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Uwaga rolnicy! 
Płoną zboża i maszyny
POWIAT  Duże natężenie prac żniwnych, pośpiech, brak cza-
su lub chęci do serwisowania maszyn albo po prostu przypadek 
są powodem pożarów podczas prowadzonych prac. Pożary takie 
powstają corocznie niezależnie od apeli i ostrzeżeń. Duże natę-
żenie zdarzeń obserwowaliśmy w ostatnich dniach

Dobrzyń nad Wisłą

Piła zamiast pracować. 
Miała 2,5 promila
Policjanci podczas patrolu zauważyli kobietę siedzącą 
na chodniku, pijącą alkohol. Okazało się, że powinna 
wykonywać w tym czasie prace społeczno-użyteczne 
na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
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Zgodnie z ustawą zabronione 
jest spożywanie alkoholu m. in. 
na ulicach, dlatego uwagę poli-
cjantów patrolujących we wtorek 
(24.07) Dobrzyń nad Wisłą zwróci-
ła kobieta siedząca na chodniku i 
pijąca piwo.

– Funkcjonariusze zatrzymali 
auto, aby wylegitymować spraw-
czynię wykroczenia. Jak się oka-
zało, 47-latka spożywała alkohol, 
będąc w pracy. Powinna wyko-
nywać w tym czasie prace spo-
łeczno-użyteczne na rzecz Urzę-
du Miasta i Gminy Dobrzyń nad 
Wisłą. Po zbadaniu alkomatem 
okazało się, że miała w organi-

zmie ponad 2,5 promila alkoholu 
– mówi mł. asp. Małgorzata Mał-
kińska z KPP Lipno.

Zgodnie z kodeksem wykro-
czeń kto wbrew obowiązkowi 
zachowania trzeźwości znajduje 
się w stanie po użyciu alkoholu, 
środka odurzającego lub innej 
podobnie działającej substancji 
lub środka i podejmuje w tym 
stanie czynności zawodowe lub 
służbowe, podlega karze aresztu 
albo grzywny.

Policjanci skierują więc do 
sądu wniosek o ukaranie kobiety 
za dwa popełnione wykroczenia.

(ak), fot. KPP Lipno

W minionym tygodniu do 
pożarów związanych z prowadze-
niem prac żniwnych doszło w kil-
ku miejscowościach na terenie 
powiatu lipnowskiego. Najpoważ-
niejsza była sytuacja w Baranach 
w gminie Lipno. Spłonęły tam 4 ha 
zboża oraz kombajn. Do pożaru 
prawdopodobnie doszło w wyni-
ku zwarcia instalacji elektrycznej 
w pojeździe rolniczym. Żywioł nie 
oszczędził również gmin Wielgie 
i Dobrzyń nad Wisłą. W Nowej Wsi 
i w Płomianach spaliły się 32 ary 
słomy. Podobnie było w Mysłaków-
ku (gm. Tłuchowo) i Gnojnie (gm. 
Bobrowniki). Tam żywioł zniszczył 
ponad 0,5 ha żyta i pszenicy.

Tego lata ogień bardzo często 
nawiedza gminę Tłuchowo. 24 lipca 
strażacy zostali wezwani do poża-
ru rżyska i części zboża w Koziro-
gu Leśnym. Natomiast 27 lipca, tuż 
przed południem, w miejscowości 
Borowo doszło do pożaru prasy na 
polu, słomy i części lasu. W akcji 
gaśniczej brało udział 6 zastępów 
straży pożarnej. Działania straża-
ków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca akcji oraz ugaszeniu poża-
ru. Natomiast w nocy z soboty na 
niedzielę w tej samej miejscowości 
strażacy gasili las. W akcji brały 
udział dwa zastępy.

Pożary to niejedyna zmora 
tego lata. Strażacy odbierają co-

raz więcej zgłoszeń o gniazdach os 
i szerszeni. Owady budują gniazda 
blisko ludzi, a w upalnie dni są bar-
dziej agresywne. Chętnie gnieżdżą 
się w altankach, na poddaszach, 
strychach czy innych szczelinach.

– W większości przypadków 
są to nieuzasadnione wezwania 
straży pożarnej. Mamy obowiązek 
usunięcia gniazda tylko w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia życia 
i zdrowia. Właściciele prywatni 
powinni wzywać specjalne firmy, 
które zajmują się tego typu usłu-
gami – mówi bryg. Inż. Jerzy Fy-
drych, dowódca jednostki ratow-
niczo-gaśniczej PSP w Lipnie.

(mb-g), fot. OSP Tłuchowo
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Mistrzostwa Europy na Puk arenie?
LiPno  Pochlebne opinie środowiska motocrossowego zbiera lipnowska PUK Arena. Trwają nego-
cjacje w sprawie przyciągania do nas ogólnopolskich wystaw i imprez. Padły też deklaracje odno-
śnie zorganizowania w Lipnie motocrossowych mistrzostw Europy

PUK Arena na stałe wpisała się 
w mapę miejsc doskonale spraw-
dzających się przy organizacji im-
prez masowych i to zarówno spor-
towych jak i okolicznościowych. 
Okazuje się, że nie tylko o lipnow-
ską mapę chodzi, bo o naszej PUK 
Arenie dowiadują się i rekomendu-
ją motocrossowcy i organizatorzy 
wystaw oraz imprez z odległych 
zakątków kraju. A to szansa na 
promocję miasta, zaistnienie Lipna 
w kraju i nie tylko.

dobrze piszą o Lipnie
– Na PUK Arenie odbyły się 

zawody motocrossowe, których 
byliśmy współorganizatorem 
i chcę pokazać przy tej okazji, jak 
infrastruktura przyczynia się do 
promocji naszego miasta i jak to 
wygląda na zewnątrz – informu-
je prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Lipnie Marcin 
Kawczyński. – Największy portal 
internetowy o motocrossie, sporcie 
off-roadowym i nie tylko, najbar-
dziej poczytny, mający 80 tysięcy 
czytelników i również wydanie pa-
pierowe opublikował takie stwier-

dzenia o naszej PUK Arenie: „… 
nasi informatorzy mieli absolutną 
rację, bo to jedna z motocrosso-
wych perełek na mapie Polski, żad-
nej prowizorki, toalety i prysznice 
plus toi-toiki, żeby nie było tłoku. 
Dojazd bez narażenia samochodu 
na utratę zawieszenia. Jednym sło-
wem Europa. Ale to nie wszystko. 
Tor wyrównany, kamieni jak na le-
karstwo, a gdy po każdym wyścigu 
wyjeżdżały trzy potężne maszyny 
równające, kopara nam opadła. Już 
nie będziemy wracać do nieszczę-
snej rundy w Gdańsku, ale Lipno 
wpisujemy na listę miejsc zdecy-
dowanie bardziej nadających się na 
mistrzostwa Europy Narodów”.

Taka jest opinia ekspertów 
odwiedzających zawodowo tereny 
i obiekty motocrossowe nie tylko 
w naszym kraju, ale także euro-
pejskie i światowe. Ta opinia to 
niewątpliwie miód na serca szefa 
spółki PUK i włodarza Lipna, ale 
także dla każdego lipnowianina, bo 
dzięki temu obiektowi i dzięki tak 
pochlebnym opiniom o Lipnie do-
wiadują się ludzie z całej Polski i nie 

tylko. Jest też szansa, że Lipno ma 
szansę na zyskanie pozycji na ma-
pie zawodów nie tylko krajowych, 
a co za tym idzie, przyciągnięcie do 
miasta tysięcy gości.

By być 
w czymś najlepszym
– Sekretarz Lipna była kiedyś 

na takim szkoleniu, gdzie mówili, 
żeby znaleźć sobie coś, czy to w spo-
rcie, czy w innej dziedzinie, w czym 
można być najlepszym i przodo-
wać – mówi prezes Kawczyński. – 
Oczywiście ciężko być w czołówce 
sportów potrzebujących ogrom-
nych nakładów pieniężnych, ale 
warto być dobrym w jednej dzie-
dzinie. My mamy taką dziedzinę, 
ale to już nawet nie chodzi o ten 
sport, tylko o naszą infrastrukturę 
motocrossową. Zawody przyciąga-
jące setki zawodników i ich obsługę 
to niesamowita promocja naszego 
miasta.

Sędzia zawodów uczestnicząca 
we wszystkich imprezach moto-
crossowych w Polsce na dużą skalę 
także stwierdziła, że jest to najlepiej 
zorganizowana runda mistrzostw 
Polski. Zachwyceni organizacją 
i infrastrukturą zarówno stricte 
sportową jak i otoczeniem sanitar-
nym i komunikacyjnym byli licznie 
przybyli pasjonaci motocrossu.

Puk Arena 
w randzie europejskiej
– Nakłady ponoszone przez 

nas na tę infrastrukturę mają 
swoich zwolenników, ale mają też 
przeciwników – przyznaje Mar-
cin Kawczyński. – Ja o tym wiem, 

docierają do mnie głosy, po co coś 
takiego budowaliśmy, ale ja tym 
osobom odpowiadam: zróbcie 
coś najlepszego w Polsce i dopie-
ro krytykujcie. Jesteśmy dumni 
i mieszkańcy są dumni, że jesteśmy 
w stanie zorganizować zawody ta-
kiej klasy i to na takim poziomie, że 
nie wstydzimy się tego w Europie. 
Obiekt jest więc potrzebny, odby-
wa się w nim szereg imprez, choćby 
koncert na łące, który ze względu 
na pogodę został przeniesiony do 
hali, bo w PUK Arenie mamy takie 
możliwości przeniesienia imprezy 
plenerowej do wewnątrz.

kolejne imprezy, 
nie tylko sportowe
Już trwają rozmowy z organi-

zatorami targów maszyn i urządzeń 
rolniczych, którzy są zainteresowa-
ni realizacją corocznej tego typu 
imprezy właśnie w Lipnie, właśnie 
na PUK Arenie. Bo teren nadaje się 
wyśmienicie do tego typu wystawy 
maszyn. Targi te na pewno odbę-
dą się w Lipnie w przyszłym roku, 
a być może jeszcze w tym. Uzgod-
nienia są w toku.

– Na tego typu zawodach 
i imprezach pojawiają się ludzie 
z dużych firm, takich jak PKN Or-
len – mówi Kawczyński. – Orlen 
jest generalnym sponsorem całej 
rundy mistrzostw Polski w mo-
tocrossie i ma wpływ na inwesty-
cje, promocje, wspieranie i my też 
w związku z tym mamy szansę 
zaistnieć szeroko w Polsce. I jest to 
wartość taka, której nie zmierzymy 
finansowo.

Jest to wartość promocyjna 
zarówno dla Lipna jak i Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych, czyli 
naszej spółki miejskiej. Nazwa PUK 
Arena Lipno wyjaśnia wszystko.

– Nasze przedsiębiorstwo się 
osłuchuje i jest w Polsce znane – 
nie kryje dumy szef PUK-u Marcin 
Kawczyński.

Rekomendacje na 
europejskie mistrzostwa
Są już więc wymierne efekty 

funkcjonowania PUK Areny. Ważne 
negocjacje, istotne deklaracje spor-
towe. Zadowolenie gości z odle-
głych stron kraju i nie tylko dociera 
także do włodarza Lipna i daje na-
dzieję na zaistnienie naszego małe-
go miasta w wielkim świecie, może 
nie tylko motocrossowym.

– Aktywnie uczestniczyłem 
w dwudniowych zawodach – mówi 
burmistrz Lipna Paweł Banasik. – 
Bardzo miłe dla mnie są rozmowy 
z ludźmi, którzy przyjeżdżają do 
nas i są zachwyceni warunkami, 
sposobem przyjęcia. Jedna z pań, 
prezes klubu z Głogowa, powiedzia-
ła mi, że ona nareszcie rozumie, co 
to znaczy biały człowiek po moto-
crossie. Ja nie bardzo rozumiałem, 
o co jej chodziło, więc pani prezes 
wyjaśniła mi, że takich warunków, 
gdzie można się po ludzku umyć 
po zawodach nie ma nigdzie. Po-
wiedziała, że ona będzie udzielała 
pełnej rekomendacji, żeby zorga-
nizować w Lipnie mistrzostwa Eu-
ropy. Jest to ogromna przyjemność 
dla burmistrza.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

W  S k R ó c i e
LiPno 
Woda na upały 
Wysokie temperatury spowodowały, że w centrum naszego miasta, przed ratuszem, na placu Dekerta 

pojawiła się kurtyna wodna. Teraz każdy może dzięki temu chociaż nieco się ochłodzić. Synoptycy zapowiadają 
bardzo wysokie temperatury jeszcze przez kilka dni, a przecież lato jeszcze się nie kończy, więc z orzeźwienia 
delikatną mgiełką wody z pewnością warto, a nawet trzeba skorzystać i o kurtynie wodnej w centrum Lipna 
warto wiedzieć.

LiPno 
Będą zajęcia pozalekcyjne
W miniony poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu burmistrz Lipna Paweł Banasik oraz dyrek-

tor wydziału finansowo-księgowego Iwona Kraszewska podpisali umowę na dotację projektu „Nowa szkoła, nowe 
szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII”. Program dotyczy realizacji zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży. 
Wartość projektu to ponad 140 tysięcy złotych, a kwota dotacji wniesie 133 tysiące złotych. Zajęcia zostaną  zre-
alizowane do sierpnia 2019 roku.

LiPno 
kolonie nad morzem
Dziesięć dni nad morzem spędziło 48 dzieci ze świetlic środowiskowych. Już wiadomo, że bliskość morza 

i wspaniałej plaży, krystaliczne powietrze i wiele atrakcji na długo pozostanie w pamięci młodych lipnowian, 
którzy od 13 lipca wypoczywali w Chłapowie. Z dziesięciodniowego pobytu w nadmorskim ośrodku „Korsarz” 
skorzystały dzieci z rodzin o trudnej sytuacji społecznej, które w ciągu roku szkolnego korzystają ze świetlic 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszym mieście. Koszt wyjazdu wszystkich dzieci 
wyniósł 36 450 złotych i pokryty został z budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Lipnie.

Lidia Jagielska

Prawnik doradzi
W najbliższy piątek w lipnowskim ratuszu będzie dy-
żurował prawnik. Mieszkańcy mają szansę na uzy-
skanie bezpłatnej porady specjalisty.

Lipno

Z problemami natury praw-
nej boryka się niemalże każdy. Nie 
wszyscy potrafią poradzić sobie 
z nimi samodzielnie lub opłacić 
poradę prawną. Pomocną rękę 
do mieszkańców miasta wyciąga-
ją władze ratusza organizując cy-
kliczne dyżury prawnika.

Tym razem pomocą w rozwi-

kłaniu meandrów prawnych rad-
ca prawny Katarzyna Wesołowska 
będzie służyła w piątek 3 sierpnia. 
Porady będą bezpłatne. Wystar-
czy zgłosić się w piątek do Urzę-
du Miejskiego w Lipnie przy placu 
Dekerta w godzinach od 9.00 do 
11.00.

Lidia Jagielska
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KikółGmina Chrostkowo

Zza kółka za kratkiPijany wjechał w ogrodzenie
Przekroczył prędkość i chciał uciec policjantom. Oka-
zało się, że był pijany, ma dożywotni zakaz prowadze-
nia pojazdów i jest poszukiwany listem gończym. Za 
kraty trafił więc z kolejnym zarzutem.

W niedzielę policjanci udali się do Wildna, gdzie miało dojść do zdarzenia drogo-
wego. Na miejscu zastali audi, które wjechało w ogrodzenie. Po chwili znalazł się 
właściciel auta, który był pijany.

Patrol ruchu drogowego 
pełnił w czwartek (26.7) w Kiko-
le służbę z miernikiem prędko-
ści. Po godzinie 9.00 zmierzyli 
prędkość jadącego nissanem, 
który w obszarze zabudowa-
nym przekroczył ją o 26km/h. 
Gdy kierujący zauważył poli-
cjantów, nagle skręcił w lewo na 
teren jednej z posesji. Policjanci 
niezwłocznie udali się za nim 
i wylegitymowali go zaraz po 
zatrzymaniu pojazdu.

– Okazało się, że 39-latek nie 
ma prawa jazdy, bo zostało mu 
ono wcześniej odebrane za jaz-
dę po alkoholu. Co więcej obo-
wiązywał go dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów! To nie 
powstrzymało mężczyzny prze 

dalszym lekceważeniem przepi-
sów i zasad bezpieczeństwa. Po 
zbadaniu alkomatem wyszło na 
jaw, że miał ponad 0,5 promila 
alkoholu w organizmie – mówi 
mł. asp. Małgorzata Małkińska 
z KPP Lipno.

W toku dalszej kontroli, po 
sprawdzeniu kierującego micrą 
w policyjnych systemach oka-
zało się, że mężczyzna jest po-
szukiwany listem gończym. Po 
zatrzymaniu mieszkaniec Lipna 
usłyszał kolejny zarzut prowa-
dzenia pojazdu po drodze pu-
blicznej w stanie nietrzeźwości, 
po czym trafił do zakładu kar-
nego.

(ak), fot. ilustracyjne

Przed godziną 2.00 w nocy 
dyżurny wysłał patrol policjan-
tów do Wildna w związku ze 
zgłoszeniem kolizji. Kierujący 
audi miał spowodować zdarze-
nie drogowe. Wjechał w siatkę 
ogrodzeniową przy jednej z po-
sesji. Po przybyciu na miejsce 

policjanci zastali pojazd, który 
wjechał w ogrodzenie. Po chwi-
li do funkcjonariuszy podszedł 
mężczyzna, właściciel auta, któ-
ry oświadczył, że kierował pojaz-
dem i wjechał w płot, ale nic się 
nie stało.

– Innego zdania byli funk-

cjonariusze, którzy poczuli od 
niego alkohol. Po zbadaniu stanu 
trzeźwości mieszkańca gminy Ki-
kół okazało się, że miał ponad 2,5 
promila alkoholu w organizmie. 
Policjanci zatrzymali prawo jaz-
dy 41-latka – mówi mł. asp. Mał-
gorzata Małkińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Lipnie.

Mężczyzna odpowie za pro-
wadzenie pojazdu po drodze pu-
blicznej w stanie nietrzeźwości 
i spowodowanie kolizji drogowej 
w tym stanie. Grozi mu utrata 
prawa jazdy, wysokie świadcze-
nie pieniężne i nawet do 2 lat 
więzienia.

(ak), fot. KPP Lipno

Boisko przy „piątce” gotowe
LIPNO  Zakończyła się budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na placu 11 Listo-
pada, przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. Z obiektu sportowego mogą korzystać nie tylko uczniowie, 
ale i wszyscy mieszkańcy naszego miasta

Zakończyła się budowa no-
woczesnego boiska wielofunk-
cyjnego zlokalizowanego na 
placu 11 Listopada, przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II. 

Z obiektu sportowego mogą ko-
rzystać nie tylko uczniowie, ale 
i wszyscy mieszkańcy naszego 
miasta

Magistrat otrzymał dofi-

nansowanie na budowę tego 
wielofunkcyjnego boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 5. Koszt 
oczekiwanej od wielu lat przez 
uczniów i nauczycieli „piątki” 
oraz mieszkańców inwestycji 
sportowej wyniósł 355 tysięcy 
złotych. Prace już się zakończy-
ły, a boisko cieszy oczy nie tylko 
pasjonatów sportu. Od wrze-
śnia będą tu ćwiczyć uczniowie 
„piątki”, ale już obecnie można 
tu szlifować formę fizyczną. 
Obiekt jest bowiem dostępny 
dla wszystkich. Zlokalizowany 
jest przy placu 11 Listopada, przy 
szkole nr 5 i tuż obok Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

– Dzieci i młodzież otrzy-
mały prezent z okazji wakacji 
– informują urzędnicy ratusza. 
– Nowe boisko jest nowoczesne 

i bezpieczne. Pokryte bardzo 
elastyczną nawierzchnią poli-
uretanową doskonale amorty-
zuje wszelkie upadki, chroniąc 
narażonych na kontuzje grają-
cych. Do dyspozycji użytkowni-
ków są boiska do piłki ręcznej, 
siatkówki i koszykówki. Boisko 
wyposażono również w piłko-
chwyty zabramkowe. Z obiektu 
korzystać będą przede wszyst-
kim uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 5, ale boisko będzie 
ogólnodostępne dla wszystkich 
przez cały dzień.

Wykonawcą zadania była 
firma Przedsiębiorstwo Budow-
lane „Monobet”, a długo ocze-
kiwany projekt sportowy został 
dofinansowany ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, które 

są w dyspozycji Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Gmin 
Dobrzyńskich Region Południe, 
a do którego należy gmina mia-
sta Lipna.

