy-
padła w udziale członkiń koła 
z Łochocina. W kategorii wieniec 
publiczności wygrało Wichowo. 
Kolejnym konkursem był wybór 
najlepszego rolnika gminy Lipno 
2018 roku w kategorii produk-
cja roślinno-zwierzęca. Komisja 
brała pod uwagę m. in. gospo-
darność, aktywność, oraz propa-
gowanie nowoczesnych technik 
gospodarowania. W tej konku-
rencji na podium stanęło dwóch 
gospodarzy: Tomasz Cackowski 
i Paweł Małkiewicz.

Organizatorzy zadbali nie 
tylko o ucztę dla ciała, ale tak-

że i dla podniebienia. Z pomo-
cą przyszły niezawodne panie 
z kół gospodyń wiejskich. Można 
było posmakować regionalnych 
potraw. – Jestem zachwycona 
imprezą. Wieńce dożynkowe co 
roku są coraz ładniejsze, napra-
wę nie wiedziałabym, który wy-
brać. Jeśli chodzi o smakołyki 
przyrządzone przez panie z kół, 
po prostu delicje – mówi Anna 
Zalewska z Lipna.

Gwiazdą wieczoru był ze-
spół Eratox, który wykonał swoje 
przeboje, przyciągając pod scenę 
sporą publiczność. Na zakończe-
nie uczestnicy dożynek świetnie 
bawili się przy hitach duetu Be-
ata i Tomek.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
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Skompensis Skępe wrócił do A-klasy
PIŁKA NOŻNA  UKS Skompensis Skępe rozegrał swój pierwszy mecz w seniorskich rozgrywkach piłkar-
skich od ponad dekady. Choć odebrał ciężką lekcję futbolu od Grotu Kowalki, to cieszy przede wszystkim 
sam start i świetna frekwencja na meczu na stadionie przy ul. Wymyślińskiej

Jak już informowaliśmy 
kilka tygodni temu w Skępem 
przeprowadzili rekonstrukcję 
drużyny piłkarskiej, która miała 
grać wśród seniorów. Tak się też 
stało i UKS Skompensis w nie-
dzielne popołudnie zadebiuto-
wał w sezonie 2018/19 w grupie 
II włocławskiej A-klasy. Warto 
odnotować, że na stadionie przy 
ul. Wymyślińskiej pojawiło się 
ok. 200-300 kibiców, co jak na 
tę klasę rozgrywkową jest wyni-
kiem godnym uwagi. Atmosfera 
była znakomita.

Na początek Skompensis 
dostał zadanie najtrudniejsze 

z możliwych, bo rywalem był 
Grot Kowalki, a więc ekipa, któ-
ra wygrała w cuglach rywaliza-
cję w naszej grupie w poprzed-
nim sezonie i miała szansę na 
awans do V ligi. Zgodnie z ocze-
kiwaniami inicjatywa należała 
zdecydowanie do gości. Ambitni 
skępianie walczyli, próbowali 
szybkich akcji, ale wyraźnie górę 
brało doświadczenie i ogranie 
przyjezdnych, którzy swobod-
nie rozgrywali piłkę. Skompen-
sis miał też problemy z wypro-
wadzeniem piłki spod własnego 
pola karnego.

Już do przerwy było 4:0 dla 

Grotu, a wynik i tak mógł być 
wyższy. W drugiej odsłonie ry-
wale dołożyli jeszcze trzy gole. 
Ale co najważniejsze dla miej-
scowych fanów, w 78. minucie 
Skępe zdobyło gola honorowego 
z rzutu karnego. Strzelcem hi-
storycznego gola został Damian 
Bednarski. Ostatecznie Skom-
pensis uległ Grotowi 1:7. Kolejny 
mecz skępianie rozegrają na wy-
jeździe z Wichrem Wielgie.