– Uzyskaliśmy dofinanso-
wanie na budowę boiska wielo-
funkcyjnego przy Szkole Podsta-
wowej nr 5 – mówi burmistrz 
Paweł Banasik. – Wartość zada-
nia wynosi 355 tysięcy złotych, 
a dofinansowanie z PROW-u 226 
tysięcy złotych. Jesteśmy pierw-
szym samorządem, który za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania zrealizował projekt. Ja 
bardzo cieszę się, że ten projekt 
dotyczył właśnie budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy szkole nr 
5, bo od wielu lat szkoła im. Jana 
Pawła II na to boisko zasługuje.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Skępe

Cysterna płonęła na „10”
W sobotę 28 lipca około godziny 15.00 dyżurny PSP w Lipnie otrzymał zgłoszenie 
o pożarze ciągnika siodłowego w zestawie z pustą cysterną na drodze krajowej 
nr 10.

28 lipca o godz. 15.09 dy-
żurny straży pożarnej w Lipnie 
otrzymał zgłoszenie o pożarze 
ciągnika siodłowego, który był 
w zestawie z cysterną w miej-
scowości Skępe. Pożar rozpoczął 
się prawdopodobnie od silnika, 
lecz szybko objął również kabi-
nę kierowcy. Dyżurny zadyspo-

nował 1 zastęp GCBA JRG Lipno,  
1 zastęp GBA OSP Wioska, 1 za-
stęp GCBA OSP Skępe. Kieru-
jącemu pojazdem na szczęście 
udało się w porę wydostać na 
zewnątrz. Ruch na drodze odby-
wał się wahadłowo.

(kp)
fot. OSP Wioska/nadesłane
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Wygrali sto tysięcy na muszlę
LIPNO  Zgłoszony przez stowarzyszenie „Zielona Lipa” do ogólnopolskiego konkursu projekt modernizacji 
muszli koncertowej zlokalizowanej w parku miejskim zyskał ponad 31 tysięcy głosów, zajął miejsce drugie 
i zdobył sto tysięcy złotych. Prace remontowe już ruszyły

To wielki sukces i wielkie 
pieniądze dla naszego miasta 
i naszej muszli koncertowej 
w parku miejskim. Dzięki gło-
som mieszkańców, także na-
szych Czytelników, których do 
głosowania na lipnowski projekt 
„Nie ma lipy –gra nam nie tylko 
w duszy” systematycznie zachę-
caliśmy na naszych łamach i po-
mysłowości członków stowarzy-
szenia Zielona Lipa, Lipno zyska 
odnowioną, unowocześnioną 
i stricte koncertową muszlę.

– Remont muszli koncerto-
wej i jej otoczenia trwa, a jest 
to możliwe dzięki środkom po-
zyskanym z programu Lechstar-
ter – mówi Małgorzata Żarec-
ka-Ziółkowska. – Jednocześnie 
trwają przygotowania do Festi-
walu Lipa 2018, który odbędzie 
się w ostatni piątek sierpnia. 
Pracowite mamy więc wakacje. 
Do wydania mamy 100 tysięcy 
złotych, a z remontem muszli 

koncertowej chcemy zdążyć do 
festiwalu, czasu jest więc nie-
wiele.

A to wszystko dzięki ogól-
nopolskiemu konkursowi Lech-
starter, organizowanemu już 
po raz trzeci, o którym wielo-
krotnie informowaliśmy. Łącz-
na pula pieniędzy do wygrania 
w konkursie to milion złotych. 
W zmaganiach wzięło udział nie-
spełna trzysta koncepcji, z nich 
jurorzy wybrali 48 projektów, 
a potem do akcji wkroczyli gło-
sujący internetowo mieszkańcy, 
czytelnicy, zwolennicy upięk-
szania swoich miast.

I tak w kategorii grantów, 
w ramach której czekało pięć 
dotacji o wartości sto tysięcy 
złotych każda, najlepsze okaza-
ły się projekty z Gdyni (uliczny 
festiwal teatralny), Lipna (park 
relaksu), Łodzi (przestrzeń do 
spotkań), Opola (przestrzeń do 
spotkań, ale nad wodą) i Pozna-

nia (meble do wykorzystania 
w mieście).

Gdyński pomysł zdobył 
41.661 głosów, lipnowski 31.668, 
łódzki 21.606. Walka była gorą-
ca, do ostatniej chwili, o każdy 
głos. Głosowanie nic nie kosz-
towało. Wystarczyło wejść na 
stronę www.lechstarter.pl ,wy-
brać zakładkę projekty, znaleźć 
nasz projekt i oddać swój głos. 
Lipno było w czołówce cały czas, 
dlatego i emocji nie brakowało. 
Dzisiaj już wiemy, ze dzięki uda-
nemu głosowaniu i dobremu 
pomysłowi wizja naszego parku 
zaprojektowana przez Zieloną 
Lipę stała się rzeczywistością. 
Prace ruszyły, a efekt zobaczy-
my podczas festiwalu, czyli pod 
koniec sierpnia.

– Chcemy stworzyć w Par-
ku Miejskim im. Gabriela Naru-
towicza przestrzeń do relaksu, 
odpoczynku, a także muzycz-
no-artystycznej integracji lokal-
nej społeczności – mówi Anna 
Sawicka-Borkowicz. – Nasze 
działania polegają na odnowie-
niu w spektakularny sposób 
muszli koncertowej, ożywieniu 
jej, a przez to uczynieniu jej 
bardziej przyjazną. Poprzez no-
watorskie formy ławeczek dla 
widzów muszla ma szansę za-
istnieć na nowo w Lipnie, stać 
się miejscem spotkań, miej-
scem imprez i koncertów. Ko-
lejny etap to stworzenie przy 

muszli muzycznego skweru, 
idealnego miejsca do odpoczyn-
ku w muzyczny sposób. Instru-
menty, które się na nim poja-
wią, umożliwią odstresowanie 
się, a także przekazanie swoich 
emocji poprzez muzykę. Lipno 
to specyficzne miejsce o wyso-
kim bezrobociu i jeszcze więk-
szym marazmie. Wiele się tu 
narzeka, mało uśmiecha. Ludzie 
wyjeżdżają i nie wracają, bo do 
czego. Nasza grupa to szaleni 
aktywiści, pozostałość z tych, 
którym się jeszcze chce. Mamy 
dość narzekania, powtarzania, 
że sztuka nie jest ważna, kiedy 
ludzie nie mają pracy. O musz-
lę walczyliśmy od dawna. Urząd 
patrzył na nasze działania tro-
chę z przymrużeniem oka, chy-
ba nie za bardzo wierzył, że 
lipnowianie się zmobilizują. My 
wierzyliśmy. Muszla – koszma-
rek rodem z PRL-u, zostanie od-
świeżona. Dolny pas wysokości 
1,5 metra wymozaikujemy. Lu-
dzie narysują dowolne wzory, 

potłuką ceramikę i wykleją nią 
ścianę. Architekt z Lipy pomoże 
zaaranżować nam proste ele-
menty ławek, wykonane z drew-
na i metalu przez lokalną firmę. 
Na terenie otaczającym muszlę 
rozmieścimy siedziska nawiązu-
jące do muzyki, rozwiesimy ha-
maki, a także zrobimy muzyczną 
przestrzeń do wyrażania emocji 
i do relaksu. W muzycznej prze-
strzeni pojawią się instrumen-
ty takie jak Marimba, Congas, 
Tembos, Harmony, Drums. To 
będzie miejsce, do którego chce 
się iść, posiedzieć, pokołysać się, 
pogadać. Instrumenty nie będą 
zbyt głośne, gra na nich będzie 
dyskretna tak, żeby nie zakłó-
cać klimatu parku. Chcemy, 
żeby kołysząc się na hamaku, 
można było posłuchać, jak na 
instrumentach gra wiatr. Kolej-
nym etapem będzie zadaszenie, 
a także wybudowanie szaletów 
i garderób dla artystów.

Do tematu wrócimy. 
Tekst i fot. Lidia Jagielska

R E K L A M A

W  S K R Ó C I E
LIPNO Jest mapa zagrożeń 
Na stronie internetowej lipnowskiego ratusza pojawiła się zakładka z adresem internetowym do Krajowej Mapy Zagrożeń. Jest to narzędzie informatyczne realizowane przez policję od 

września 2016 roku. Jej podstawową ideą jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz rzetelne i czytelne identyfikowanie w środowisku lokalnym skali i rodzaju zagrożeń, 
a także wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie przeciwdziałania naruszeniom porządku publicznego. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane 
kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy należy kontaktować się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl. Mapa jest pokłosiem odbywających się w naszym mieście debat na temat bezpieczeństwa i wszelkich jego zagrożeń, organizowanych przez 
policjantów i szeroko relacjonowanych w naszym tygodniku.

Lidia Jagielska
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Tu będziemy świętować i śpiewać – mówi Magda

Patronem lipnowskich uro-
czystości zorganizowanych dla 
upamiętnienia powstania war-
szawskiego jest burmistrz Paweł 
Banasik, Muzeum Powstania War-
szawskiego i Instytut Pamięci Na-
rodowej. Świętowanie rozpocznie 
się o godzinie „W”, czyli o 17.00 przy 
pomniku Armii Krajowej na osie-
dlu AK. O godzinie 18.00 natomiast 
niecodzienne uroczystości skupią 
się na placu Dekerta. Będzie wspól-

ne śpiewanie piosenek patriotycz-
nych, wojennych i wojskowych 
przy muzyce na żywo pod hasłem 
„Śpiewanie na powstanie”, konkur-
sy z nagrodami, grochówka i wiele 
niespodzianek. Warto dołączyć do 
świętujących, odświeżyć wiedzę hi-
storyczną i oddać hołd bohaterom, 
a tym samym dołączyć do projektu 
współfinansowanego przez Urząd 
Miejski w Lipnie (w ramach kon-
kursu ofert zadań z zakresu upo-

wszechniania kultury, sztuki i dzie-
dzictwa narodowego).

Przypomnijmy, że Powstanie 
Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 
1944 roku o godzinie 17.00. Formal-
nie siły powstańcze były znaczące. 
Do walki stanęło około 50 tysię-
cy powstańców Armii Krajowej 
zorganizowanych w zgrupowania 
obejmujące bataliony i inne for-
macje zbrojne oraz niewielkie ilości 
innych organizacji podziemnych 
w tym prokomunistycznej Armii 
Ludowej. Niestety powstańcy byli 
bardzo słabo uzbrojeni. Trudności 
w dotarciu do zakonspirowanych 
magazynów broni spowodowały, 
że w momencie wybuchu powsta-
nia żołnierze dysponowali zaledwie 
40 procentami i tak skromnych za-
sobów broni i amunicji.

Według udokumentowanych 
źródeł polscy żołnierze mieli do 
dyspozycji tysiąc karabinów zwy-
kłych, 300 pistoletów maszyno-

wych, 60 ręcznych karabinów 
maszynowych, 7 ciężkich karabi-
nów maszynowych, 35 karabinów 
przeciwpancernych, 1700 pistole-
tów zwykłych i 25 tysięcy granatów. 
Zapasy amunicji były przewidziane 
na kilkudniową walkę. Oznacza-
ło to w praktyce, że uzbrojony był 
co dziesiąty powstaniec. Pozostali 
mogli liczyć na broń zdobyczną 
lub przejętą po poległych kolegach. 
Przeciwnik w łącznej sile około 
50 tysięcy niemieckich żołnierzy, 
żandarmów, policjantów oraz ro-
syjskich i azjatyckich renegatów 
dysponował miażdżącą przewa-
gą uzbrojenia. W dyspozycji miał 
czołgi, samoloty, pociągi pancerne, 
artylerię, miotacze min, dużą ilość 
broni maszynowej.

Przewidziane na kilka dni po-
wstanie trwało w rezultacie 63 
dni, będąc największym tego typu 
zrywem wolnościowym w historii 
II wojny światowej. Mimo ogrom-

nej przewagi militarnej, wojska 
niemieckie poniosły ogromne, 
blisko 50-procentowe straty: 10 
tysięcy poległych, 7 tysięcy za-
ginionych, 9 tysięcy rannych. 
Powstanie było przez nich po-
równywane z bitwą o Stalingrad.
W powstaniu poległo około 16 ty-
sięcy powstańców i około 150 tysię-
cy ludności cywilnej. Tysiące osób 
zostało rannych. Około 650 tysięcy 
ludności cywilnej zostało wywie-
zione z Warszawy do obozu przej-
ściowego w Pruszkowie, a stamtąd 
150 tysięcy do przymusowej pracy 
w Niemczech, 50 tysięcy do obo-
zów koncentracyjnych.

By w pełni przypomnieć sobie 
o Powstaniu Warszawskim i oddać 
hołd walczącym o wolność stoli-
cy, warto dołączyć do lipnowskich 
uroczystości już dzisiaj, 1 sierpnia 
o godzinie 17.00.

Tekst i fot.
 Lidia Jagielska

Oddadzą hołd powstańcom
LIPNO  1 sierpnia o godzinie 17.00 przy pomniku Armii Krajowej władze miasta i mieszkańcy złożą kwiaty, 
a od godziny 18.00 na placu Dekerta rozpoczną się uroczystości w 74. rocznicę wybuchu powstania war-
szawskiego

Skuteczna metoda usuwania bólu kręgosłupa, stawów i mięśni
Ludmiła Maciejewska – Terapeuta Manualny – Technik Masażysta przedstawia metodę terapii, która w swym działaniu robi cuda. 

Wielu pacjentów skorzystało 
już z pomocy Ludmiły Maciejew-
skiej, która jest znaną terapeutką 
stosującą masaże lecznicze. Od kil-
ku lat również stosuje znane w wie-
lu krajach metody, również te mało 
popularne w Polsce.

Terapeutka ukończyła studia 
z dziedziny rehabilitacji i szko-
łę medyczną w zawodzie technik 
masażysta. Pytamy, co sprawi-
ło, że cieszy się tak dobrą opinią 
wśród pacjentów? Odpowiada, 
że lubi pracować z ludźmi cho-
rymi i rozumie ich problemy: 
– Mam solidne wykształcenie, ale 
nie zaprzestałam dalszej nauki. 
Sukces zawdzięczam pewnej meto-
dzie, która polega na masażu lecz-
niczym oraz pozwala na szybkie 
określenie i rozpoznanie przyczyny 
bólu.

Twórcą metody masażu w te-
rapii kręgosłupa jest chiropraktyk 
Kazimierz Mytnik. Metodę stwo-

rzył w 2005 roku w Nowym Jorku, 
gdzie mieszkał i praktykował dla 
Polonii Amerykańskiej. Metoda po-
wstała, by szybko i skutecznie usu-
wać problemy związane z bólem 
kręgosłupa, stawów i mięśni dla 
zapracowanej Polonii na Greenpo-
int. Metoda się sprawdziła i dziś ko-
rzystają z niej pacjenci w kraju i za 
granicą. Teraz i Ty możesz poznać 
tę metodę, przychodząc na terapię 
do Ludmiły Maciejewskiej, która 
uczyła się metody u samego twór-
cy Kazimierza Mytnika.

Założeniem metody jest likwi-
dowanie przyczyn, a nie objawów. 
W masażu tym wykorzystuje się 
zależność między obszarami skóry, 
tkanki podskórnej i tkanki mięśnio-
wej oraz naczyniami i narządami 
wewnętrznymi, które są unerwio-
ne przez te same odcinki rdzenia 
kręgowego. Metoda pracuje z ukła-
dem nerwowym, mięśniowym, wy-
dalniczym.  

Nowoczesna metoda uspraw-
nia mięśnie, które w sposób natu-
ralny przywracają sprawność krę-
gosłupa. Metoda jest bezpieczna 
nawet w schorzeniach u osób star-
szych, u których często możemy 
napotkać osteoporozę czy osteofi-
tozę kręgów. 

– Terapia sprawdza się w likwi-
dowaniu problemów pochodzących 
od dysfunkcji kręgosłupa i mięśni, 
np. bóle głowy, bóle w odcinku szyj-
nym, drętwienia rąk, rwa barkowa, 
rwa kulszowa, rwa udowa, bóle 
w odcinku szyjnym, bóle w odcinku 
piersiowym, lędźwiowym, bóle nóg 
i wielu innych schorzeniach, z któ-
rymi inne terapie sobie nie radzą 
– mówi Pani Ludmiła.

Jej szybkość, skuteczność, 
a przede wszystkim trafna diagno-
za sprawią, że można pacjentowi 
pomóc bardzo szybko, nawet na 
trzech spotkaniach. Oczywiście 
w zależności od problemu, z jakim 
się spotykamy.

– Zdarzają się, jak to określam 
„stare sprawy” (przewlekłe), które 
wymagają większej liczby wizyt, 
jak również kontaktu z lekarzem 
specjalistą, w celu podania farma-
kologii, by szybciej wyprowadzić 
pacjenta ze stanu przewlekłego – 
dodaje terapeutka.

W trudnych przypadkach, 
metoda wymaga dostarczenia do-
kumentacji medycznej np. rtg, re-
zonans magnetyczny, historia le-
czenia lub wypis ze szpitala itp.

Każdy przypadek, jest inny, 

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

więc metoda jest stosowana indy-
widualnie do każdego pacjenta.

– Metodę można stosować 
leczniczo oraz profilaktycznie. 
Warto podkreślić, że regularność, 
czyli profilaktyka, jest bardzo waż-
na, bo zapobiega nawrotom bólu 
i problemów związanych ze scho-
rzeniem kręgosłupa – mówi Pani 
Ludmiła.

– Metoda, na której pracuje 
jest najlepszą formą masażu w te-
rapii kręgosłupa,  z jaką się spotka-
łam. Efekty, jakie widzę w pracy 
z pacjentami są niezwykle zachwy-
cające – dodaje Ludmiła Maciejew-
ska.

– Czy przyjmuje Pani tylko 
w Golubiu-Dobrzyniu? 

– Nie, przyjmuję także 

w Toruniu. Wszelkie dodatko-
we informacje i aktualności są 
na mojej stronie insternetowej 
www.polskiemasaze.pl, więc ser-
decznie zapraszam.

Można zakupić u mnie tak-
że karty podarunkowe, to forma 
oryginalnego prezentu lub forma 
podziękowania dla kogoś, godzina 
profilaktyki, nie ma nic lepszego 
niż podarowanie danej osobie pre-
zentu dla zdrowia–tłumaczy Pani 
Ludmiła.

– Praca to nie tylko mój za-
wód, ale i pasja. Kocham pracować 
z pacjentami i pomagać w powrocie 
do zdrowia. Zdrowie to największe 
bogactwo człowieka, więc dbajmy 
o nie jak najlepiej przez cały czas – 
mówi Pani Ludmiła.
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W miniony piątek mogliśmy oglądać niezwykły 
spektakl na niebie. Tego dnia doszło do najdłuższe-
go w tym stuleciu zaćmienia Księżyca oraz opozycji 
Marsa.

Dobrzyń nad Wisłą

Obserwowali zaćmienie

Ostatnio oba zjawiska jedno-
cześnie były widoczne 11 sierpnia 
1356 roku następna zaś taka kon-
figuracja odbędzie się 26 kwietnia 
2488 roku. Astrobaza wraz z Do-
brzyńskim Domem Kultury ŻAK 
zorganizowała z tej okazji Piknik 
Astronomiczny.

– Nie spodziewaliśmy się aż ta-
kiego zainteresowania zjawiskiem, 
przybyło ponad sto osób. Mimo 
krążących chmur obserwacje mo-

żemy zaliczyć do udanych. Oprócz 
„głównych bohaterów” wieczoru - 
Księżyca i Marsa - obserwowaliśmy 
również Jowisza, Saturna, M13, M57 
oraz przelatującą stację kosmiczną 
ISS. Na wszystkich gości czekał cie-
pły poczęstunek w postaci kiełba-
sek z grilla. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim za przybycie – mówi 
Łukasz Kołodziejski, koordynator 
Astrobazy w Dobrzyniu nad Wisłą.

(ak), fot. nadesłane

Będą czytać tydzień wcześniej
SKĘPE  Narodowe czytanie 2018 odbędzie się w naszym mieście 1 września. Tym razem ludzie z pierwszych 
stron gazet czytać będą publicznie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Przygotowania ruszyły

– Nasza biblioteka po raz 
kolejny dołączyła do dziesią-
tek miejscowości w całej Polsce, 
w których odbędzie się siódma 
już edycja ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania – infor-
muje dyrektor Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Skępem 
Jerzy Kowalski. – W tym roku 
czytać będziemy u nas, i to jest 
bardzo ważna informacja, już 
w sobotę 1 września.

Powodem odpust
8 września bowiem, a więc 

w dniu ogólnopolskiego naro-
dowego czytania, Skępe bę-
dzie centrum modlitewnym dla 
mieszkańców miasta, gminy i ty-
sięcy pielgrzymów z całej Polski. 
Odpust w miejscowym sanktu-
arium jest więc przyczyną przy-
spieszenia o tydzień narodowej 
akcji czytelniczej. 1 września 
fragmenty „Przedwiośnia” na 
skępskim Rynku, przy fontannie 
zaprezentują przedstawiciele 
władz samorządowych miasta 
oraz znane i lubiane osoby z ży-
cia kulturalnego i społecznego.

„Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego będzie główną lektu-
rą Narodowego Czytania w tym 
roku. Decyzję ogłosił prezydent 
Andrzej Duda. Ta popularna co-
raz bardziej akcja czytelnicza ma 
na celu propagowanie bogactwa 

polskiej literatury oraz popula-
ryzację czytelnictwa. Ponadto, 
para prezydencka zachęca do 
czytania przez cały rok utworów 
z tak zwanej Antologii Niepodle-
głości w roku 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, 
stąd wyjątkowa formuła akcji. 
Tworzą ją 44 wybrane teksty 
z różnych epok, od najdawniej-
szych po współczesne, składają-
ce się na obraz naszej literatury 
narodowej.

Obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości
Tegoroczna odsłona Naro-

dowego Czytania odbywa się 
w szczególnym czasie, roku 100-
lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, stąd wyjątkowa 
formuła akcji. W pałacu prezy-
denckim została zainaugurowana 
już siódma edycja Narodowego 
Czytania, a prezydent przypo-
mniał, że w zeszłym roku w gło-
sowaniu na lekturę Narodowego 
Czytania 2017 „Przedwiośnie” za-
jęło drugie miejsce.

– „Przedwiośnie” to jak po-
wiedział śp. profesor Tomasz Bu-
rek powieść pytań, na które trze-
ba szukać odpowiedzi – mówił 
prezydent Andrzej Duda. – To 
powieść niezwykle ciekawa, nie-
zwykle obrazująca takie specy-
ficzne polskie losy. Jest tam wie-

le pytań, na które trudno znaleźć 
odpowiedź: w jakim kierunku 
zdążać, jaka ta Polska ma być, 
jaki powinien być ustrój. Wiele 
tych pytań jest dzisiaj w Polsce 
aktualnych, dlatego właśnie ta 
powieść wydaje nam się tak waż-
na i w 2018 roku warto ją przypo-
mnieć i przeczytać. Niech będzie 
to lektura, która nas pochłonie.

Lista dzieł
Podczas inauguracji Naro-

dowego Czytania poznaliśmy 
również listę pozycji Antologii 
Niepodległości, a więc dzieł po 
które warto sięgnąć w tym wy-
jątkowym dla nas roku. Są wśród 
nich utwory Józefa Piłsudskiego 
„O wartości żołnierza Legionów”, 
Leopolda Staffa „Polsko, nie je-
steś ty już niewolnicą”, Euge-
niusza Małaczewskiego „Koń na 
wzgórzu”, rozdz. IV, Jana Lecho-
nia „Piłsudski”, Stefana Żerom-
skiego „Przedwiośnie”, Kazimie-
rza Wierzyńskiego „Zstąp, Duchu 
Mocy”, Aleksandra Kamińskiego 
„Kamienie na szaniec”, Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego „Mazow-
sze”, Czesława Miłosza „W War-
szawie”,  Jana Pawła II „Homilia 
w czasie Mszy św. na placu Zwy-
cięstwa” (Warszawa, 2 czerwca 
1979), anonimowy „Postulat 22” 
[pieśń strajkowa z sierpnia 1980], 
Andrzeja Kijowskiego „Co się 
zmieniło w świadomości polskie-
go intelektualisty po 13 grudnia 
1981 roku?”, Zbigniewa Herberta 
„Raport z oblężonego miasta”, 
Jarosława Marka Rymkiewicza 
„Rozmowy polskie latem 1983 
roku”, Wojciecha Wencla „Epigo-
nia”, Aleksandra Fredro „Trzy po 
trzy, Alojzego  Felińskiego „Boże, 
coś Polskę”, Adama Mickiewicza 
„Do matki Polki”, Karola Boro-
meusza Hoffmana „Wielki Ty-
dzień Polaków, czyli opis pamięt-

nych wypadków w Warszawie od 
dnia 29 listopada do 5 grudnia 
1830 roku”, Adama Mickiewicza 
„Dziady” cz. III, Adama Mickiewi-
cza „Księgi pielgrzymstwa pol-
skiego”, Adama Mickiewicza „Pan 
Tadeusz”, Juliusza Słowackiego 
„Grób Agamemnona”, Zygmun-
ta Krasińskiego „Psalm miłości”, 
Cypriana Kamila Norwida „Moja 
piosnka II”, Elizy Orzeszkowej 
„Nad Niemnem”, Adama Asnyka 
„Póki w narodzie myśl swobo-
dy żyje”, Henryka Sienkiewicza 
„Potop”, ks. II, rozdz. 14 [obrona 
Jasnej Góry], Marii Konopnickiej 
„Pieśń o domu”., Romana Dmow-
skiego „Myśli nowoczesnego Po-
laka” i Stanisława Wyspiańskiego 
„Wyzwolenie”, anonimowa „Bo-
gurodzica”, Jana Kochanowskie-
go „Kto mi dał skrzydła, kto mię 
odział Pióry”, Mikołaja Sępa Sza-
rzyńskiego „Pieśń IV: O cnocie 
szlacheckiej”, Piotra Skargi „Ka-
zania sejmowe”, Jana Chryzosto-
ma Paska „Pamiętniki”, Wespa-
zjana Kochowskiego „Psalmodia 
polska”, Szymona Starowolskiego 
„Lament utrapionej Korony Pol-
skiej”, a anonimowy „Odważny 
Polak na marsowym polu” (pieśń 
konfederatów barskich], Ignace-
go Krasickiego „Święta miłości 
kochanej ojczyzny”, Francisz-
ka Karpińskiego „Żale Sarmaty 
nad grobem Zygmunta Augu-
sta, ostatniego polskiego króla 
z domu Jagiełłów”, Józefa Wybic-
kiego „Pieśń Legionów Polskich 
we Włoszech” oraz  Cypriana 
Godebskiego „Wiersz do Legiów 
polskich”.

– To piękny, przekrojowy 
obraz naszej kultury i literatury 
narodowej – mówiła Agata Duda. 
– Wybrane do Antologii utwory 
niosą szczególny przekaz, mają 
także swoją własną historię, któ-

ra jest ściśle związana z dziejami 
naszego kraju. Teraz, w XXI wie-
ku to właśnie nasza narodowa 
literatura jest źródłem naszej 
duchowej siły, a także najważ-
niejszym spoiwem naszej wspól-
noty. Zapraszam do całoroczne-
go czytania tekstów z Antologii 
Niepodległości i na kulminację 
akcji 8 września 2018 roku, kiedy 
będzie czytane „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego.

Relacja w CLI
A my, w imieniu skępskich 

bibliotekarzy, zapraszamy do 
wspólnego czytania „Przedwio-
śnia” już w sobotę, 1 września. My 
też tam będziemy. O szczegółach 
akcji poinformujemy w kolejnych 
wydaniach CLI. 

Przypomnijmy, że akcja Na-
rodowe Czytanie organizowa-
na jest przez Prezydenta RP od 
2012 roku. Została zainicjowana 
wspólną lekturą „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza. W 2013 roku 
w całej Polsce odbyło się czy-
tanie dzieł Aleksandra Fredry, 
a podczas następnych edycji 
przeczytano kolejno: „Trylogię” 
Henryka Sienkiewicza oraz „Lal-
kę” Bolesława Prusa, „Quo va-
dis” Henryka Sienkiewicza, które 
przeczytano w ponad 2200 miej-
scach. Rok temu skępianie razem 
z milionami czytelników w kraju 
i nie tylko czytali „Wesele”. 

My relacjonowaliśmy to wy-
darzenie i wszystkie wcześniej-
sze edycje Narodowego Czytania. 
W tym roku też nie zabrak-
nie w CLI bieżących informacji 
o wielkim zrywie czytelniczym 
w wyjątkowym roku. Do tema-
tu będziemy wracać, a już dzisiaj 
zachęcamy do czytania nie tylko 
z okazji Narodowego Czytania.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska
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Skępe

Trzylatki w bibliotece
Nasza Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do projektu 
ogólnopolskiego skierowanego do najmłodszych, trzyletnich czytelników. Przed-
sięwzięcie czytelnicze pod hasłem „Mała książka – wielki człowiek. Trzylatki.” bę-
dzie realizowany wśród milusińskich już od września.

– Nasza biblioteka zakwa-
lifikowała się do projektu „Mała 
książka – wielki człowiek. Trzy-
latki.” – informuje szef biblioteki 
w Skępem Jerzy Kowalski. – Bene-
ficjentami projektu będą zarówno 
trzylatki, które już są czytelnikami 
biblioteki jak i te, które dzięki na-
szym wspólnym staraniom nimi 
zostaną. Akcja rozpocznie się we 
wrześniu 2018 roku. Trzyletni czy-
telnicy po odwiedzeniu biblioteki 
otrzymają wyprawkę czytelniczą, 
czyli książkę, poradnik dla rodzi-
ców, kartę małego czytelnika. Kar-
ta zostanie podpisana imieniem 
i nazwiskiem dziecka, a każdora-
zowo gdy dziecko odwiedzi naszą 
bibliotekę i wypożyczy przynaj-
mniej jedną książkę z księgozbio-
ru dziecięcego, otrzyma naklejkę 
na kartę.

Na każde dziecko, które zbie-
rze dziesięć naklejek, czeka imien-
ny dyplom, potwierdzający jego 

czytelnicze zainteresowania. Dy-
plomy zostaną wręczone aktyw-
nym czytelnikom uroczyście, by 
dziecko czuło się wyjątkowo. Takie 
wyróżnienie ma zmotywować mi-
lusińskich do kontynuowania za-
bawy, sięgania po kolejne książki, 
odwiedzania biblioteki i czytania. 
Po zebraniu dziesięciu naklejek 
dziecko będzie uprawnione do 
otrzymania kolejnej karty małego 
czytelnika. Jak widać, warto od-
wiedzić książnicę i przystąpić do 
programu.

– Mam nadzieję, że biorąc 
udział w tym projekcie, uda się 
nam przekonać jak najwięcej ro-
dziców, że na czytanie nigdy nie 
jest za wcześnie – mówi dyrektor 
skępskiej książnicy Jerzy Kowalski.

Ogólnopolskim organizato-
rem przedsięwzięcia czytelniczego 
dla maluszków jest Instytut Książ-
ki. Biblioteka w Skępem znalazła 
się wśród szczęśliwców zakwali-

fikowanych do realizacji zadania 
i w jego ramach otrzyma od orga-
nizatora wyprawki czytelnicze, na 
które składają się książki „Pierw-
sze wiersze dla…”; poradniki dla 
rodziców „Książką połączeni, czyli 
o roli czytania w życiu dziecka”, 
Karty Małego Czytelnika, naklejki 
do Kart Małego Czytelnika oraz 
materiały promocyjne, plakaty, 
ulotki, listy do rodziców.

Skępska książnica publiczna 
słynie z promocji czytelnictwa 
wśród dzieci, wizyt biblioteka-
rzy w przedszkolach, goszczenia 
milusińskich w swoich progach, 
licznych akcji okolicznościowych 
z kilkuletnimi czytelnikami, kolo-
rowego kącika małego czytelnika. 
Najnowszy projekt doskonale wpi-
suje się więc w wizję pozyskiwania 
czytelników przez miejscowych 
bibliotekarzy. Do tematu wrócimy, 
relacjonując realizację projektu.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

POWIAT  Lipnowskie koło Polskiego Związku Niewidomych zakwalifikowało się do realizacji projektu 
„Kulturoaktywni”, skierowanego do mieszkańców dwóch powiatów: lipnowskiego i włocławskiego. Za-
danie dofinansuje PFRON. Zapisy już trwają

Niewidomi aktywni w kulturze

To będzie kolejne przedsię-
wzięcie aktywizacyjne realizo-
wane z powodzeniem przez Koło 
Powiatowe Polskiego Związku 
Niewidomych w Lipnie. Zapisy 
trwają, a współautorka progra-
mu zdradza nam, że to nie je-
dyne zadanie Związku Niewido-
mych na ten rok.

– Kulturoaktywni jest jed-
nym z dwóch projektów, któ-
ry zrealizujemy w tym roku – 
mówi Małgorzata Ziółkowska. 
– Projekt ten obejmuje inte-
gracyjne warsztaty plastyczne 
zakończone wernisażem pod-
czas lipnowskiego Dnia Białej 

Laski, czyli ogólnopolskiego 
święta osób niewidomych i nie-
dowidzących. Opisane przez 
nas w projekcie działania mają 
na celu wspieranie aktywności 
społecznej osób z niepełno-
sprawnością oraz członków ich 
rodzin, przeciwdziałanie wyklu-
czaniu społecznemu, a także 
ułatwienie dostępu do kultury 
i wspieranie aktywności osób 
niewidomych i niedowidzących 
oraz ich bliskich w tej dziedzi-
nie. Zaplanowaliśmy cykl warsz-
tatów, spotkań dla grupy osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, 
w tym osób należących do Pol-

skiego Związku Niewidomych, 
Koła Powiatowego w Lipnie oraz 
osób niezrzeszonych z regionu, 
w tym powiatów lipnowskiego 
i włocławskiego.

Będą to szeroko zakrojone 
zadania artystyczne, których 
główny cel to integracja społecz-
na osób niepełnosprawnych za-
grożonych szeroko rozumianym 
wykluczeniem społecznym i ich 
rodzin, a także umożliwienie 
partycypacji w kulturze dotąd 
dla nich niedostępnej. Poprzez 
przeprowadzone warsztaty 
uczestnicy nabędą nowe umie-
jętności, zdobędą kompetencje 
odbiorców kultury, będą ją sa-
modzielnie współtworzyć. Po-
nadto staną się jej odbiorcami 
poprzez uczestnictwo w wy-
darzeniach artystycznych, czę-
sto w ważnej roli współtwórcy. 
Planowane są bowiem wystawy 
i podsumowujący projekt wer-
nisaż. Podjęte działania i warsz-
taty mają za zadanie wspieranie 
szeroko rozumianej aktywiza-
cji i integracji społecznej, ale 
przede wszystkim zwiększenie 
udziału osób niepełnospraw-
nych w wydarzeniach kultural-
nych.

– Chcemy przełamać niewi-
doczne bariery, które dla osób 

dotkniętych niepełnosprawno-
ścią wzrokową często stanowią 
ogromny problem w uczestnic-
twie w życiu społecznym – wy-
jaśnia Małgorzata Ziółkowska. 
– Realizacja zadania pozwoli 
zwiększyć potencjał w zakre-
sie kulturalnych usług na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Re-
alizacja poszczególnych działań 
pozwoli nam promować dzia-
łalności tych osób poprzez pod-
kreślenie terminów działań pro-
jektu związanych ze świętami 
niepełnosprawnych.

I tak wiemy już, że 13 paź-
dziernika, czyli w Dniu Białej 
Laski odbędzie się  wernisaż 
powarsztatowy, a 15 listopada, 
w Międzynarodowym Dniu Nie-
widomych będziemy uczestni-
czyć w zakończeniu wystawy.

– Projekt ten będzie reali-
zowany zarówno w powiecie 
lipnowskim jak i włocławskim 
– informuje prezes lipnowskie-
go PZN Krzysztof Suchocki. – 
Przedsięwzięcie jest skierowane 
do całych rodzin. Bardzo cieszę 
się, że udaje się nam realizować 
już kolejne tak duże i ważne dla 
niepełnosprawnych zadanie.

Projekt „Kulturoaktywni” 
realizowany przez Polski Zwią-
zek Niewidomych zakłada bo-

wiem szeroko pojętą integrację 
społeczności lokalnej, otwarcie 
się na kontakt z osobami niepeł-
nosprawnymi. Działania obejmą 
czterdzieścioro mieszkańców 
regionu. Projekt skupi osoby, 
które z powodu niepełnospraw-
ności, a także z powodów ma-
terialnych czy społecznych są 
bierne i mało aktywne.

– O udziale w projekcie 
decyduje kolejność zgłoszeń, 
spełnienie warunków kwalifi-
kowalności do udziału w zada-
niu, zapoznanie się i akcepta-
cja regulaminu projektu przez 
uczestnika – wyjaśnia Małgo-
rzata Ziółkowska.

Koordynatorem projektu 
„Kulturoaktywni” jest wice-
prezes lipnowskiego koła PZN 
Andrzej Gatyński. Więcej szcze-
gółowych informacji uzyskać 
można pod numerem telefonu 
515 231 023.

Projekt jest finansowany 
jest ze środków PFRON pozosta-
jących w dyspozycji samorządu 
województwa kujawsko-pomor-
skiego na realizację zadania „Re-
habilitacja zawodowa i społecz-
na osób niepełnosprawnych” 
w ramach konkursu ofert.

Do tematu wrócimy. 
Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Las nie ma dla nich tajemnic
W miniony poniedziałek 34 uczestników zajęć wakacyjnych „Kulturalne lato 
w Skępem” zorganizowanych przez książnicę publiczną w Skępem i centra kultu-
ry w Wólce i Skępem odwiedziło leśną szkołę w Głęboczku.

Gmina Skępe

To była wyjątkowa lekcja przy-
rody dla uczestników tegorocz-
nych zajęć wakacyjnych. Wizyta 
w urokliwej leśniczówce w Głę-
boczku przebiegła pod hasłem 
„Płonie ognisko i szumią knieje”. 
Była teoria i praktyka, odkrywanie 
leśnych duktów i poznawanie po-
mników przyrody. Szumiały knieje 
i zapłonęło ognisko.

– Pyszne kiełbaski z ogniska 
smakowały jak nigdy dotąd, na-
uczyliśmy się pieczenia chleba 
w ogniu – opowiadają dzieci. – 
Dowiedzieliśmy się jakie odgłosy 

wydają zwierzęta i jak się zacho-
wują oraz jak wyglądają, pozna-
liśmy wszystkie gatunki motyli 
i korników, zobaczyliśmy prawdzi-
wy pomnik przyrody, bo nie tylko 
mieliśmy zajęcia w leśniczówce, 
ale też spacerowaliśmy po lesie. 

A doskonałym przewodni-
kiem dla młodych odkrywców 
leśnych tajemnic był podleśniczy 
Leśnictwa Głęboczek Sebastian 
Rygielski, który nie szczędził cza-
su na zapoznanie gości z życiem 
zwierząt leśnych, pracą leśnika, 
funkcjonowaniem lasu. Nie bra-

kowało szczegółów teoretycznych 
okraszonych pokazami, ekspona-
tami, leśnymi spacerami.

Organizatorem wycieczki była 
biblioteka publiczna w Skępem 
oraz centra kultury z Wólki i Skę-
pego. nad przebiegiem wyprawy 
i zapewnieniem bezpieczeństwa 
i… pyszności na ognisko czuwał 
szef książnicy Jerzy Kowalski oraz 
Małgorzata Matuszczak i Katarzy-
na Błaszkiewicz. Patronem me-
dialnym leśnej lekcji był tygodnik 
CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Głównym punktem uroczy-
stości było podpisanie deklaracji 
mieszkańców naszego wojewódz-
twa w setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz 
wręczenie nagród laureatom 
konkursu fotograficznego „Gmina 
Lipno – nasza mała ojczyzna”. Pa-
trol historyczny zaoferował żywe 
spotkanie z historią i tradycją. Od 
godziny 15.00 goście oglądali wy-
stawę „Droga do niepodległości”, 
którą uroczyście otworzył wójt 
Andrzej Szychulski.

– Dzisiaj u nas, w świetlicy 
wiejskiej, podczas pikniku niepod-
ległościowego, zgromadzeni mają 
szansę podpisać się pod deklara-
cją mieszkańców województwa 
kujawsko-pomorskiego w setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości – mówiła szefowa 

gminnej biblioteki w Radomicach 
Ewa Rozen. – Serdecznie zachę-
cam do składania podpisów.

Ważnym elementem ubo-
gacającym wystawę historyczną 
była również wystawa fotografii 
obrazujących gminą Lipno widzia-
ną oczami doskonałych obser-
watorów swojej małej ojczyzny. 
Wójt Andrzej Szychulski wręczył 
bowiem w niedzielne popołudnie 
nagrody laureatom konkursu fo-
tograficznego „Gmina Lipno – na-
sza mała ojczyzna”.

Zwyciężyła Paulina Szablew-
ska. Drugie miejsce jury w skła-
dzie Kazimierz Mątowski, zastęp-
ca wójta gminy Lipno, Sebastian 
Lewandowski i Bartek Borkowicz, 
przyznało Jarosławowi Aleksan-
drzakowi, a trzecie Wiktorii Sie-
cińskiej. Wyróżnienia otrzymały: 

Luiza Witkowska i Karolina Fal-
kiewicz.

I chociaż piknik zbiegł się 
z ulewnym deszczem, to organi-
zatorzy zapanowali nad przebie-
giem uroczystości. Wystawa hi-
storyczna i fotograficzna odbyła 
się w świetlicy, chętnych do oglą-
dania, wspominania i wymiany 
spostrzeżeń nie brakowało. De-
klaracja zapełniała się podpisa-
mi szybko, a do rąk uczestników 
pikniku trafiły gadżety niepodle-
głościowe, patriotyczne wraz ze 
śpiewnikiem piosenek patriotycz-
nych. Humory dopisywały, pro-
mocja setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez nasz kraj 
udała się doskonale, a wszyscy 
uczestnicy bawili się pod hasłem 
„Dumni z Polski”.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Święto dumnych Polaków
GMINA LIPNO  W minioną niedzielę w samo południe rozpoczął się w Radomicach piknik niepod-
ległościowy. Był patrol historyczny i wystawa obrazująca drogę do niepodległości

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Czwartek 2 sierpnia 2018 Z KRAJU I REGIONU 9

DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Zapytaj o swoją emeryturę

Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytal-
ny – 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Dla tych, którzy 
chcą przejść na emeryturę lub też chcą wnioskować o powtór-
ne przeliczenie świadczeń, Inspektorat ZUS w Lipnie organizuje 
cykl dyżurów telefonicznych. Ekspertów będzie można zapytać 
m.in. komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura, 
jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku oraz jak zwięk-
szyć wysokość emerytury. Dyżury telefoniczne odbędą się 
3 i 10 sierpnia pod numerem tel. 54 288 61 58. 

Milion wniosków o „Dobry start”

Od 1 lipca ruszył program „Dobry start”. To 

300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku 

wszystkim uczniom rozpoczynającym rok 

szkolny, bez względu na dochód rodziny. Do-

tychczas wpłynęło ponad milion wniosków 

drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia wnioski 

można złożyć drogą tradycyjną (papierową) 

w urzędach (tych samych, których dotyczy 

program „500 plus” ) lub wysłać je pocztą. 

Aby otrzymać wsparcie, wniosek należy zło-

żyć najpóźniej do 30 listopada.

12 lat za handel dopalaczami? 

Senat przyjął nowelizacje ustaw: o przeciwdziałaniu narkoma-
nii i o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przepisy mają pomóc 
w walce z nowymi substancjami psychoaktywnymi tzw. do-
palaczami. Powstała nowa de� nicja, która zakłada, że dopala-
czem jest „każda substancja lub grupa substancji pochodzenia 
naturalnego lub syntetycznego w formie czystej lub w formie 
preparatu działająca na ośrodkowy układ nerwowy, inna niż 
substancja psychotropowa i środek odurzający, stwarzająca (…) 
zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenia społeczne porównywal-
ne do zagrożeń stwarzanych przez substancję psychotropową 
lub środek odurzający, lub która naśladuje działanie tych sub-
stancji”. Za handel dopalaczami ma grozić 12 lat więzienia 
i 3 lata za posiadanie takich substancji. 

Publiczna aplikacja mobilna

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach zaufania oraz identy� kacji elektronicznej. Dzięki temu zostanie wpro-wadzona tzw. publiczna aplikacja mobilna. Każdy będzie mógł ją ściągnąć na smartfo-na. Znajdą się w niej różne dokumenty, np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacje, dowód rejestracyjny. Korzystanie z aplikacji będzie dobrowolne i bezpłatne. Nowa usta-wa uchyla obowiązującą obecnie ustawę o podpisie elektronicznym.

Senat odrzucił wniosek prezydenta 

W ubiegłym tygodniu senatorowie odrzucili wniosek prezydenta An-
drzeja Dudy o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie 
konstytucji. Projekt zawierał 10 pytań dotyczących m.in. uchwalenia 
nowej konstytucji lub naniesienia zmian w już obowiązującej, mode-
lu władzy wykonawczej czy zagwarantowania w dokumencie ochrony 
polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Referen-
dum, zgodnie z założeniem głowy państwa, miało odbyć się w dniach 
10-11 listopada.

Pierwszy fotoradar na autostradzie

Na węźle Sośnica, przy zjeździe z auto-
strady A1 na A4, pojawił się pierwszy 
fotoradar na tego rodzaju drodze w Pol-
sce. Niewykluczone, że będą kolejne 
mierniki prędkości. Drogowcy oceniają, 
że takie urządzenia wkrótce mogą zostać 
zainstalowane na odcinku A4 na Dolnym 
Śląsku, na autostradzie A2 w okolicach 
Warszawy oraz na A4 w pobliżu Krakowa 
i Katowic. 

Ułatwienia dla rolników

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi. Zmiany mają ułatwić rolnikom sprzedaż wolnych od wirusa 
ASF świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami wprowadzo-
nymi w związku z wystąpieniem w Polsce ASF. Obecnie do zamówień na do-
stawy produktów mięsnych, pochodzących wyłącznie z mięsa wieprzowego, 
pozyskiwanego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące 
bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obsza-
rach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami 
kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń – nie stosuje się przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. Teraz przepis będzie dotyczył także mięsa wy-
produkowanego i pozyskanego ze zdrowych świń, utrzymywanych na ww. ob-
szarach, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi takiej produkcji 
oraz pod warunkiem, że mięso spełnia wymagania weterynaryjne.  
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Sami sobie winni
ASF   Wirus Afrykańskiego Pomoru Świń w ostatnim tygodniu 
stwierdzono w kolejnych gospodarstwach. Niestety, część winy 
za rozprzestrzenianie się go ponoszą rolnicy

Krajowa Izba Lekarsko-Wete-
rynaryjna zwróciła się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem 
o zapewnienie bezpieczeństwa pra-
cownikom inspekcji weterynaryj-
nej, których zadaniem jest kontrola 
w gospodarstwach. Z tego względu, 
że jedynym sposobem walki z groź-
nym wirusem jest wybijanie stad, 

rolnicy starają się chronić zwierzęta 
i – co za tym idzie – swój majątek. 
Zdarza się, że kwestionują wiedzę 
inspektorów, blokują im dostęp do 
gospodarstwa, a nawet nielegalnie 
ich przetrzymują. Ten ostatni przy-
padek dotyczył zamknięcia trzech 
pracowników inspekcji weteryna-
ryjnej.

– Publiczne kwestionowanie 
wiedzy oraz praktyki lekarsko-we-
terynaryjnej, jaką obserwujemy 
w ostatnim czasie w publicznych 
wypowiedziach niektórych osób, 
jest najlepszą drogą do dalszego 
rozprzestrzenia się ASF w głąb kra-
ju – przestrzegł Jacek Łukaszewicz, 
prezes Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej.

Zdaniem inspektorów, osoby, 
które w ten sposób postępują wo-
bec służb, muszą brać odpowie-
dzialność za rozprzestrzenianie się 
wirusa. Przy okazji inspekcja zwra-
ca też uwagę na niewystarczający 
stan osobowy w tej instytucji oraz 
na niedofinansowanie. 

Trzy ostatnie ogniska ASF wy-
stąpiły w województwie lubelskim.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Handel

Niedziela bez części
Zakaz handlu w niedzielę ma zapewne tyle samo zwolenników, co przeciwników. 
Do grona tych ostatnich w czasie żniw dołączyli rolnicy. 

Kujawsko-Pomorska Izba Rol-
nicza jest zbulwersowana faktem, 
że zakaz niedzielnego handlu objął 
także sklepy sprzedające części do 
maszyn rolniczych. W okresie żniw 
dotyczy to zwłaszcza punktów 
z częściami do kombajnów. Czas 

ma kluczowe znaczenie, a każda 
godzina przestoju w pracy kombaj-
nu oznacza straty. 

„W tak newralgicznym okre-
sie, jakim są żniwa, zakaz handlu 
w tego typu sklepach naszym zda-
niem nie powinien obowiązywać. 

Przedmiotowa ustawa powinna 
przewidywać odstępstwa od ogól-
nej zasady w okresie nasilonych 
prac polowych” – czytamy w apelu 
KPIR do wojewody. 

Teoretycznie ustawodawca 
przewidział odstępstwa dla skle-
pów handlujących częściami do 
maszyn rolniczych. Kłopotliwe jest 
jednak słowo „wyłącznie”. Mało 
która z najważniejszych firm w tej 
branży handluje wyłącznie częścia-
mi do maszyn. Póki co, rolnicy mu-
szą doczekać do poniedziałku, by 
zakupić niezbędne części. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

BHP

Gorsze oblicze żniw
Żniwa to nie tylko czas wytężonej pracy. To także 
okres, w którym dochodzi do bardzo wielu wypadków. 
Przedstawiamy kilka z nich, by zmotywować czytelni-
ków do dbania o zdrowie własne oraz innych. 

25 lipca w Wielkopolsce 24-
letni rolnik doznał bardzo ciężkich 
obrażeń po tym, jak nachylił się 
nad zbiornikiem na zboże w kom-
bajnie, a następnie do niego wpadł. 
Czyszczenie, usuwanie gromadzą-
cych się materiałów w kombajnie 
doprowadza do największej liczby 
wypadków podczas prac na tych 
maszynach. Druga pod względem 
liczby wypadków spowodowanych 

przez kombajny jest nieostrożność 
w ruchu po drogach publicznych. 
23 lipca nieopodal Biłgoraja na Lu-
belszczyźnie motocyklista wjechał 
pod kombajn i zginął na miejscu. 

Niestety, kolejny rok przynosi 
tragedie najmłodszych. Na począt-
ku lipca na Dolnym Śląsku zaledwie 
1,5-roczne dziecko włożyło rączkę 
do mechanizmu pracującego cią-
gnika. 

Kolejna z przyczyn wypadków 
– na całe szczęście coraz rzadsza 
– to alkohol. 22 lipca w wojewódz-
twie pomorskim 38-latek podczas 
żniw usiłował wejść na kombajn, 
ale spadł z drabinki i upadł brzu-
chem na przednie koło. Na szczę-
ście uniknął przejechania. Policja 
stwierdziła u niego 2 promile alko-
holu w wydychanym powietrzu.

Przy okazji zwracamy się z ape-
lem o wyrozumiałość do pozosta-
łych uczestników ruchu, by mieli 
wzgląd na maszyny rolnicze, które 
w tych dniach częściej niż zwykle 
pojawiają się na drogach. Jadąc 
ciągnikiem z dwiema przyczepami 
rolnik ma ograniczone pole widze-
nia i może nie zauważyć np. rowe-
rzysty lub motocyklisty. 

(pw)

Mniejsze zbiory
Żniwa powoli dobiegają końca. Aura była zmienna, 
ale mamy już pierwsze wyniki zbiorów w naszym re-
gionie.

Plony

Dane gromadził, podobnie 
jak w latach ubiegłych, Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w raporcie żniwnym. 
Dzięki temu możemy porównać 
dane. 

Pszenica ozima plonowała na 
poziomie 4-5 ton z hektara w po-
wiecie golubsko-dobrzyńskim. 
Bywało oczywiście, że zbiory wy-
nosiły wiele mniej. W przypadku 
pszenicy jarej jest to 2,5-3,5 tony. 
Jęczmień ozimy osiągnął plon 
w wysokości od 2 to nawet 5 ton 
z hektara – wszystko zależy od 
położenia pola. Jęczmień jary plo-

nował bardzo słabo. Koło Żnina 
rolnicy zebrali z hektara zaledwie 
tonę. W naszej okolicy było nieco 
lepiej, na poziomie 2,5 tony. 

Najdokładniejsze dane doty-
czą rzepaku. W pow. lipnowskim 
zbiory wniosły od 1,6 do 2,7 tony 
z hektara. W pow. golubsko-do-
brzyńskim ok. 2,5 tony, natomiast 
w pow. wąbrzeskim od 800 kg do 
3 ton. Najwyższe zbiory rzepaku 
w naszym województwie zanoto-
wano na Kujawach – w okolicach 
Inowrocławia. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Łatwiej z saletrą?
Zakazy dotyczące przewozu nawozów amonowych 
zdają się powoli zmierzać ku końcowi. W Minister-
stwie Infrastruktury ruszyły prace nad zmianą prze-
pisów w tej kwestii. 

Nawozy

Przypomnijmy, że przewóz 
nawozów amonowych bez ogra-
niczeń dotyczy tylko transpor-
tów saletry do wagi 1 tony. Jeśli 
ładunek jest cięższy, wówczas 
prawo zobowiązuje rolnika do 
tego, by oznakował pojazd oraz 
przeszedł szkolenie. Gospodarze 
postulowali, by limit zwiększyć 
do 3 ton. Resort infrastruktury 
zaproponował jeszcze więcej, 
bo wyłączenie transportu na-
wozów przez rolników z prze-
pisów ADR (przewóz ładunków 
niebezpiecznych). Szczegółowe 
uregulowania mają być wkrótce 
przedstawione. Wniosek rolni-
ków poparło także Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

„Wnoszę m.in. o podniesie-
nie obecnego limitu transportu 
saletry amonowej zwolnionego 
z ADR, wynoszącego 1 tonę, do 
co najmniej 3 ton, by nie genero-
wać dla rolników dodatkowych 
kosztów wynikających z potrze-
by dodatkowego wyposażania 
i oznakowania pojazdu, prze-
szkolenia kierowcy i spełnienia 
innych wymogów jak dla profe-
sjonalnego przewozu towarów 

niebezpiecznych” – czytamy we 
wniosku ministerstwa. 

(pw)
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Konsument na wakacjach
PRAWO  1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych (do 
umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady). Dzięki nim konsumenci z całej Unii 
Europejskiej są chronieni na takim samym poziomie

Nowa ustawa uwzględnia też 
możliwości, jakie daje internet – 
m.in. kupowanie on-line pakie-
tów usług turystycznych, czyli 
np. lotu i hotelu. Zmieniły się też 
trochę zasady reklamacji wyjaz-
dów, podwyższania cen wycieczki 
czy rozwiązania umowy. Podróż-
ni zyskali więcej praw w przypad-
ku niewypłacalności organizatora 
wypoczynku.

Cena wzrasta o ponad 
8 proc.? Możesz odstąpić 
od umowy
Według nowych przepisów 

jeśli organizator wyjazdu pod-
niesie cenę o więcej niż 8 proc., 
możesz odstąpić od umowy i nie 
poniesiesz żadnych kosztów. Co 
więcej, gdy biuro podróży za-
strzegło w umowie, że wycieczka 
może podrożeć, gdy np. wzrosną 
ceny paliwa, to w odwrotnej sytu-
acji musi obniżyć cenę imprezy.

Nie zmienia się to, że orga-
nizator wyjazdu może podnieść 
cenę najpóźniej na trzy tygodnie 
przed wyjazdem. Nadal ma do 
tego prawo tylko w trzech przy-
padkach:

• gdy podrożeje transport, np. 
z powodu podwyżek cen paliwa,

• gdy wzrosną podatki lub 
opłaty od usług turystycznych, 
np. lotniskowe,

• gdy wzrosną kursy walut.
Możliwość podwyżki ceny or-

ganizator musi wpisać do umowy, 
inaczej nie może jej zmienić.

Rezygnujesz, bo wybuchł 
wulkan? Nie płacisz 
odstępnego
Nowością jest także, że mo-

żesz bez konsekwencji odstąpić 
od umowy, gdy wystąpią nad-
zwyczajne okoliczności w miejscu 
wyjazdu, np. panuje tam epide-
mia, wybuchnie wulkan, jest za-
grożenie terroryzmem. W takim 
przypadku organizator zwróci ci 
wpłacone pieniądze w ciągu 14 
dni.

Tak jak do tej pory nie po-
niesiesz kosztów rezygnacji także 
wtedy, gdy biuro podróży zmieni 
główne warunki imprezy, np. jej 
miejsce, czas trwania czy rodzaj 
środka transportu. Gdy jednak 
wprowadzi do programu imprezy 
nieznaczne zmiany i zastrzegło 
sobie do tego prawo w umowie, 
takiego prawa nie masz.

Ponadto nowe przepisy dają 
możliwości odstąpienia w ciągu 14 
dni od umowy zawartej poza lo-
kalem firmy, np. u ciebie w domu, 
ale tylko gdy nie było to wyni-
kiem twojej wcześniejszej inicja-
tywy. Oznacza to, że nie możesz 
zrezygnować bez ponoszenia 
konsekwencji, np. jeśli wcześniej 
zadzwoniłeś do biura podróży 
i zaprosiłeś agenta do siebie.

Masz prawo rozwiązać umo-
wę także w innych sytuacjach, 
np. z powodów osobistych. Wte-
dy jednak musisz się liczyć z tym, 
że biuro podróży potrąci sobie 
uzasadnioną opłatę za odstąpie-
nie. Zgodnie z nowymi przepisa-
mi może wpisać do umowy, ile ta 
opłata wyniesie w zależności od 
czasu, w jakim odstąpisz od umo-
wy. Na żądanie klienta organiza-
tor musi przedstawić uzasadnie-
nie wysokości tych opłat.

Za mało uczestników? 
Są terminy, w jakich 
biuro musi cię zawiadomić
Biuro podróży, tak jak do-

tychczas, może zastrzec w umo-
wie, że impreza się nie odbędzie, 
jeśli zgłosi się zbyt mało uczestni-
ków. Do tej pory organizator sam 
określał, do kiedy może odwołać 
wydarzenie. Nowe przepisy wska-
zują konkretne terminy, w jakich 
najpóźniej może to zrobić:

• 20 dni przed imprezą, która 
trwa ponad 6 dni,

• 7 dni przed imprezą, która 
trwa 2-6 dni,

• 48 godzin przed imprezą, 
która jest krótsza niż 2 dni.

Biuro podróży zwraca wtedy 
turystom wszystkie wpłaty w cią-
gu 14 dni, ale nie płaci im odszko-
dowania.

Jesteś niezadowolony? 
3 lata na dochodzenie 
roszczeń
Do tej pory mogłeś złożyć 

reklamację w ciągu 30 dni po za-
kończeniu wycieczki. Po 1 lipca 
ten termin znikł. Zastrzeżenia do 
jakości usług powinieneś zgłosić 

jak najszybciej – najlepiej jeszcze 
w trakcie wyjazdu. Dzięki temu 
organizator będzie miał szansę 
usunąć nieprawidłowości. Jed-
nak swoich praw możesz docho-
dzić przez 3 lata – dopiero wtedy 
twoje roszczenia się przedawnią. 
W praktyce oznacza to, że rekla-
mację możesz złożyć nawet po 2 
latach i 11 miesiącach, jeśli jednak 
wcześniej nie zgłaszałeś proble-
mów, będzie to brane pod uwagę 
przy ustalaniu ewentualnej ob-
niżki ceny czy rekompensaty.

Nowością jest to, że od 1 lip-
ca reklamację składa się nie tylko 
u organizatora wyjazdu, ale także 
u agenta, który sprzedał wyciecz-
kę. Tak jak dotychczas, można 
się domagać obniżenia ceny oraz 
odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia za poniesione szkody lub 
krzywdy.

Jest także minus zmian. 
Do tej pory przedsiębiorca mu-
siał odpowiedzieć na reklama-
cję w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie 
zrobił, oznaczało, że uznał ją za 
uzasadnioną. Nowe przepisy tej 
kwestii nie regulują.

Biuro podróży bankrutuje? 
Możesz kontynuować urlop
Podróżni zyskali też więcej 

praw w przypadku niewypłacal-
ności biura podróży. Do tej pory 
mogli liczyć na pokrycie kosztów 
powrotu do kraju i zwrot wpła-
conych, ale niewykorzystanych 
kwot. Teraz, jeśli biuro upadnie, 
turyści mogą kontynuować wy-
poczynek, tak jak było to przewi-
dziane w umowie.

UOKIK

Prawo

Zarejestruj narodziny przez internet
Coraz więcej rodziców zamiast iść do urzędu, narodziny swoich dzieci rejestruje 
online. – Chcemy, aby ta e-usługa była jeszcze popularniejsza – zapowiedzieli na 
poniedziałkowej konferencji ministrowie cyfryzacji i zdrowia.

– Rejestracja narodzin dziec-
ka online to proste, szybkie, 
bezpieczne i w pełni bezpłatne 
narzędzie, ale przede wszystkim 
oszczędność czasu rodziców, 
którzy w tym ważnym momen-
cie życia mogą – zamiast wizyty 
w urzędzie – spędzić go z nowym 
członkiem rodziny – powiedział 
podczas konferencji minister cy-
fryzacji Marek Zagórski.

Informacje z dobrej ręki
Ministerstwo Cyfryza-

cji uruchomiło tę e-usługę  
1 czerwca. Aby z niej skorzystać, 
rodzice potrzebują jedynie Pro-
filu Zaufanego i chwili wolnego 
czasu. Do tej pory w ten sposób 

zarejestrowano prawie 6 tysięcy 
dzieci.

– To bardzo dobry wynik, ale 
chcielibyśmy, by jeszcze więcej 
Polaków z niej korzystało, stąd 
współpraca z Ministerstwem 
Zdrowia. Chcemy upowszech-
nić tę usługę na pierwszej „li-
nii frontu” – w szpitalach. Tam, 
gdzie rodzice dostają pierwszy 
podstawowy pakiet informacji, 
co zrobić po narodzinach dziec-
ka – powiedział minister cyfry-
zacji Marek Zagórski.

– Mamy nadzieję, że dzię-
ki zaangażowaniu pracowników 
szpitali ginekologiczno-położ-
niczych, czyli osób, które na co 

dzień spotykają się z rodzicami 
noworodków, dotrzemy z infor-
macją o tej usłudze do najbar-
dziej zainteresowanych osób 
– świeżo upieczonych rodziców 
– dodał minister zdrowia Łukasz 
Szumowski.