Obszerną fotorelację oraz 
materiał wideo z meczu znaj-
dziecie na naszym portalu lip-
no-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Piłka nożna

Wygrany sparing 
Mustanga
19 sierpnia UKS Mustang Wielgie rozegrał kolejny 
mecz sparingowy w ramach przygotowań do sezonu 
2018/2019 o mistrzostwo III ligi kobiet z czołowym ze-
społem grupy mazowieckiej – Orlętami Baboszewo.

W Baboszewie powstał nowy 
obiekt i oba zespoły miały moż-
liwość gry na bardzo dobrej na-
wierzchni trawiastej. Zdecydowano 
rozegrać trzy części po 30 minut, 
aby zespoły przećwiczyły sobie róż-
ne warianty gry. W pierwszej części 
nasz zespół grał wysokim pressin-
giem, co zaowocowało 4 bramkami 
dla naszej drużyny. Druga część gry 
wyglądała podobnie, lecz zespół 
z Baboszewa wyprowadzał kontry 
i ta tercja zakończyła się wynikiem 
3:2. Ostatnia część to wygrana UKS 
2:1.

– Założenia przedmeczowe 
były takie, aby grać wysokim pres-
singiem, co się w pełni udało i do-

brze rokuje na przyszłość. Mecz 
zakończył się wynikiem 9:3 dla Mu-
stanga. Bramki dla naszego zespołu 
zdobyły: Magdalena Żebrowska x 3, 
Monika Pikos x 2, Ewelina Czuba-
kowska, Anita Maćkiewicz, Izabela 
Kwiatkowska i Agata Raczkowska 
– mówi trener Mustanga, Michał 
Ziemiński.

Skład drużyny: Andrzejewska, 
Kamińska, A. Żebrowska, Kwiatkow-
ska, Marchlewska, Fydryszewska, 
Pikos, Czubakowska, Maćkiewicz, 
M. Żebrowska, Wilińska, Lejmano-
wicz, Wenderlich, Ostrowska, Przy-
borowska, Raczkowska.

(ak), fot. archiwum

Piłka nożna

Mień wyszarpał zwycięstwo
W pierwszym meczu nowego sezonu A-klasy Mień Lipno grał na wyjeździe z eki-
pą Skrwy Skrwilno Emocjonujące spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w końco-
wych minutach.

Mień w pierwszym sezonie 
po reaktywacji zajął 5. miejsce, 
jednak ambicje tego zespołu 
sięgają zdecydowanie wyżej, 
z awansem do okręgówki włącz-
nie. Natomiast Skrwa w po-
przednim sezonie była drużyną 
mocno chimeryczną. Doskonałe 
mecze przeplatała beznadziej-
nymi i zajęła ostatecznie miej-
sce w połowie stawki.

Pierwszy kwadrans gry to 
klasyczne badanie przeciwnika, 
dużo niedokładności. Delikat-

ną przewagę w posiadaniu piłki 
można było zapisać na konto 
gospodarzy. Z upływem czasu 
Skrwa coraz częściej zapuszcza-
ła się pod pole karne Mienia i te-
stowała umiejętności naszego 
golkipera, który tego dnia bronił 
dość niepewnie. Przed przerwą 
do głosu doszedł w końcu Mień, 
w efekcie czego podopieczni tre-
nera Tomasza Strzeleckiego od-
dali dwa groźne strzały o centy-
metry mijające bramkę.