E-państwo dla rodzin
– E-usługi tworzymy po to, 

by ułatwiać życie obywateli. Dla-
tego drugi etap rozwoju e-usługi 
„zgłoszenie urodzin dziecka” 
będzie polegał m.in. na umoż-
liwieniu rodzicom – w ramach 
tej usługi – składania kolejnych 
wniosków związanych z dziec-
kiem, czyli np. wniosków w pro-
gramie „Dobry start”, czy „500+” 

– powiedział minister cyfryza-
cji.

Rodzice nie wychodząc 
z domu mogą już m.in. zawnio-
skować o Europejską Kartę Ubez-
pieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 
dla swoich dzieci, złożyć wnioski 
w programach „500+” i „Dobry 
start”. 

– Aby skorzystać z tych 
i wielu innych e-usług, rodzice 
potrzebują Profilu Zaufanego, 
z którego korzystają już ponad 
2 miliony Polaków. Tych, którzy 
nadal go nie mają, zachęcamy by 
go założyli. To także dziecinnie 

proste – powiedział Marek Za-
górski.

5 prostych kroków
Jak zarejestrować narodziny 

dziecka za pośrednictwem inter-
netu? Cały proces to 5 prostych 
kroków. WAŻNE: rodzic, który 
będzie rejestrował narodziny 
(może to być zarówno mama, jak 
i tata) musi mieć aktualny Profil 
Zaufany. 

Co dalej? Wejdź na stronę 
www.obywatel.gov.pl i tam wy-
bierz usługę, z której chcesz sko-
rzystać.

Ministerstwo Cyfryzacji

TAk TO WyglądA W SkRóCIE:
Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego 
rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać 
dokumenty (elektronicznie – skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną) 
Krok 5: podgląd wniosku i... podpis (Profilem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej opcji, zostanie przesłany 
w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie 
o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.
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 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie odbędzie się 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 środę 1 sierpnia o 21.00 przy murach miejskich, obok przystani 

Zacisze, będzie można obejrzeć spektakl słowno-muzyczny zatytułowany 
„Pows-tanie Warszawskie”. Wstęp wolny. 

 Wąbrzeźno
 W piątek 10 sierpnia o 16.00 na wzgórzu zamkowym w Wąbrzeźnie roz-

pocznie się festyn rycerski. Uczestnicy będą mogli zobaczyć specjalnie przygo-
towany na tę okazję pokaz broni i mody średniowiecznej, pojedynki rycerskie 
prawdziwymi pistoletami czarnoprochowymi, wystrzały artyleryjskie, potyczki 
rycerskie czy pokaz wybijania monet – informuje Wąbrzeski Dom Kultury. – 
Nie zabraknie również gier i zabaw plebejskich, warsztatów rękodzielniczych 
i degustacji średniowiecznych przysmaków. Zwieńczeniem spotkania przygo-
towanego dla miłośników kultury średniowiecznej będzie spacer historyczny 
z regionalistą Pawłem Beckerem pn. „Wąbrzeźno w czasach świetności zamku 
Biskupów Chełmińskich”. Organizatorzy opowiedzą też o tajemnicach, które 
kryje wąbrzeski zamek. Wstęp jest bezpłatny. 

 12 sierpnia po raz czwarty Wąbrzeski Dom Kultury zorganizuje Przegląd 
Kapel Podwórkowych. Gwiazdą wieczoru będzie grupa disco polo – Milano. 

 W sobotę 18 sierpnia o 19.30 na pl. Jana Pawła II odbędzie się „Muzyczne 
Popołudnie”. Wystąpią Molekuły i Starting Over, ale WDK zaprasza do udziału 
inne lokalne zespoły grające rocka, bluesa, reggae oraz propagujące inne formy 
muzyczne. Celem spotkania jest między innymi promocja i propagowanie loka-
lnych twórców oraz wymiana doświadczeń pomiędzy muzykami. Repertuar 
wykonywany przez uczestników może wywodzić się z kręgu szeroko rozumianej 
muzyki rockowej, jazzowej, bluesowej, reggae jak i pop. Zgłoszenia są przyj-
mowane do 6 sierpnia. 

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski, or-
ganizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzydniowego 
spotkania przy sztalugach - prowadzonego przez artystę malarza Andrzeja 
Sobczyka – będzie wystawa. Osoby chętne do wzięcia udziału w plenerze 
powinny skontaktować się z Działem Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, 
wew. 24 lub 535 436 071. Koszt wynosi 30 zł od osoby. Organizator zapewnia 
farby akrylowe. W pozostałe akcesoria, tj. medium akrylowe, bloki malarskie, 
palety płaskie do rozrabiania farb, pędzle płaskie syntetyczne o nr 5,8,10 
oraz pod-obrazia malarskie, uczestnicy zaopatrują się we własnym zakresie. 
Zgłoszenia są przyjmowane do 9 sierpnia. 

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

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

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów 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 większością 
głosów wybierze 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, 
na facebooku lub na stronie internetowej książnicy: www.bibilioteka-rypin.pl. 
Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Rypina.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Jazz wciąż jest elitarny
WYWIAD  W minioną sobotę Janusz „Yanina” Iwański wy-
stąpił na golubskiej starówce. W rozmowie z naszym tygodni-
kiem muzyk opowiada o rozwoju polskiego jazzu i współpra-
cy m.in. z zespołem Maanam i Tomaszem Stańką

– Pana twórczość nie jest 
skupiona wokół jednego gatun-
ku, czerpie pan z różnych styli-
styk. Zawsze tak było?

– Tak. Zawsze skupiał moją 
uwagę dźwięk, a co za tym idzie 
– muzyka. Od wczesnego dzieciń-
stwa fascynowała mnie muzyka, 
która mnie otaczała. Orkiestry 
grające w cyrkach, orkiestry dęte 
idące za konduktem żałobnym, 
a poza muzyką interesowała mnie 
melodia języków różnych narodów, 
które słyszałem w radio. Z czasem 
poznawałem różne gatunki takie 
jak folk, blues, jazz, rock itd. Bliskie 
są mi: muzyka instrumentalna im-
prowizowana oraz piosenka.

– Nie da się ukryć, że pana 
wizerunek sceniczny silnie na-
wiązuje do ruchu hippisowskie-
go z lat 60. W mediach pojawiały 
się nawet porównania do Johna 
Lennona. To świadoma inspira-
cja, właśnie tacy artyści jak jeden 
z Beatlesów są dla pana drogo-
wskazem?  

– Jeśli chodzi o piosenkę, to 

z pewnością tak, ale i polska mu-
zyka młodzieżowa przełomu lat 
60./70. miała na mnie duży wpływ. 
Koledzy sobie czasem żartują, mó-
wiąc na mnie John Klenczon. Nie 
ukrywam tego, że chciałem być jak 
Lennon i Klenczon w jednym, po 
prostu chciałem być „kimś”. Kiedy 
zacząłem dojrzewać zrozumiałem, 
że oni już są, a ja mogę być tylko 
sobą. Jedyne kim tak naprawdę 
mogę być i dzielić się.

– Mam wrażenie, że w ostat-
nich latach polski jazz (gatunek, 
który przecież także jest panu 
bliski) przeżywa prawdziwy re-
nesans. Oczywiście, od dawna 
w naszym kraju rodzili się ar-
tyści, którzy byli znakomitymi 
muzykami, jednak wydaje się, że 
w ostatnich latach jazz stał się 
bardziej przystępny dla masowej 
publiczności. Mam na myśli np. 
twórczość Wojtka Mazolewskie-
go i Pink Freud. Podziela pan tę 
opinię?

– Sztuka, a więc i również jazz, 
była zawsze elitarna. Jazz wymaga 

poświęcenia mu czasu i skupienia. 
Od czasu do czasu staje się świa-
domością większej grupy ludzi. 
Jazz był i jest poczuciem wolności. 
Renesans polski jazz przeżywał 
wielokrotnie. Lata 60. to m.in Ko-
meda, Stańko, Trzaskowski, 70. to 
m.in „Extra ball”, „Laboratorium”, 
a 80. to również założona prze-
ze mnie grupa „Tie Break” czy or-
kiestra „Free Cooperation”. Ale to 
prawda, że muzyka najmłodszego 
pokolenia jazzmanów jest bardzo 
ciekawa, a przez pewne uproszcze-
nia komercyjne dociera do szerszej 
publiczności, natomiast czysta idea 
jazzu jest nadal elitarna.

– Współpracował pan z wie-
loma wybitnymi artystami: To-
maszem Stańką, Zbigniewem 
Preisnerem czy zespołem Ma-
anam, choć pewnie jeszcze dłu-
go można by wymieniać. Kogo 
wspomina pan w szczególny 
w sposób? 

– Wszyscy, których spotkałem 
w moim życiu byli i są ważni, tak 
artyści, jak i inni ludzie. Od każdego 
można się wiele nauczyć. Miałem 
szczęście na swojej drodze spoty-
kać bardzo interesujących ludzi. Na 
pewno zderzenie się z Niemenem, 
Stańką, Szukalskim, Kulpowiczem, 
Urbaniakiem czy Namysłowskim 
oraz z muzyką Zbyszka Seiferta 
miało duży wpływ na mnie i na 
moją muzykę instrumentalną. My-
ślę, że brakło by miejsca na opo-
wieści (śmiech).

– Gdyby nie istniały żadne 
ograniczenia, z kim chciałbym 
pan zagrać na jednej scenie?

– Z wieloma, ale wymienię 
Johna Coltrane’a. Dodam jednak, że 
moje marzenia dotyczące współ-
pracy z muzykami się spełniły i na-
dal się spełniają.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: 
Tomasz Błaszkiewicz

fot. Piotr Dłubak

Konkurs

„Naj” atrakcje turystyczne
Ruszyła 16. edycja konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”. 
Koordynatorem etapu regionalnego jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Tury-
styczna. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia.

Celem konkursu jest podno-
szenie jakości i konkurencyjności 
oferty turystycznej poprzez kre-
owanie produktów, które nie tylko 
wyróżniają się atrakcyjnością tu-
rystyczną, ale są też nowatorskie, 
przyjazne turystom i dające wiele 
możliwości spędzenia wolnego 

czasu. 
Certyfikaty POT przyznawa-

ne są produktom turystycznym 
w pięciu kategoriach: wydarze-
nie cykliczne, pakiet usług tury-
stycznych – impreza turystyczna, 
obiekt, szlak oraz miejsce – ob-
szar.

Zgłoszenia konkursowe są do-
stępne na stronie konkurs.pot.gov.
pl/konkurs. W ubiegłym roku lau-
reatami z naszego regionu zostały: 
toruńskie Żywe Muzeum Piernika 
(Złoty Certyfikat) oraz bydgoskie 
Muzeum Mydła i Historii Brudu.

(ToB)
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11:05 Doktor Quinn

05:30 Telezakupy   
06:05 Elif odc. 292 - serial  
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 155 - serial  
07:50 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Alarm!   
09:05 Ranczo odc. 13 s. 1 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 78 s. 6 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 19 s. 6 - serial  
12:00 Wiadomości  
12:15 Agrobiznes   
12:35 Agropogoda 
12:45 Tajemnice alpejskich jezior 
 - dokumentalny 
13:50 Elif odc. 293 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis Koncert 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm!   
15:40 Leśniczówka odc. 10 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 156 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 47 - serial
18:25 Korona królów odc. 48 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Alarm!  
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:30 Leśniczówka odc. 11 - serial 
21:00 Sprawa dla reportera Cykl 
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 8 - dokumentalny 
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 203 s. 16 - serial 
23:25 Ocaleni odc. 19

05:10 Ukryta prawda odc. 295 - serial 

06:10 Szpital odc. 370 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 89 - serial 

08:05 Brzydula odc. 3 - serial 

08:40 Brzydula odc. 4 - serial 

09:15 Magda M. odc. 8 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 645 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 90 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 544 - serial 

14:55 Szpital odc. 371 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 5 - serial 

16:50 Dr House odc. 24 s. 3 - serial 

17:50 Brzydula odc. 5 - serial 

18:25 Brzydula odc. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 646 - serial 

20:00 Przypadkowy mąż - komedia 

21:55 Lucyfer odc. 4 - serial 

22:50 Rush odc. 5 - serial 

23:50 Zaklęte piętro - horror

06:00 Spadkobiercy  
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 18 - serial 
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 13 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 19 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 20 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 14 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 105 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 176 
15:00 Esmeralda odc. 71  
16:00 Esmeralda odc. 72  
17:00 Esmeralda odc. 73  
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 407 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 408 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 192 - serial 
21:00 Policja zastępcza 
 - komedia sensacyjna 
23:20 Kruk IV - horror 
01:30 Anthony Bourdain: Bez 
 rezerwacji odc. 10- serial

07:05 Dziesięć przykazań 
 odc. 113 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 21 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 21 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 8 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 8 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 17 s. 21 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 18 s. 21 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial 
20:00 Fujary na tropie - komedia 
22:10 Posterunek w Reno - komedia 
23:55 Król Skorpion 4: Utracony tron 
 - sensacyjny

08:00 Dezerterzy odc. 80

 - publicystyczny 

08:35 Informacje kulturalne

08:55 Hannah Arendt - biografi czny  

11:00 Popielec odc. 3 - serial 

12:10 Popielec odc. 4 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1275 

13:30 Jest sprawa - komedia 

15:10 Przyjęcie na dziesięć osób 

 plus trzy - obyczajowy 

16:15 Corso w Manieczkach - reportaż 

16:45 Refreny - animowany 

17:10 Zawrócony Tragi- komedia 

18:40 Ucieczka - wycieczka 

 odc. 3 - serial 

19:10 Ucieczka - wycieczka 

 odc. 4 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy  

20:00 Kryptonim Maks - spektakl 

21:15 Prawdziwe męstwo - western 

23:35 Scena klasyczna odc. 21 

00:25 Dziennik fi lozofa odc. 128 

00:35 Chaos Dramat obyczajowy 

02:55 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 40 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 642 
06:55 Rachunek sumienia 
 odc. 1, - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 60 
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 17 s. 2- serial 
09:15 Kolumbowie odc. 2 - serial 
10:10 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 2 
10:20 Podróże z historią odc. 8 s. 1 
10:55 Flesz historii 
11:15 Życie po radziecku odc. 1- serial 
11:50 Testament Żurowskiego 
 - dokumentalny  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:25 Sensacje XX wieku odc. 150 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 161 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 20- serial 
15:20 Warszawa. Zmartwychwstałe 
 miasto odc. 1, - dokumentalny 
16:20 Powstanie zwykłych 
 ludzi - dokumentalny 
17:20 Taśmy bezpieki 
 odc. 28 - dokumentalny 
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 11 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 160 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Opowieść o Indiach 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:35 Kolumbowie odc. 3 - serial 
22:50 Spór o historię odc. 136 
23:35 Historie prawdziwe odc. 1

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków 
09:00 Na zdrowie - poradnikowy 
09:25 Święty na każdy dzień   
09:30 Biblia. Natchnione 
 przez Boga słowo odc. 2 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:35 Misjonarze Afryki - Ojcowie 
 Biali Cykl - reportaży 
11:50 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Ludzie drogi - dokumentalny 
13:55 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”   
14:00 Jan Paweł II i prymas Stefan 
 kardynał Wyszyński 
 - dokumentalny 
14:55 Misjonarz - dokumentalny  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat - magazyn  
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
16:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - felieton 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin i 
 obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Superksięga odc. 21 s. 2 - serial 
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 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Fryderyk Chopin i jego 
 muzyka odc. 9 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 685 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 21 s. 2 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 207,  
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 125 
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 199 s. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1872 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Cena miłości odc. 7  
13:55 Zmiennicy odc. 9 - serial 
15:00 Postaw na milion  
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 50 - serial 
18:00 Panorama odc. 3073 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 129 s. 5 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 14 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1872 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
20:45 Córka d’Artagnana - przygodowy 
23:00 Kontakt odc. 5 - serial

05:35 Mango - Telezakupy   
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1095 - serial  
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1097 - serial  
08:20 Doradca smaku  
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 8 
09:30 Szkoła odc. 335 - serial  
10:30 Ukryta prawda odc. 593 - serial  
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 3  
12:30 19+ odc. 244 - serial 
13:00 19+ odc. 245 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1100 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1103 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 4 
16:00 Szkoła odc. 336 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 4 
18:00 Ukryta prawda odc. 594 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5390,  
20:10 Doradca smaku  
20:15 Na Wspólnej odc. 2724 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 98,  
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 15 
22:30 Gruby i chudszy II: Rodzina 
 Klumpów - komedia 
00:45 Tango i Cash - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 561 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 579 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 

580 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 91 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 704 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 215 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 612 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 38 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 667 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3686,  

16:35 Gliniarze odc. 157 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 39 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 88 - serial 

20:00 Podróż przedślubna - komedia 

22:10 To Twoja wina odc. 9- serial 

23:10 Emsi na tropie odc. 5 

00:15 Magik z Nowego Jorku - komedia

07:05 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

07:20 Makłowicz 
w podróży 20:10 Doradca smaku 19:30 Świat według 

Kiepskich

Ben wybiera się do Savannah, gdzie ma się 
odbyć jego ślub. Podróż od początku przebiega 
z komplikacjami, a na drodze mężczyzny staje 
szalona, pełna wigoru dziewczyna, której ratuje 
życie.

Klump chce się ożenić. Jednak miłą i spokojną 
atmosferę przerywa niespodziewany powrót alter 
ego profesora _ Buddy’ego Love’a. Wykładowca 
postanawia rozprawić się ze złą stroną swojej 
osobowości.

„Gruby i chudszy II: 
Rodzina Klumpów”
(2000r.) TVN 22:30

„Podróż przedślubna”
(1999r.) Polsat 20:00
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06:05 Elif

05:30 Telezakupy   
06:05 Elif odc. 293 - serial  
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 156 - serial  
07:55 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Alarm!   
09:05 Ranczo odc. 14 s. 2 - serial 
10:10 Komisarz Alex 
 odc. 79 s. 7 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 20 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 10 
12:50 24 godziny na Alasce - Raj 
 niedźwiedzia grizli 
 - dokumentalny 
13:15 Dookoła świata odc. 9, - reportaż 
13:50 Elif odc. 294 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis Koncert 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm!   
15:40 Leśniczówka odc. 11 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 157 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 49 - serial
18:25 Korona królów odc. 50 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:08 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm!  
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 18,  
21:35 Big Music Quiz odc. 6 
22:35 Discopoland odc. 5- serial 

05:10 Ukryta prawda odc. 296 - serial 

06:10 Szpital odc. 371 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 90 - serial 

08:05 Brzydula odc. 5 - serial 

08:40 Brzydula odc. 6 - serial 

09:15 Magda M. odc. 9 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy   

11:55 Ukryta prawda odc. 646 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 91 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria 

 Wesołowska odc. 545 - serial 

14:55 Szpital odc. 372 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 5 - serial 

16:50 Dr House odc. 1 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 7 - serial 

18:25 Brzydula odc. 8 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 647 - serial 

20:00 Dziewczyny z drużyny II 

 - komedia 

21:55 Ptaszek na uwięzi 

 - komedia sensacyjna 

00:15 Rush odc. 5 - serial

06:00 Spadkobiercy  

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 19 - serial 

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 20 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 14 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 21 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 22 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 15 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial 

13:00 Galileo odc. 674 

14:00 Galileo odc. 675 

15:00 Esmeralda odc. 74  

16:00 Esmeralda odc. 75  

17:00 Esmeralda odc. 76  

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 408 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 409 - serial 

20:00 Smok: historia Bruce’a Lee 

 - obyczajowy 

22:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 189 - serial 

23:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 190 - serial 

00:40 Ślady zbrodni - thriller

07:05 Dziesięć przykazań 
 odc. 114 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 17 s. 21 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 18 s. 21 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 8 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 8 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod 
 zastaw odc. 30 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 22 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 22 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod 
 zastaw odc. 11 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod 
 zastaw odc. 12 - serial 
20:00 Człowiek pies - sensacyjny 
22:00 Ślepa furia - sensacyjny 
23:30 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 7 - serial 
00:35 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 8 - serial

08:00 Chuligan literacki 
 odc. 90, - publicystyczny 
08:30 Studio Kultura - rozmowy 
08:50 Zawrócony Tragi- komedia  
10:15 Zbrodnia i kara - animowany 
11:00 Popielec odc. 5 - serial 
12:10 Popielec odc. 6 - serial 
13:15 Studio Kultura - rozmowy 
13:35 Spojrzenie wolności - koncert 
 muzyki Jana A. P. Kaczmarka 
 w 67. rocznicę wybuchu 
 Powstania Warszawskiego  
13:50 Spojrzenie wolności - koncert 
 muzyki Jana A. P. Kaczmarka 
 w 67. rocznicę wybuchu 
 Powstania Warszawskiego 
14:25 Ikony muzyki odc. 3- serial 
15:30 Faustyna - biografi czny 
17:00 Jak utopić doktora 
 Mraczka - komedia 
18:45 Videofan odc. 91 
19:05 Ucieczka - wycieczka 
 odc. 5 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Pod elektrycznymi 
 chmurami - dramat
22:30 Nie jestem twoim murzynem 
 - dokumentalny 
00:05 Dziennik fi lozofa odc. 129 
00:20 Spojrzenie wolności - koncert 
 muzyki Jana A. P. Kaczmarka 
 w 67. rocznicę wybuchu 
 Powstania Warszawskiego

06:50 Był taki dzień odc. 643 
06:55 Powstanie zwykłych ludzi 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 61 
08:40 Klasztory polskie 
 odc. 7 - dokumentalny 
09:15 Kolumbowie odc. 3 - serial 
10:25 Tajemnice Państwa 
 Podziemnego odc. 1- serial 
11:00 Podróże z historią odc. 49 s. 5 
11:35 Taśmy bezpieki 
 odc. 28 - dokumentalny 
12:10 Kaszubi. Odnalezione 
 kolory - dokumentalny 
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 160 
14:40 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 21- serial 
15:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 3 
15:30 Dawne światy odc. 8- serial 
16:35 Radio powstańcze „Błyskawica” 
 - dokumentalny 
17:30 Ścieżki pamięci odc. 1- serial 
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 12 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 96 
19:55 Niecała nieprawda czyli 
 PRL w DTV odc. 25, - reportaż 
20:30 Niezwykła broń odc. 4- serial 
21:30 Kolumbowie odc. 4 - serial 
22:40 Szerokie tory odc. 50 
23:15 Byłem wszędzie. Olgierd 
 Budrewicz - dokumentalny 
00:10 Wiedźmin odc. 13 - seria

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 21 s. 2 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat Magazyn  
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Zuzela - tu wszystko 
 się zaczęło - dokumentalny 
10:55 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa - dokument 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:35 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 5 - serial 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
13:40 Ludzie drogi - dokumentalny 
14:15 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia  
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie 
 ręki odc. 19- serial  
17:00 Boliwia odc. 6- serial 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - felieton 
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom Serial animowany 
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 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stary, pochylony Krzyż 
 - koncert pod namiotem

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 686 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 5- serial 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 149,  
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 126 
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 200 s. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Cena miłości odc. 8  
14:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 161 - publicystyczny 
14:25 Makłowicz w podróży odc. 150,  
14:55 Postaw na milion  
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 51 - serial 
18:00 Panorama odc. 3074 
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 130 s. 5 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 15 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
20:10 Terminator - science fi ction 
22:05 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 10 s. 15 - serial 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 305 s. 15 - serial 
23:50 Córka d’Artagnana - przygodowy

05:35 Mango - Telezakupy   
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1100 - serial  
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1103 - serial  
08:20 Doradca smaku  
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 8 
09:30 Szkoła odc. 336 - serial  
10:30 Ukryta prawda odc. 594 - serial  
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 4  
12:30 19+ odc. 246 - serial 
13:00 19+ odc. 247 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1104 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 978 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 4 
16:00 Szkoła odc. 337 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 5 
18:00 Ukryta prawda odc. 595 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5391,  
20:00 Hobbit: niezwykła podróż 
 - fantastyczny 
23:35 Żołnierze kosmosu 
 - science fi ction 
02:10 Kuba Wojewódzki odc. 6 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Trudne sprawy odc. 562 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 581 - serial 
09:15 SuperPies odc. 8 poradnikowy 
09:45 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 92 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 705 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 216 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 613 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 39 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 668 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3687,  
16:35 Gliniarze odc. 158 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 40 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 128 - serial 
20:10 Gwiezdne wojny V - Imperium 
 kontratakuje - science fi ction 
22:55 Umów się ze mną. 
 Take me out odc. 8 
00:15 Abraham Lincoln: łowca 
 wampirów - horror

07:05 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:00 Chuligan literacki 08:05 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:20 Doradca smaku 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Wojna nuklearna przyniosła kres cywilizacji. 
Światem rządzą roboty. Wysyłają one w przeszłość 
cyborga z rozkazem zabicia przyszłej matki 
człowieka, który stanie się przywódcą rewolucji.

Bilbo Baggins jest miłośnikiem dobrego jedzenia 
i tytoniu. To prawdziwy elegant i domator. Pewnego 
dnia czarodziej Gandalf namawia Bilba, by wziął udział 
w wyprawie krasnoludów przeciwko smokowi.

„Terminator”
(1984.) TVP 2 20:10

„Hobbit: niezwykła podróż”
(2012r.) TVN 20:00
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06:25 Sprawa dla reportera

05:50 Weterynarze z sercem 
 odc. 27- serial 
06:25 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży  
07:15 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:45 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 8 - dokumentalny 
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 78 
09:15 Studio Raban odc. 37 
09:45 Rodzinny ekspres odc. 41 
 poradnikowy 
10:15 Słodkie życie odc. 5 - serial 
10:40 Enea IRONMAN 70.3 
 Gdynia Triathlon  
10:50 Janosik odc. 5 - serial 
11:45 Enea IRONMAN 70.3 
 Gdynia Triathlon  
12:00 Opole 2018 na bis Koncert 
12:30 Leśniczówka odc. 9 - serial 
12:55 Leśniczówka odc. 10 - serial 
13:20 Leśniczówka odc. 11 - serial 
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 100,  
14:20 Fundusze europejskie - jak to 
 działa? odc. 6 ekonomiczny 
14:40 Komisariat odc. 24 - serial 
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 11 - serial 
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 8 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Tour de Pologne - kolarstwo  
17:30 Tour de Pologne - kolarstwo  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne 
 - kronika - kolarstwo 
20:10 Komisarz Alex 
 odc. 141 s. 11 - serial 
21:10 Dorwać Wattsa 
 - komedia sensacyjna 
23:05 Przychodzą z ciemności - horror 
00:45 Tacy jak my - dokumentalny

05:30 Ukryta prawda 

 odc. 297 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy   

08:40 Magda M. odc. 5 s. 3 - serial 

09:45 Magda M. odc. 6 s. 3 - serial 

10:50 Brzydula odc. 1 - serial 

11:25 Brzydula odc. 2 - serial 

12:00 Brzydula odc. 3 - serial 

12:35 Brzydula odc. 4 - serial 

13:05 Brzydula odc. 5 - serial 

13:40 Beethoven II - komedia 

15:30 Strachy na psiaki - komedia 

17:15 Wallace i Gromit: Klątwa 

 królika - animowany 

19:00 Zemsta futrzaków - komedia 

20:55 Hotwives of Orlando - komedia 

00:15 Jądro Ziemi - science fi ction

06:00 Spadkobiercy  
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 8 - serial 
07:35 Turbo Fast odc. 8 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 17 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 18 - serial 
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 9 - serial 
09:30 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 10 - serial 
09:55 Turbo Fast odc. 8 - serial 
10:30 Turbo Fast odc. 9 - serial 
10:55 Dzielna Mysz odc. 4 - serial 
11:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 405 - serial 
12:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 406 - serial 
13:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 407 - serial 
14:10 STOP Drogówka odc. 177 
15:20 Kobiety Biblii - dokumentalny 
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 10 s. 1- serial 
18:00 Żona dla milionera odc. 10 
19:00 Galileo odc. 676 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 408 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 409 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 191 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 192 - serial 
00:00 Dzieci - horror

05:40 Hotel Zacisze odc. 3 s. 2 - serial 

06:10 Hotel Zacisze odc. 4 s. 2 - serial 

06:55 Taki jest świat odc. 70 s. 3 

07:50 Szalone fabryki polskiej 

 muzyki! odc. 3 

08:45 Lombard. Życie pod 

 zastaw odc. 7 - serial 

09:40 Lombard. Życie pod 

 zastaw odc. 8 - serial 

10:35 Lombard. Życie pod 

 zastaw odc. 9 - serial 

11:30 Lombard. Życie pod 

 zastaw odc. 10 - serial 

12:25 Lombard. Życie pod 

 zastaw odc. 11 - serial 

13:20 Bohater ostatniej akcji 

 - przygodowy 

15:50 Hudson Hawk 

 - komedia

17:55 Robin Hood: faceci 

 w rajtuzach - komedia 

20:00 13. dzielnica - sensacyjny 

21:30 Momentum - thriller 

23:40 Trefny wóz - thriller 

01:25 Taki jest świat odc. 70 s. 3 

02:15 Na jedwabnym szlaku 

 odc. 3- serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 15, Serial 

09:00 Gwiazdy tamtych lat odc. 20 

09:45 MappaMundi - science fi ction 

10:40 Rejs - komedia 

12:05 Syberiada polska - dramat

14:25 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat 

16:15 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:50 Wstęp do fi lmu odc. 28 

16:55 Na nabrzeżach - dramat

18:55 French Touch - francuskie 

 electro - dokumentalny 

20:00 Sekrety i kłamstwa 

 - psychologiczny 

22:30 Sting: The Last Ship - Live At 

 the Public Theater  

00:05 Drogówka - kryminalny 

02:15 Wszystko będzie dobrze 

 - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 644 
06:55 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2, 
 - dokumentalny 
08:10 Podróże z historią odc. 49 s. 5  
08:45 Znak orła odc. 5 - serial 
09:25 Znak orła odc. 6 - serial 
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 157,  
10:30 Blok odc. 2- serial  
11:35 Muzyczka mi grała... - Tadeusz 
 Sygietyński - dokumentalny 
12:30 Sprint przez historię Przemysława 
 Babiarza odc. 17 
13:05 Życie odc. 10- serial 
14:05 Szerokie tory odc. 85 
14:35 Wielka gra odc. 146,  
15:35 Spór o historię odc. 138 
16:15 Wszystko dla Polski - Powstanie 
Zamojskie 1942-1944 - dokumentalny 
17:05 Powstanie Warszawskie dzień 
 po dniu odc. 4 
17:15 Portrety wojenne odc. 5- serial 
17:50 Egipt odc. 2 - serial 
18:50 Warszawa 1920. Portret 
 zagrożonego miasta 
 - dokumentalny 
19:25 Ołtarz Ojczyzny - dokumentalny 
19:55 Wojownicy czasu 
 odc. 8 - dokumentalny 
20:35 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 4 - serial 
21:40 Julian Kulski i Zarząd Miejski 
 okupowanej Warszawy 
 - dokumentalny 
22:55 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 3 - serial 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Trzeci Testament - serial 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości 
 - program dla dzieci  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Porady medyczne Bonifratrów  
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia 
 Cykl - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Księga Ruth. Podróż 
 wiary - obyczajowy 
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 29 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary odc. 1- serial  
17:00 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 1 - dokumentalny 
17:20 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
17:25 Kolory świętości - felieton  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - felieton 
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
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 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Król Dawid odc. 6 - serial
22:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:30 Koło fortuny  
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1370 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 127 
11:10 Makłowicz w podróży odc. 151,  
11:45 Długie łodzie wikingów 
 - przygodowy 
14:00 Familiada  
14:30 Koło fortuny  
15:10 The Best of Kabaret Moralnego 
 Niepokoju - kabaret 
16:25 Rodzinka.pl odc. 201 s. 10 -
  serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:05 Na dobre i na złe 
 odc. 702 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
18:35 Postaw na milion  
20:05 Program kabaretowy - kabaret 
21:05 Festiwal Piosenki Polskiej 
 i Czeskiej - Kudowa-Zdrój 
 „Pokolenia” 
22:20 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa 
 Mrągowo 2016 odc. 1, - kabaret 
23:20 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa 
 Mrągowo 2016 odc. 2, - kabaret 
00:20 Rok komety - komedia

05:40 Mango - Telezakupy   

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 2 s. 9 

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 13 

11:00 Na Wspólnej odc. 2721 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2722 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2723 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2724 - serial  

12:45 Złodzieje odc. 1 s. 2 

13:30 MasterChef Junior odc. 6 s. 3  

15:00 Druga twarz odc. 3 s. 2 

16:00 Dorota inspiruje odc. 3Poradnik  

17:00 Projekt Lady odc. 11 s. 3  

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 15  

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5392 

20:00 Cast Away: poza światem 

 - przygodowy 

23:00 American Pie: Zjazd absolwentów 

 - komedia 

01:20 Koszmar z ulicy Wiązów - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Marley i ja: Szczenięce 

 lata - komedia 

09:30 My3 odc. 48 

10:00 Ewa gotuje odc. 305,  

10:35 Janosik - przygodowy 

13:25 Miłość w Seattle - melodramat 

15:50 Joker odc. 53,  

16:50 Joker odc. 54,  

17:50 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 89  dokumentalna 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 90  dokumentalna 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 76 - serial 

20:05 Karate Kid - przygodowy 

23:00 Osada - thriller 

01:25 Chirurdzy odc. 93 - serial

08:40 Magda M. 14:10 STOP Drogówka 08:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

10:50 Rejs 10:00 Okrasa łamie 
przepisy

14:30 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:00 Ewa gotuje

Dre jest prześladowany przez kolegów ze szkoły. 
Z pomocą przychodzi mu pan Han, dozorca 
domu, w którym chłopiec mieszka. Zgadza się 
on nauczyć Dre kung-fu, by ten mógł bronić się 
przed oprawcami.

Paryż, 2013 r. Agent Damien Tomaso zostaje 
wysłany do odgrodzonej murem 13. dzielnicy. 
W getcie rządzonym przez gangsterów ma 
odszukać sprawców kradzieży broni masowego 
rażenia należącej do rządu.

„13. dzielnica”
(2004r.) TV Puls 20:00

„Karate Kid”
(2010r.) Polsat 20:05
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3316  
06:05 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Wojsko-polskie.pl Magazyn 
07:00 M jak miłość odc. 1371 - serial 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Discopoland odc. 6- serial 
09:10 Ziarno odc. 671 
09:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 28- serial 
10:15 Słodkie życie odc. 6 - serial 
10:45 Janosik odc. 6 - serial 
11:35 Sekrety mnichów 
 odc. 25 poradnikowy 
11:55 Między ziemią 
 a niebem - magazyn
12:00 Anioł Pański  
12:15 Między ziemią 
 a niebem - magazyn  
12:50 Enea IRONMAN 70.3 
 Gdynia Triathlon  
13:00 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 3- serial 
14:05 Sonda 2 odc. 83 
14:35 Opole 2018 na bis Koncert 
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 12 - serial 
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 9 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Tour de Pologne - kolarstwo  
17:30 Tour de Pologne - kolarstwo  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 7 - serial 
21:00 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 8 - serial 
22:00 Rosa: Miłość pod górkę 
 odc. 3 - dramat 
23:40 Cudowne lato - komedia 
01:25 Dorwać Wattsa - komedia

06:00 Spadkobiercy  

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 9 - serial 

07:35 Turbo Fast odc. 9 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 18 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 19 - serial 

08:55 Dzielna Mysz odc. 5 - serial 

09:20 Baśń o sześciu łabędziach 

 odc. 9, - obyczajowy 

11:05 Galileo odc. 676 

12:05 Smok: historia Bruce’a Lee 

 - obyczajowy 

14:35 Mecenas Lena Barska 

 odc. 11 - serial 

15:40 Mecenas Lena Barska 

 odc. 12 - serial 

16:50 Wielka draka w chińskiej dzielnicy

  - sensacyjny 

19:00 Galileo odc. 677 

20:00 Mściciel z Wall Street - sensacyjny 

22:00 xXx - sensacyjny 

00:40 STOP Drogówka odc. 177

05:40 Hotel Zacisze odc. 4 s. 2 - serial 

06:10 Hotel Zacisze odc. 5 s. 2 - serial 

07:00 Skorpion odc. 11 - serial 

07:55 Skorpion odc. 12 - serial 

08:50 Flash odc. 3 s. 2 - serial 

09:45 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 3 

10:10 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 4 

10:45 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 5 

11:25 Ostatni smok - fantastyczny 

13:30 Rumpelstiltskin - fantastyczny 

15:15 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:30 Bibliotekarz II: Tajemnice kopalni 

 króla Salomona odc. 2 

 - przygodowy 

18:25 Jumper - science fi ction 

20:00 Rycerze z Szanghaju - komedia 

22:15 Szybcy i martwi - western 

00:10 Uwikłana odc. 9 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 16, Serial 
09:00 Maurizio Pollini - wirtuoz 
 fortepianu - dokumentalny 
10:00 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 248, - publicystyczny 
10:35 Droga odc. 2 - serial 
11:35 Każdemu to, czego mu wcale nie 
 trzeba - krótkometrażowy 
12:05 Hydrozagadka - komedia 
13:25 Sekrety i kłamstwa 
 - psychologiczny  
15:55 Chuligan literacki odc. 91
 - publicystyczny 
16:35 X Międzynarodowy Konkurs 
 Dyrygentów im. Grzegorza 
 Fitelberga - Su-Han Yang 
 - koncert 
17:05 Pomniki historii odc. 9- serial 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 509 kulturalny 
18:10 Sto minut wakacji - przygodowy 
20:00 Skazany na bluesa - biografi czny 
21:50 Scena alternatywna odc. 52
 - muzyczny 
22:20 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 248, - publicystyczny 
22:55 W oku Boga - dokumentalny 
23:30 Imany plays Avo Session

06:50 Był taki dzień odc. 645 
06:55 Dzikie Chiny odc. 3- serial 
08:05 Święty Augustyn odc. 1 - serial
08:55 Powstanie Warszawskie dzień 
 po dniu odc. 5 
09:05 Doktor Ewa odc. 5 - serial 
09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 175,  
10:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 16- serial 
11:35 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5
 - dokumentalny  
12:30 Wielkie widowiska natury 
 odc. 3- serial 
13:30 Szerokie tory odc. 72 
14:10 Zapomniana melodia 
 - komedia muzyczna 
15:45 Wielka gra odc. 147,  
16:35 Blok odc. 3- serial 
17:25 Ex libris Magazyn 
17:55 Egipt odc. 3 - serial 
19:00 Niezwykła broń odc. 4- serial  
20:00 Pajęczarki - komedia 
21:50 Scena alternatywna 
 odc. 52, - muzyczny 
22:20 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 248, - publicystyczny 
22:55 W oku Boga - dokumentalny 
23:30 Imany plays Avo Session 
 - koncert 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 1 - dokumentalny  
08:50 Petra - tajemnicze miasto 
 - reportaż 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Stara i Nowa Bazylika Świętego 
 Piotra - dokumentalny 
11:30 Bazylika Św. Jana na Lateranie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
 Franciszkiem  
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Inna Teresa - dokumentalny 
15:05 Święty na każdy dzień   
15:10 Anatolia - zatopiony raj 
 - dokumentalny 
15:40 Matka Boża z Orłem Białym 
 - Sanktuarium Rokitniańskie 
 - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Koncert życzeń  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - felieton 
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec  
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze  
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa Serial obyczajowy 
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 

05:25 Koło fortuny  
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1371 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:40 Podwodna planeta odc. 2- serial 
11:30 Mały wielki człowiek - western 
14:00 Familiada  
14:30 Koło fortuny  
15:15 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 8 s. 11, Quiz 
16:50 Bake off - Ale przepis 
 odc. 10 s. 4,  
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 703 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion  
19:30 Rodzinka.pl odc. 202 s. 10 
 - serial 
20:05 Lato, muzyka, zabawa - 
 wakacyjna trasa Dwójki odc. 5  
21:05 Lato, muzyka, zabawa - 
 wakacyjna trasa Dwójki odc. 6  
22:05 The Good Doctor odc. 7 - serial 
22:55 The Good Doctor odc. 8 - serial 
23:50 W kręgu miłości - melodramat

05:40 Mango - Telezakupy   

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 22 s. 2 poradnikowy 

08:25 Akademia ogrodnika 

 odc. 22 poradnikowy 

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 14 

11:00 Dorota inspiruje odc. 4Poradnik 

12:00 Co za tydzień odc. 861 

12:45 Alexander: Okropny, straszny, 

 niezbyt dobry, bardzo zły dzień 

 - komedia 

14:30 Hobbit: niezwykła podróż 

 - fantastyczny  

18:00 Ugotowani odc. 9 s. 13 

19:00 Fakty  

19:25 Sport 

19:35 Pogoda  

19:45 Uwaga! odc. 5393,  

20:00 Pearl Harbor - dramat 

23:50 W ciemność. Star Trek 

 - science fi ction 

02:25 Sekrety lekarzy odc. 11 s. 4 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:40 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 6 - serial 

08:10 Nowe szaty króla II: Kronk - nowe 

 wcielenie - animowany 

09:50 Gwiezdne wojny V - Imperium 

 kontratakuje - science fi ction 

12:40 Karate Kid - przygodowy 

15:40 W rytmie serca odc. 17 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 18 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 56 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Słoneczna stacja odc. 9 

20:05 Zielona Góra - Stolica Polskiego

  Kabaretu - kabaret 

23:00 Lep na muchy - komedia kryminalna 

1:00 Hitman - sensacyjny

05:35 Ukryta prawda odc. 298 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy   

08:45 Magda M. odc. 8 s. 3 - serial 

09:50 Brzydula odc. 6 - serial 

10:25 Columbo odc. 4 - serial 

12:30 Columbo odc. 1 - serial 

14:10 Dziewczyny z drużyny II - komedia 

16:00 Beethoven III - komedia 

18:10 Billy Madison - komedia 

 romantyczna 

20:00 Zabójcza broń - komedia 

 sensacyjna 

22:20 Długi pocałunek na dobranoc 

 - thriller 

00:50 Lucyfer odc. 4 - serial 

01:50 Moc magii odc. 210

10:25 Columbo 11:05 Galileo

10:10 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:35 Droga 09:50 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:40 Jeźdźcy smoków

Detektywi Martin Riggs i Roger Murtaugh mają zbadać 
okoliczności samobójstwa pewnej kobiety. Prowadząc 
dochodzenie odkrywają, że w sprawę zamieszana jest 
międzynarodowa mafi a narkotykowa.