Drugą połowę Skrwa roz-

poczęła z wysokiego C. Dobrym 
dograniem w pole karne popi-
sał się Przemysław Budka, jed-
nak napastnik gospodarzy huk-
nął w poprzeczkę. Wspomniany 
zawodnik był bardzo aktywny 
w drugiej części spotkania, co 
w końcu przyniosło efekt w po-
staci bramki w 72. minucie spo-
tkania po ładnym strzale z po-
wietrza. Ta bramka ewidentnie 
podrażniła ambicje Mienia. 
Kilka minut później byli bliscy 
doprowadzenia do remisu, ale 
napastnikowi po samotnym raj-
dzie zabrakło sił na mocne ude-
rzenie. I kiedy już wydawało się 
że pierwsze spotkanie w sezonie 
Mień skończy bez punktów, dłu-
gie dogranie z rzutu wolnego na 
gola zamienił niepilnowany Łu-
kasz Bartczak. Skrwa nie zdążyła 
otrząsnąć, kiedy Kuba Cywiń-
ski pięknym strzałem z rzutu 
wolnego ustalił wynik meczu 
na 2:1 dla lipnowian. W następ-
nej kolejce Mień Lipno pauzuje. 
W trzeciej zagra u siebie z Orio-
nem Popowo.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
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Drugi remis Wisły Dobrzyń
PIŁKA NOŻNA  Jeśli meczu nie można wygrać, trzeba go zremisować. Tę maksymę skutecznie realizują 
w nowym sezonie ligi okręgowej piłkarze z Dobrzynia. Wisła w drugiej kolejce podzieliła się punktami z No-
tecią Łabiszyn, remisując 2:2

Przypomnijmy, że na inau-
gurację rozgrywek 2018/19 w V 
lidze Wisła podejmowała u sie-
bie Lubieniankę Lubień Kujawski. 
Pomimo walki z obu stron kibice 
nie zobaczyli w tym spotkaniu 

goli, a zatem mecz zakończył 
się podziałem punktów. Wiślacy 
przed szansą na pierwsze zwy-
cięstwo w tym sezonie stanęli 
w sobotę, ponownie przed wła-
sną publicznością. Tym razem do 

Dobrzynia przyjechała groźna 
ekipa Noteci Łabiszyn.

Początek spotkania był dość 
wyrównany. Gra toczyła się 
głównie w środku pola. Wiślacy 
próbowali rozgrywać ataki po-
zycyjne, ale brakowało dokład-
nych podań. Gra długimi piłkami, 
bądź rozgrywanie futbolówki na 
własnej połowie niewiele dawa-
ło. Zagrozić bramce gości nasz 
zespół próbował po strzałach 
z dystansu, ale próby m. in. 
Kleczkowskiego, Szklarczyka czy 
Rzęsiewicza najczęściej były nie-
celne. Gdy miejscowi byli bar-
dziej precyzyjni, dobrze bronił 
bramkarz gości.

Noteć nastawiła się na kon-
try, ale jej akcje były groźniej-
sze. Po jednej z nich mogło być 

0:1, ale napastnik z Łabiszyna po 
minięciu bramkarza Sujeckiego 
nie trafił z ostrego kąta do pu-
stej bramki. Pod koniec pierw-
szej połowy Wiślacy mieli sporo 
szczęścia. Po fatalnym błędzie 
i stracie w środku pola sytuację 
faulem musiał ratować Laskow-
ski. Sędzia pokazał mu za to żół-
tą kartkę, choć gdyby sięgnął na-
wet po czerwoną, gospodarze nie 
mieliby prawa dyskutować. I gdy 
już się wydawało, że do przerwy 
nie będzie bramek, w doliczonym 
czasie gry Noteć miała rzut kar-
ny, który wykorzystała. Było 0:1.

Jeszcze gorzej mogło być tuż 
po przerwie, bo przyjezdni mieli 
kolejną jedenastkę. Na szczęście 
na medal spisał się Sujecki, któ-
ry obronił uderzenie zawodnika 

Noteci. Pierwszego gola dla Wisły 
w tym sezonie zdobył Jasiński, 
który w 60. minucie wyrównał 
na 1:1. Mecz nabrał rumieńców, 
ale po kwadransie to rywale cie-
szyli się z gola na 1:2. Na szczę-
ście Wiślacy pokazali charakter 
i w 80. minucie doprowadzili do 
remisu za sprawą Rzęsiewicza.

Ostatecznie mecz zakończył 
się wynikiem 2:2 i jest to drugi 
remis Wisły z rzędu. Nasz zespół 
ma 2 punkty i jest 11. w tabeli. 
A już za tydzień pierwszy wyjazd 
i mecz z beniaminkiem KS Brzo-
za.