Stany Zjednoczone, rok 1941. Dwaj przyjaciele  
Rafe i Danny służą w lotnictwie. Rafe zakochuje się 
z wzajemnością w pielęgniarce Evelyn. Sielanka się 
kończy, gdy młody lotnik opuszcza Amerykę, by 
wziąć udział w bitwie o Anglię.

„Pearl Harbor”
(2001r.) TVN 20:00

„Zabójcza broń”
(1987r.) TVN 7 20:00



Poniedziałek, 6 sierpnia 2018

11:05 Doktor Quinn

05:30 Telezakupy   
06:05 Elif odc. 294 - serial  
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 157 - serial  
07:50 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Alarm!  
08:35 24 godziny na Alasce - Raj 
 niedźwiedzia grizli 
 - dokumentalny 
09:05 Ranczo odc. 15 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 80 s. 7 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 21 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 3- serial  
13:50 Elif odc. 295 - serial 
14:40 Opole na bis Koncert 
15:00 Wiadomości  
15:10 Pogoda  
15:15 Alarm!  
15:35 Komisariat odc. 25 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV 
 odc. 158 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Tour de Pologne - kolarstwo  
17:30 Tour de Pologne - kolarstwo  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Alarm!   
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:30 Leśniczówka odc. 12 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 5 s. 4 
22:00 Midnight Sun odc. 2 - serial 
23:05 Bez tożsamości odc. 8 - serial 
23:55 Więzienie. Piekło na ziemi 
 odc. 1- serial

05:10 Ukryta prawda odc. 299 - serial 

06:10 Szpital odc. 372 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 91 - serial 

08:05 Brzydula odc. 7 - serial 

08:40 Brzydula odc. 8 - serial 

09:15 Magda M. odc. 10 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy   

11:55 Ukryta prawda odc. 647 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 92 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 546 - serial 

14:55 Szpital odc. 373 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 5 - serial 

16:50 Dr House odc. 2 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 9 - serial 

18:25 Brzydula odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 648 - serial 

20:00 Wszystko stracone - przygodowy 

22:15 Oko za oko - sensacyjny 

00:25 American - horror Story 

 odc. 1 s. 1 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 17 
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 20 - serial 
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 21 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 15 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 10 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 23 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 24 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 16 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 106 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 133 
15:00 Esmeralda odc. 77  
16:00 Esmeralda odc. 78  
17:00 Esmeralda odc. 79  
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 409 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 410 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 193 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7- serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8- serial 
22:00 Galileo odc. 676 
23:00 Galileo odc. 677 
00:00 Enigma - dramat

07:05 Dziesięć przykazań 
 odc. 115 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 22 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 22 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 8 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 8 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 22 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 22 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
20:00 Jumper - science fi ction 
21:30 Człowiek pies - sensacyjny 
23:30 Magnum odc. 14 s. 7 - serial 
00:30 Magnum odc. 15 s. 7 - serial

08:00 Sekrety skrzypiec odc. 1- serial 

08:30 Rzecz Polska Cykl - reportaży 

08:55 Jak utopić doktora Mraczka 

 - komedia  

10:40 Kamienica - animowany 

11:00 Popielec odc. 7 - serial 

12:10 Popielec odc. 8 - serial 

13:20 Hi way - komedia 

15:05 Godzina z... Mieczysławem 

 Foggiem - dokumentalny 

16:15 Bezmiar sprawiedliwości 

 - dramat kryminalny 

18:30 Kłusownik odc. 1 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Medium - horror 

21:45 Muzeum niewinności 

 - dokumentacja fi lmowa 

23:30 Którędy po sztukę 

 odc. 60 kulturalny 

23:35 Videofan odc. 64 

 - program studyjny 

23:55 Dziennik fi lozofa odc. 120 

00:15 Witamy w latach 80. 

 odc. 4- serial 

01:15 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 646 
07:00 Radio powstańcze „Błyskawica” 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 62 
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 18 s. 2- serial 
09:10 Kolumbowie odc. 4 - serial  
10:20 Życie odc. 10- serial  
11:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 22, - reportaż 
11:50 Wezwanie Dramat obyczajowy 
13:05 Nielegalni ‘92 - reportaż 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 96  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 5- serial 
14:55 Spór o historię odc. 10 
15:40 Wielkie widowiska natury 
 odc. 3- serial 
16:35 Powstanie Warszawskie dzień 
 po dniu odc. 6 
16:50 Ex libris Magazyn 
17:15 Flesz historii Magazyn 
17:35 1920. Wojna i miłość 
 odc. 1 - serial
18:35 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 6- serial 
20:35 Wyprawy krzyżowe odc. 2- serial 
21:35 Kolumbowie odc. 5 - serial 
22:45 Moje Wilno odc. 15
 - dokumentalny 
22:55 Moje Wilno - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:35 Młodzi światu Cykl - reportaży 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Pamięć Sybiru - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
 - program muzyczny  
14:10 Koncert poświęcony Janowi 
 Pawłowi II z Bazyliki Santa Maria 
 Maggiore - koncert 
15:20 Fatima - orędzie na dziś odc. 4 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie 
 Cykl - reportaży  
16:30 Zew natury - edukacyjny  
16:55 Świadkowie - reportaż  
17:20 Święty na każdy dzień   
17:25 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - edukacyjny 
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
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 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 85 - serial 

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 689 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 149
 - publicystyczny 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 134,  
07:55 Pytanie na śniadanie  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 128 
11:25 Rodzinka.pl odc. 203 s. 10 
 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1873 
 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Cena miłości odc. 9  
13:50 Zmiennicy odc. 10 - serial 
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 10 s. 3 
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 52 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 131 s. 6 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 16 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1873 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
20:45 Pułkownik Kwiatkowski 
 - komediodramat 
23:00 Zemsta o jasnych 
 oczach odc. 1 - serial

05:45 Uwaga! odc. 5393,   

06:10 Mango - Telezakupy   

07:25 Agent - gwiazdy odc. 10 s. 3 

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 8 

09:30 Szkoła odc. 337 - serial  

10:30 Ukryta prawda odc. 595 - serial  

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 5  

12:30 19+ odc. 248 - serial 

13:00 19+ odc. 249 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 979 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 980 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 4 

16:00 Szkoła odc. 338 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 6 

18:00 Ukryta prawda odc. 596 - serial 

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:50 Uwaga! odc. 5394,  

20:10 Doradca smaku  

20:15 Na Wspólnej odc. 2725 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 99,  

21:30 Projekt Lady odc. 12 s. 3  

22:30 Sekrety lekarzy odc. 12 s. 4 

23:30 Wydział pościgowy - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 563 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 582 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 583 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 93 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 706 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 217 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 614 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 40 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 669 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3688,  

16:35 Gliniarze odc. 159 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 41 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 77 - serial 

20:05 Hitman - sensacyjny 

22:00 W cywilu II - sensacyjny 

00:10 G.I. Joe: Odwet - sensacyjny

14:55 Szpital 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Popielec 13:30 Sensacje XX wieku

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

Agent 47 otrzymuje zlecenie zlikwidowania 
rosyjskiego polityka. Operacja kończy się 
pomyślnie, ale po wykonaniu zadania mężczyzna 
dowiaduje się, że widziała go prostytutka.

Starszy mężczyzna samotnie żegluje po Oceanie 
Indyjskim. Gdy jego jacht zderza się z kontenerem 
i tonie, zapasy słodkiej wody wyznaczają czas, 
który żeglarzowi pozostał na oczekiwanie 
ratunku.

„Wszystko stracone”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Hitman”
(2007r.) Polsat 20:05
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13:50 Elif

05:30 Telezakupy   
06:05 Elif odc. 295 - serial  
06:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
 Kösem - Murad IV odc. 158 
 - serial  
07:50 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Alarm!  
08:35 24 godziny we Wschodnich 
 Indiach - dokumentalny 
09:05 Ranczo odc. 16 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 81 s. 7 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 22 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Odwieczne wędrówki słoni 
 odc. 1, - dokumentalny 
13:50 Elif odc. 296 - serial 
14:40 Tour de Pologne - kolarstwo  
14:55 Tour de Pologne - kolarstwo  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Polski grill odc. 2,  
17:55 Korona królów odc. 51 - serial
18:25 Korona królów odc. 52 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Alarm!   
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:30 Leśniczówka odc. 13 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 6 s. 4 
22:00 Midnight Sun odc. 3 - serial 
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 16 - serial 
23:55 Magazyn kryminalny 997 
 odc. 7 kryminalny

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1147 - serial 

06:10 Szpital odc. 373 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 92 - serial 

08:05 Brzydula odc. 9 - serial 

08:40 Brzydula odc. 10 - serial 

09:15 Magda M. odc. 11 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy   

11:55 Ukryta prawda odc. 648 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 93 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 547 - serial 

14:55 Szpital odc. 374 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 5 - serial 

16:50 Dr House odc. 3 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 11 - serial 

18:25 Brzydula odc. 12 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 649 - serial 

20:00 Długi pocałunek na dobranoc 

 - thriller 

22:35 Monachium - sensacyjny

06:00 Spadkobiercy odc. 18 

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 21 - serial 

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 22 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 16 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 25 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 26 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 17 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 107 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 134 

15:00 Esmeralda odc. 80  

16:00 Esmeralda odc. 81  

17:00 Esmeralda odc. 82  

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 410 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 411 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 194 - serial 

21:00 Larwa - science fi ction 

23:00 Człowiek-rekin - science fi ction 

00:55 STOP Drogówka odc. 177

04:35 Kontrakt na miłość odc. 16  
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 116 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 22 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 22 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 8 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 22 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 22 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
20:00 Legionista - sensacyjny 
22:00 Szybcy i martwi - western 
00:10 Magnum odc. 16 s. 7 - serial

07:55 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:30 Informacje kulturalne 

08:45 Bezmiar sprawiedliwości 

 - dramat kryminalny  

11:00 Popielec odc. 9 - serial 

12:35 Przeprowadzki odc. 1 - serial 

13:35 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1254 

13:55 Diabły, diabły - psychologiczny 

15:25 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 11 - dokumentalny 

15:45 Auto humor Program artystyczny 

16:15 Geograf przepił globus - dramat 

18:30 Kłusownik odc. 2 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1301 

20:00 The Social Network - obyczajowy 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 121 

22:15 Tajemnica trzynastego wagonu 

 - komedia sensacyjna 

00:10 Moja Warszawa - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 647 
07:00 Bez jednego drzewa las lasem 
 zostanie - reportaż 
08:10 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 63 
08:40 Tańczący z naturą 
 odc. 19 s. 2- serial 
09:20 Kolumbowie odc. 5 - serial  
10:20 Ścieżki pamięci odc. 5- serial 
10:40 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 5- serial 
12:40 Wojownicy czasu 
 odc. 8 - dokumentalny  
13:15 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:45 Sensacje XX wieku odc. 31 
14:50 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 6- serial 
15:25 Wyprawy krzyżowe odc. 2- serial  
16:30 Niewypowiedziana wojna 
 - fabularyzowany 
17:25 Życie po radziecku odc. 2- serial 
17:55 1920. Wojna i miłość 
 odc. 2 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 1 
19:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:25 Tajemnice początków Polski 
 odc. 1- serial 
21:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 7 
21:30 Wojenne dziewczyny 
 odc. 1 - serial 
22:25 Rzeź Woli. Akt oskarżenia 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:50 Kazembe - dokumentalny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - edukacyjny  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:45 Grunt to droga  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Nasze drzewo - obyczajowy  
13:45 Kazembe - dokumentalny  
14:00 Dziesięć przykazań 
 - serial historyczny  
14:50 Św. Patryk - dokumentalny 
15:40 Święty na każdy dzień   
15:45 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial  
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - edukacyjny 
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
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 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Festiwal muzyczny Johnny Casha

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial 
07:00 Prawosławny ordynariat 
 wojskowy - reportaż 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 135,  
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 129 
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 204 s. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1874 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Cena miłości odc. 10  
13:55 Zmiennicy odc. 11 - serial 
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 1 s. 4 
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 53 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Mistrzostwa Europy 
 w Berlinie - lekkoatletyka 
18:40 Mistrzostwa Europy 
 w Berlinie - lekkoatletyka 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
20:45 Mistrzostwa Europy w Berlinie 
 - lekkoatletyka 
22:15 6 kul - sensacyjny 
00:20 Pułkownik Kwiatkowski 
 - komediodramat

05:35 Mango - Telezakupy   
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 979 - serial  
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 980 - serial  
08:20 Doradca smaku  
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 8 
09:30 Szkoła odc. 338 - serial  
10:30 Ukryta prawda odc. 596 - serial  
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 6  
12:30 19+ odc. 250 - serial 
13:00 19+ odc. 251 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 981 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 982 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 4 
16:00 Szkoła odc. 339 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 7 
18:00 Ukryta prawda odc. 597 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5395,  
20:10 Doradca smaku  
20:15 Na Wspólnej odc. 2726 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 100,  
21:30 Listopadowy człowiek - thriller 
23:45 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 11 
00:45 Niewierni odc. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 564 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 584 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 585 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje 

 życie odc. 94 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 707 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 218 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 615 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 41 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 670 - serial 

15:50 Wydarzenia  

16:10 Pogoda  

16:15 Interwencja odc. 3689,  

16:35 Gliniarze odc. 160 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 42 - serial 

18:50 Wydarzenia  

19:20 Sport 

19:25 Pogoda  

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 78 - serial 

20:10 G.I. Joe: Odwet - sensacyjny 

22:40 Wyścig z czasem - thriller 

06:20 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Popielec 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Samantha, przykładna żona i matka, od lat cierpi 
na amnezję. Po wypadku samochodowym, który 
spowodowała, zaczyna sobie przypominać 
przeszłość. Dręczą ją nocne koszmary, w których 
jest inną kobietą.

Mieszkający w Mołdawii były żołnierz Legii 
Cudzoziemskiej, Samson Gaul, zajmuje się 
odnajdywaniem porwanych dzieci. Pewnego 
dnia zgłasza się do niego zawodnik MMA. Prosi o 
pomoc w poszukiwaniu córki.

„6 kul”
(2012r.) TVP 2 22:15

„Długi pocałunek na dobranoc”
(1996r.) TVN 20:00
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13:50 Elif

05:30 Telezakupy   
06:05 Elif odc. 296 - serial  
07:00 Mosty Ameryki. Historia Rudolfa 
 Modrzejewskiego odc. 1- serial 
07:50 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości  
08:05 Pogoda poranna  
08:10 Alarm!  
08:35 24 godziny we Wschodnich 
 Indiach - dokumentalny 
09:05 Ranczo odc. 17 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 82 s. 7 - serial 
11:05 Zaklinacze koni odc. 1 - serial 
12:00 Wiadomości  
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Odwieczne wędrówki słoni 
 odc. 2, - dokumentalny 
13:40 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz odc. 7 
13:50 Elif odc. 297 - serial 
14:45 Tour de Pologne - kolarstwo  
14:55 Tour de Pologne - kolarstwo  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Polski grill odc. 3,  
17:55 Korona królów odc. 53 - serial
18:25 Korona królów odc. 54 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Alarm!   
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
 - kolarstwo 
20:30 Leśniczówka odc. 14 - serial 
21:00 Mistrzostwa Europy w Berlinie 
 - lekkoatletyka  
22:10 Korzenie odc. 4 - serial 
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 17 - serial 
23:55 Grozny. Czeczeński tygrys 
 Putina - dokumentalny

05:10 Ukryta prawda odc. 300 - serial 

06:10 Szpital odc. 374 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 93 - serial 

08:05 Brzydula odc. 11 - serial 

08:40 Brzydula odc. 12 - serial 

09:15 Magda M. odc. 12 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy   

11:55 Ukryta prawda odc. 649 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 94 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 548 - serial 

14:55 Szpital odc. 375 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 5 - serial 

16:50 Dr House odc. 4 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 13 - serial 

18:25 Brzydula odc. 14 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 650 - serial 

20:00 Monachium - sensacyjny 

23:25 Olimp odc. 12 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 19 

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 22 - serial 

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 23 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 17 - serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial  

10:00 Na patrolu odc. 27 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 28 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 18 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 108 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 135 

15:00 Esmeralda odc. 83  

16:00 Esmeralda odc. 84  

17:00 Esmeralda odc. 85  

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 411 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 412 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 195 - serial 

21:00 Egzorcyzmy Emily Rose - horror 

23:40 Brudna forsa - sensacyjny

04:40 Kontrakt na miłość odc. 17  
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 117 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 22 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 22 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 8 - serial 
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 8 - serial 
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 22 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 22 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial 
20:00 Ostatni Mohikanin - dramat 
22:10 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 9 - serial 
23:15 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 10 - serial 
00:15 Wikingowie odc. 4 s. 4 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga 

 odc. 7 kulturalny 

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1301 

08:45 Geograf przepił globus 

 - dramat obyczajowy  

11:00 Przeprowadzki odc. 2 - serial 

12:10 Przeprowadzki odc. 3 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1301 

13:30 Big Bang - obyczajowy 

15:10 - felieton o polskich kobietach 

 - felieton 

16:30 Niemcy - dramat 

18:30 Kłusownik odc. 3 - serial 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 95 

20:05 Sieć - dramat 

22:15 Dziennik fi lozofa odc. 122 

22:25 Cuda - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 648 
07:00 Niewypowiedziana wojna 
 - dokument  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 64 
08:30 Tańczący z naturą 
 odc. 20 s. 2- serial 
09:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 1 - serial  
09:55 Cofnąć czas na Karskiego 
 - dokumentalny 
10:25 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5
 - dokumentalny  
11:20 Spór o historię odc. 41 
12:00 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 1- serial 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:35 Sensacje XX wieku odc. 1  
14:25 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 29- serial 
15:05 Operacja „Gryf” - dokumentalny 
16:15 Ślady odc. 2, - dokumentalny 
17:15 Tajemnice Państwa 
 Podziemnego odc. 2- serial 
17:45 1920. Wojna i miłość 
 odc. 3 - serial
18:35 Powstanie Warszawskie dzień 
 po dniu odc. 8 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 70 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Jedwabny szlak odc. 1- serial 
21:30 Wojenne dziewczyny 
 odc. 2 - serial 
22:30 Kampinoska epopeja 
 - dokumentalny 
23:30 Historia Roja, czyli w ziemi 
 lepiej słychać

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu   
11:00 Świat na wyciągnięcie 
 ręki odc. 8- serial 
11:15 Dobra wiara, dobre 
 tricki - reportaż 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Lot na fi nisz - animowany 
12:45 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
 - dokumentalny 
13:20 Petra - tajemnicze 
 miasto - reportaż 
13:40 Exodus Ochoty odc. 2- serial 
14:00 Festiwal muzyczny Johnny 
 Casha - koncert  
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Syria - reportaż 
16:45 Kartka z kalendarza - edukacyjny  
16:50 Święty na każdy dzień   
16:55 Kartka z kalendarza - Powstanie 
 Warszawskie - edukacyjny 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
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 Polski punkt 
 widzenia - publicystyczny  
22:00 Historia nadziei - obyczajowy

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 147,  
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 130 
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 205 s. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1875 - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Cena miłości odc. 11  
13:55 Zmiennicy odc. 12 - serial 
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 34 
16:00 Koło fortuny  
16:35 Familiada  
17:10 Czarna perła odc. 54 - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 132 s. 6 - serial 
19:00 Mistrzostwa Europy 
 w Berlinie - lekkoatletyka  
19:05 Mistrzostwa Europy 
 w Berlinie - lekkoatletyka  
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1876 - serial 
20:50 Męska rzecz - komedia 
22:40 6 kul - sensacyjny 
00:45 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 1 - serial

05:35 Mango - Telezakupy   
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 981 - serial  
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 982 - serial  
08:20 Doradca smaku  
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8 
09:30 Szkoła odc. 339 - serial  
10:30 Ukryta prawda odc. 597 - serial  
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 7  
12:30 19+ odc. 252 - serial 
13:00 19+ odc. 253 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 984 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 985 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 4 
16:00 Szkoła odc. 340 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 8 
18:00 Ukryta prawda odc. 598 - serial 
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:50 Uwaga! odc. 5396,  
20:10 Doradca smaku  
20:15 Na Wspólnej odc. 2727 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 101,  
21:30 Wydział pościgowy - thriller  
00:10 Listopadowy człowiek - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Trudne sprawy odc. 565 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 586 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 587 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 95 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 708 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 219 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 616 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 42 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 671 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3690,  
16:35 Gliniarze odc. 161 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 43 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 79 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 525 - serial 
20:40 Złap mnie, jeśli potrafi sz 
 - sensacyjny 
23:45 Głupi, głupszy, najgłupszy 
 - komedia

07:05 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Przeprowadzki 13:35 Sensacje XX wieku

07:20 Makłowicz w 
podróży 09:30 Szkoła 19:30 Świat według 

Kiepskich

Dzięki niezwykłym zdolnościom do podrabiania 
podpisów na czekach Frank Abagnale gromadzi 
fortunę wartą miliony dolarów. Agent FBI Carl Hanratty 
próbuje za wszelką cenę dopaść oszusta.