Tekst i fot. (ak)
Więcej zdjęć na naszej stronie:

LIPNO-CLI.PL

Piłka nożna

Wysokie loty Tłuchowii
Podczas gdy na niebie w Kruszynie obserwować można było samoloty latające 
z pobliskiego lotniska, to na tamtejszym boisku kibice obserwowali dominację 
gości. Tłuchowia po świetnej pierwszej połowie utrzymała dobry wynik i na in-
augurację nowego sezonu w A-klasie wygrała z Kujawiakiem 3:2.

Kibice najniższej, ale jak-
że ciekawej klasy rozgrywkowej 
w regionie doczekali się nowego 
sezonu. Włocławska A-klasa wy-
startowała w weekend, a zespół 
Tłuchowii na inaugurację poje-
chał na trudny teren do Kruszy-
na. Przypomnijmy, że Kujawiak to 
czołowa ekipa grupy II ubiegłego 
sezonu, a więc zadanie zdawało 
się być trudne. Tymczasem pod-
opieczni Pawła Bielickiego pora-
dzili sobie wyśmienicie.

Już w 13. minucie gola po 
uderzeniu głową zdobył Sieciński 
i Tłuchowia prowadziła. Niestety 
gospodarze wyrównali już dwie 

minuty później i wszystko zaczy-
nało się od nowa. Jednak dobra 
dyspozycja Tłuchowii potwierdziła 
się kwadrans później, gdy gola na 
2:1 zdobył Paszyński. Nasz zespół 
grał mądrzej i skuteczniej, czę-
ściej wymieniając celne podania 
w środku pola i zagrażając bramce 
rywali. Tuż przed przerwą piękną 
bramkę bezpośrednio z rzutu wol-
nego zdobył Uczciwek i zrobiło się 
już 3:1 dla przyjezdnych.

Zadaniem na druga odsłonę 
było utrzymanie korzystnego wy-
niku, ale miejscowi ani myśleli od-
puścić. Już w 50. minucie zdobyli 
bramkę kontaktową z rzutu kar-

nego. Wiadomo było więc, że zo-
stało dużo czasu i naszych piłka-
rzy czekała walka na całego. Mimo 
naporu Kujawiaka Tłuchowia wy-
trzymała i dowiozła korzystne 
3:2 do końca. Dzięki tej wygranej 
nasza drużyna mocno rozpoczęła 
sezon 2018/19. Oby tak dalej.

Już w najbliższą niedzielę Tłu-
chowia podejmie u siebie Victorię 
Smólnik.

Tekst i fot. (ak)
Więcej zdjęć na naszej stronie:
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9 bramek 
w meczu Oriona
Prawdziwą kanonadę strzelecką oglądali kibice 
w Smólniku. Choć to Orion Popowo zadał pierwszy 
cios i prowadził 1:0, ostatecznie Victoria triumfowa-
ła, wygrywając mecz pierwszej kolejki włocławskiej 
A-klasy 5:4.

Piłka nożna

Mecz zapowiadał się bardzo 
interesująco choćby dlatego, 
że obie ekipy do końca ubie-
głego sezonu zaciekle walczyły 
o... uniknięcie ostatniego miej-
sca w tabeli grupy II. Wówczas 
o punkt lepszy okazał się Orion. 
Spotkanie w Smólniku rozpoczę-
ło się dobrze dla naszego zespo-
łu, który zdobył gola jako pierw-
szy. Niestety rywale wyrównali 
jeszcze w pierwszej połowie.

Prawdziwa kanonada nastą-

piła w drugiej odsłonie, bo obie 
drużyny zdobyły w meczu w su-
mie 9 bramek. Niestety o jed-
no trafienie lepsza okazała się 
Victoria i trzy punkty zostały 
w Smólniku. Bramki dla Oriona 
zdobywali: Damian Milewski (2) 
oraz Krystian Szpanelewski i Ka-
mil Chojnicki po jednej. W dru-
giej kolejce Orion będzie podej-
mować u siebie Skrwę Skrwilno.

Tekst i fot. (ak)
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