Paul przygotowuje się do ślubu z Karen. 
Wszystko wyglądałoby wspaniale, gdyby nie 
stosunki z rodziną dziewczyny. Niefortunny 
koniec wieczoru kawalerskiego pogarsza relacje 
z przyszłymi teściami.

„Złap mnie, jeśli potrafi sz”
(2002r.) TV Puls 20:40

„Męska rzecz”
(2003r.) TVP 2 20:50
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 temperatura: 32 19 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1020 hPa
 wiatr: 15 17 km/h 

 temperatura: 27 16 °C
 opady: 0,1 3 mm
 ciśnienie:  1020 1018 hPa
 wiatr: 19 18 km/h 

 temperatura: 28 16 °C
 opady: 8 4 mm
 ciśnienie: 1016 1015 hPa
 wiatr: 17 21 km/h 

 temperatura: 22 17 °C
 opady: 0,6 0 mm
 ciśnienie: 1015 1014 hPa
 wiatr: 25 26 km/h 

 temperatura: 22 15 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1012 1013 hPa
 wiatr: 27 23 km/h 

 temperatura: 24 15 °C
 opady: 0 19 mm
 ciśnienie: 1013 1011 hPa
 wiatr: 21 14 km/h 

 temperatura: 24 17 °C
 opady: 29 17 mm
 ciśnienie: 1009 1012 hPa
 wiatr: 9 20 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Rogaliki drożdżowe
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 2 sierpnia 2018 ROZRYWKA 21
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Składniki: 
600 g mąki pszennej
30 g świeżych drożdży
250 ml mleka
125 g masła
5 łyżek cukru
szczypta soli
3 jajka
do posmarowania: żółtko + 1 łyżka mleka
Sposób wykonania:
Drożdże włóż do kubka, wlej 50 ml ciepłego mleka, dodaj łyżecz-

kę cukru, 3 łyżki mąki pszennej i wszystko wymieszaj. Odstaw na ok. 
10 minut do wyrośnięcia. Do reszty ciepłego mleka dodaj pokrojo-
ne w kosteczkę masło i delikatnie podgrzej. Do dużej miski wsyp mąkę, 
dodaj sól, cukier i wszystko wymieszaj. Następnie w środku zrób wgłę-
bienie i wlej rozczyn z drożdży, wszystko delikatnie wymieszaj. Dodaj 
jajka, następnie stopniowo wlej lekko ciepłe mleko z masłem, cały czas 
lekko mieszając łyżką. Ciasto wyrabiaj w misce przez ok. 10-15 minut, aż 
będzie gładkie i elastyczne. Przykryj je ściereczką i odstaw na 45 minut 
do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu wyjmij ciasto na oprószoną mąką stol-
nicę i połącz w gładką kulę chwilę wyrabiając. Następnie podziel je na 
3 części. Pierwszą część rozwałkuj na placek o średni-
cy ok. 30 cm. W razie potrzeby podsyp mąką. Rozwałkowane ciasto podziel na 8 trójkątów. Za-
wiń rogaliki, zaczynając od podstawy trójkąta. Gotowe rogaliki odkładaj na 2 blachy wyłożone papie-
rem do pieczenia, z zachowaniem odstępów. Następnie odstaw je na ok. 20 minut do podrośnięcia. 
W międzyczasie za pomocą pędzelka posmaruj wierzch roztrzepanym żółtkiem z mlekiem. Piekarnik ustaw na 
180 stopni C. Wstaw pierwszą blaszkę z rogalikami i piecz na złoty kolor przez ok. 18 minut. Gotowe rogaliki skrop 
lukrem lub posyp cukrem pudrem.

Smacznego!

Wiktoria Jankowska
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Burza bywa niebezpieczna
ZJAWISKA POGODOWE  Lato to najcieplejszy okres w roku, sam środek sezonu burzowego, który zwykle 
trwa od maja do października. Ważne, by wiedzieć, jak się zachować, gdy spotka nas burza

Nie jest to jednak jedyny 
czas, kiedy możemy zaobserwo-
wać burze, bo występować mogą 
również zimą. Te zjawiska mete-
orologiczne są bez wątpienia jed-
nymi z najniebezpieczniejszych, 
jakie natura może nam sprezen-
tować. Dobrze rozwinięta komór-
ka burzowa stanowi zagrożenie 
nie tylko z powodu intensywnych 
opadów deszczu, ale również sil-
nych porywów wiatrów, które 
w szczególnych sytuacjach potra-
fią osiągnąć siłę huraganu, oraz 
wyładowań atmosferycznych. Tak 
pięknie wyglądające na niebie bły-
skawice potrafią być jednocześnie 
śmiertelnie niebezpieczne. Często 
są powodem lokalnych pożarów, 
strat w drzewostanie oraz w in-
wentarzu żywym. 

Jak powstają burze? 
Kiedy powierzchnia ziemi 

jest już wystarczająco mocno na-
grzana – tak, by ogrzewać się od 
niej mogło znajdujące się nad nią 
powietrze, wtedy jeden z warun-
ków powstania burzy już wystę-
puje. Jeśli to powietrze zawiera 
w sobie wystarczająco dużo pary 
wodnej, to do powstania komórki 
burzowej jest jeszcze bliżej. Ostat-
nim warunkiem, który musi być 
spełniony, są sprzyjające warunki 
termodynamiczne w atmosfe-
rze. Taki proces wznoszenia się 
ciepłego, wilgotnego powietrza 
w atmosferze nazywa się konwek-
cją. Obecność konwekcji możemy 
łatwo zaobserwować na niebie 
– to chmury kłębiaste, przyjmu-
jące początkowo postać białych 
„baranków”. Nieszkodliwe „baran-
ki” to jeszcze nie burza, ale jeśli 
warunki w atmosferze nadal będą 
sprzyjające, to z tej początkowej 
formy rozwinie się pełnoposta-

ciowa chmura burzowa o nazwie 
Cumulonimbus. 

Powyższy fragment zawiera 
uproszczony opis jednej z możli-
wych sytuacji powstania chmury 
burzowej podczas upalnego dnia 
w bardzo wilgotnym powietrzu, 
kiedy czujemy, że „burza wisi w po-
wietrzu”. Burze doskonale rozwija-
ją się również na liniach frontów 
atmosferycznych, najczęściej, kie-
dy napływająca chłodniejsza masa 
powietrza powoduje wypchnięcie 
cieplejszej masy, zalegającej przed 
nią. Do powstania burz może dojść 
również podczas wypiętrzania po-
wietrza, przekraczającego łańcuch 
górski. 

Każda burza 
jest niebezpieczna 
Nadciąganie burzy zwiastuje 

nagłe pojawienie się porywiste-
go wiatru oraz zaciągnięcie nieba 
przez ciemnogranatowe chmury, 
często opisywane jako „ciemność 
w środku dnia”. W pełni rozwinię-
ta chmura Cumulonimbus jest ol-
brzymia, w atmosferze może mieć 
do 12-15 km wysokości (czyli może 
sięgać stratosfery), natomiast jej 
szerokość w ekstremalnym przy-
padku może przekraczać nawet 
100 km. Burzy bardzo często to-
warzyszy grad, który powstaje 
w chmurze w wyniku naprze-
miennego wznoszenia i opadania 
cząsteczek wody. Dzieje się tak 
dlatego, że temperatura powie-
trza wraz z wysokością spada, tak 
więc cząsteczki wody naprzemien-
nie unosząc się do góry zamarzają, 
a opadając lekko się 

nadtapiają, aby w efekcie, gdy 
staną się zbyt ciężkie, spaść na zie-
mię w postaci gradzin, często jako 
duże lodowe kulki. O tym, że grad 
jest niebezpieczny wie każdy, kto 

choć raz niefortunnie zosta-
wił auto zaparkowane na dworze 
podczas burzy, ale przede wszyst-
kim wszyscy, którym grad znisz-
czył uprawy. Opad gradu jest też 
niebezpieczny dla ludzi, dlatego 
w sytuacji jego wystąpienia należy 
szybko znaleźć schronienie. 

Niebezpieczne są również 
błyskawice, czasem mylnie utoż-
samiane z grzmotami. Grzmot to 
zjawisko akustyczne, natomiast 
błyskawica to wyładowanie at-
mosferyczne, które możemy za-
obserwować na niebie. Błyskawice 
mogą sięgać ziemi, to tzw. wyła-
dowania doziemne, jednak pierw-
szym zwiastunem nadciągającej 
burzy są wyładowanie międzych-
murowe – często nie widać ich 
bezpośrednio, ale o ich obecności 
świadczą „podświetlane” co jakiś 
czas chmury. Sama błyskawica nie 
posiada temperatury, natomiast 
otaczające ją powietrze potrafi na 
ułamek sekundy rozgrzać się do 27 
tys. stopni C, przy jednoczesnym 
uwolnieniu energii w wysokości 
nawet 140 kWh. 

Co robić, a czego 
nie robić podczas burzy? 
Po pierwsze, ustalamy, jak 

daleko jest burza. Sprawdzi się 
tu metoda 30/30. Gdy zobaczy-
my błyskawicę, zaczynamy odli-
czać – jeśli przed dojściem do 30 
usłyszymy grzmot, burza jest bli-
sko i trzeba się skryć. Bezpieczne 
miejsce opuszczamy 30 min. po 
ostatnim grzmocie.

Każde zjawisko towarzyszą-
ce burzy stwarza zagrożenie dla 
zdrowia lub życia. Z tego względu, 
dla własnego bezpieczeństwa, za-
wsze powinniśmy szukać schro-
nienia przed burzą. Jeśli to moż-
liwe, nie powinniśmy zostawać na 

zewnątrz, zwłaszcza na wzniesie-
niach lub na nieosłoniętym tere-
nie w bezpośredniej bliskości wy-
sokich punktów – drzew, słupów 
itp. Również rozkładanie paraso-
la w czasie burzy to zły pomysł, 
znacznie bezpieczniej będzie jed-
nak zmoknąć, niż narażać się na 
uderzenie pioruna. 

Bezpieczne jest pozostanie 
w samochodach lub innych po-
jazdach – jeśli okna w nich są 
zamknięte, to samochód stano-
wi wtedy tzw. klatkę Farraday`a, 
w której nie ma pola elektryczne-
go. Jeśli burza zaskoczy nas pod-
czas uprawiania sportów wodnych 
lub rekreacji nad wodą, należy jak 
najszybciej udać się w kierunku 
brzegu – przebywanie na wodzie 
jest śmiertelnie niebezpieczne 
i żaden sprzęt pływający (rower 
wodny, kajak) nie będzie stanowić 
dla nas bezpiecznego schronienia. 
O skali zagrożenia na akwenach 
wodnych niech świadczy fakt, że 
informacja o każdej burzy jest za-
wsze bezwzględnie przesyłana do 
kapitanatów portów, niezależnie 
od natężenia zjawiska. 

Będąc na zewnątrz, starajmy 
się schować w zagłębieniu terenu, 
natomiast nie kładźmy się ani nie 
siadajmy bezpośrednio na ziemi 
– znacznie bezpieczniej jest kuc-
nąć i objąć przyciągnięte do siebie 
kolana, wtedy powierzchnia styku 
naszego ciała z ziemią będzie moż-
liwie najmniejsza, co ma kluczowe 
znaczenie w przypadku ewentu-
alnego uderzenia pioruna. Można 
też usiąść, ale np. na plecaku (o ile 
nie ma metalowych elementów), 
który odizoluje nas od podłoża. 

Jeśli jesteśmy w grupie, warto się 
rozproszyć. Gdy burza zastała nas 
w górach, staramy się oddalić od 
szczytu i przejść na zawietrzną 
stronę.

Widowiskowe zjawisko
Jeśli mamy możliwość bez-

piecznego obserwowania burzy 
z oddali (najlepiej ze wzniesie-
nia), możemy ujrzeć efekty wi-
zualne jej towarzyszące, które 
trudno jest zaobserwować bez-
pośrednio z miejsca jej występo-
wania. Są to chmury Mammatus 
(łac. mamma – pierś) oraz wał 
burzowy, mający postać pozio-
mego, grubego kołnierza wokół 
chmury Cumulonimbus. Są to 
bardzo widowiskowe chmury 
i widząc je możemy zapomnieć, 
że powstają z tego samego po-
wietrza, z którego tworzą się 
małe „baranki”. Jeśli natomiast 
będziemy lecieć samolotem, to 
może uda nam się z oddali zo-
baczyć jak duże potrafi być ko-
wadło chmury burzowej, które 
znajduje się w jej górnej części, 
i jak wysoko potrafi ona sięgać. 
Kowadło powstaje na granicy 
możliwości dalszego unoszenia 
się cząsteczek pary wodnej, któ-
re nie mogąc wędrować do góry, 
zostają rozwiane na kilkadzie-
siąt, a czasem i więcej kilome-
trów. 

oprac. Julianna 
Drożdżyńska, 

synoptyk IMGW-PIB
Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej 

– Państwowy 
Instytut Badawczy 

CO SIę DZIEJE PO POrAżEnIu PIOrunEm?
Osoba porażona najczęściej traci przytomność, chwilowo także zmysły wzroku 
i słuchu mogą odmówić posłuszeństwa. Jeśli odzyska świadomość, bywa prze-
rażona i zdezorientowana. Na skórze czasami występują ślady po oparzeniu. 
Porażenie piorunem jest bardzo niebezpieczne – umiera co dziesiąta osoba. 
Najmniejsze szanse na przeżycie mają osoby, w które piorun uderzy bezpośred-
nio. Lepsze rokowania są u porażonych np. przez wodę i drzewo. Porażeni bo-
rykają się z różnymi przypadłościami, będącymi efektem uszkodzenia mózgu: 
pojawiają się zaburzenia koncentracji, bóle głowy, stany depresyjne.
Co ciekawe, podczas porażenia temperatura ciała człowieka wzrasta tak gwał-
townie, że jeśli w kieszeni ubrania miał monety, mogą one się stopić.
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Sprawy wyłącznie kobiece
ZDROWIE  W zdrowiu nie ma równouprawnienia – są dolegliwości, które przydarzają się tylko przedsta-
wicielkom płci pięknej. Do najczęstszych zaliczamy: zespół napięcia przedmiesiączkowego, bolesne mie-
siączkowanie, zaburzenia cyklu miesiączkowego i infekcje okolic intymnych

PMS – zespół napięcia przed-
miesiączkowego – najczęściej 
dotyka kobiety między 20 a 30 
rokiem życia, ale może trwać 
aż do menopauzy. Winowajcą 
są hormony. Badania pokazują, 
że za zespół napięcia przedmie-
siączkowego odpowiada proge-
steron, a przy tym obniżony po-
ziom magnezu, witamin z grupy 
B, E i kwasu linolenowego. Zbyt 
niski poziom gestagenów przy 
nadmiarze estrogenów powo-
duje gromadzenie sodu i wody 
w organizmie.

Najczęściej występujące ob-
jawy PMS to: zwiększona draż-
liwość emocjonalna, huśtawki 
nastroju, skłonność do depresji, 
spadek libido, zmęczenie, trud-
ności z koncentracją, nudności, 
bóle, zawroty głowy, bóle brzu-
cha, zatrzymanie wody w orga-
nizmie (dobrze jest sięgać po 
warzywa i owoce zawierające 
potas, ich bogatym źródłem są 
pomidory, ziemniaki, szpinak, 
suszone owoce np. suszone mo-
rele, jabłka, rodzynki, soja, fa-
sola biała, banany), bolesność 
piersi, zwiększenie apetytu, bóle 
w okolicy krzyżowej i miednicy, 
wypryski na twarzy.

Jak sobie poradzić z PMS? 
• ogranicz picie kawy i na-

pojów typu cola
• zamiast tłuszczów zwie-

rzęcych wybieraj roślinne
• zrezygnuj z używek (alko-

hol, papierosy)
• sypiaj 8 godz.
• unikaj stresu
• jedz regularnie trzy posiłki 

dziennie (spożywaj więcej wa-

Stan Zapalny OkOlIc Intymnych – jakIE mOgą być pRZycZyny?
• niewłaściwa higiena intymna, przyczyniająca się do rozwoju chorobotwórczych bakterii,
• stosowanie nieodpowiednich kosmetyków do higieny intymnej, np. mydeł, które zmieniają kwaśne pH na 
bardziej zasadowe,
• nadmierna higiena intymna, w tym częste irygacje pochwy – powodują wypłukiwanie i wyjaławianie natu-
ralnej flory bakteryjnej,
• regularne chodzenie na basen (chlor niszczy fizjologiczną, prawidłową florę bakteryjną),
• aktywność seksualna,
• antykoncepcja,
• zaburzenia odporności, 
• obcisła, niewygodna bielizna,
• stosowanie antybiotykoterapii.

rzyw i owoców)
• zadbaj o zdrowy tryb życia, 

relaksuj się. Aktywność fizycz-
na ma wpływ na rozładowanie 
napięcia i rozluźnienie. Ważne 
jest dostosowane jej do swoich 
możliwości, można z powodze-
niem chodzić na basen, zumbę 
czy zdecydować się na spacer.

• wzbogać dietę o produkty 
zawierające witaminy (A – mar-
chew, dynia, B – mleko, jaja, 
czerwone mięso, banany, D – 
ryby morskie, E – zboża, zielo-
ne rośliny liściaste, orzechy, C – 
pomidory, cytrusy, kiwi ) - mają 
wpływ na korzystne funkcjono-
wanie układu nerwowego

• unikaj słodyczy
• 2 tygodnie przed ogranicz 

spożycie wody i soli
• zadbaj o poziom żelaza – 

miesiączka obniża jego poziom
Inne sposoby na łagodne 

napięcie przedmiesiączkowe 
to stosowanie ziół: olej z wie-
siołka łagodzi objawy depresji, 
niepokalanek mnisi zmniejsza 
ból i napięcie piersi, melisa 
uspokaja, lukrecja usuwa nad-
miar wody z organizmu, dzięgiel 
chiński działa przeciwskurczo-
wo, rumianek działa rozkurczo-
wo. Pomocne są też relaksujące 
inhalacje i kąpiele z dodatkiem 
olejków eterycznych (np. mięta, 
lawenda).

Jeśli odczuwasz PMS, zgłoś 
się do lekarza, by wykluczyć 
ewentualne zmiany chorobowe, 
mogące powodować podobne 
objawy. 

Napięcie przedmiesiączko-
we można leczyć, wykorzystując 

środki zmniejszające napięcie 
nerwowe, a także zapobiegające 
zatrzymywaniu wody w organi-
zmie i powstawaniu obrzęków. 
Gdy pojawiają się te ostatnie, 
konieczne bywa zastosowanie 
leków moczopędnych. Zwykle 
zaleca się też stosowanie ma-
gnezu z witaminą B6, ziołowych 
leków uspokajających. Zażywa-
nie pigułek antykoncepcyjnych 
zmniejsza lub całkowicie znosi 
objawy PMS.

Zespół bolesnego 
miesiączkowania
Zespół bolesnego miesiącz-

kowania dotyka wiele kobiet, 
zwłaszcza dziewcząt w okresie 
dojrzewania. Na szczęście wraz 
z wiekiem objawy te przeważnie 
ulegają wyciszeniu lub ustępują. 
Należą do nich bóle o charakte-
rze skurczowym w podbrzuszu 
i okolicy krzyżowej na początku 
miesiączki, a wraz z nimi mogą 
pojawić się też nudności, wymio-
ty, zawroty głowy, omdlenia.

Przyczyną dolegliwości bó-

lowych są zazwyczaj prostaglan-
dyny, które powodują skurcze 
macicy. Inną przyczyną mogą 
być stany zapalne lub wady ana-
tomiczne w budowie macicy lub 
jajowodów, mięśniaki macicy, 
endometrioza (nieprawidłowe 
umiejscowienie błony śluzowej 
macicy).

Jeżeli objawy bolesne-
go miesiączkowania są bardzo 
nasilone lub wystąpiły po raz 
pierwszy w wieku dojrzałym, to 
koniecznie trzeba zgłosić się do 
ginekologa.

Jak leczyć zespół bolesnego 
miesiączkowania? W pierwszej 
kolejności powinno zastosować 
się preparaty pochodzenia ro-
ślinnego. Krwawnik pospolity to 
zioło, które zalecane jest w celu 
łagodzenia dolegliwości bólo-
wych. Można sporządzić z nie-
go napar lub napar zawierający 
w składzie mieszankę ziół ta-
kich jak: pięciornik gęsi, melisa, 
chmiel. Jeśli leczenie jest nie-
skuteczne, kolejnym krokiem 
jest zastosowanie leków rozkur-
czowych. Gdy i te nie pomogą, 
należy sięgnąć po lek przeciw-
bólowy. Dopuszcza się łączenie 
leku przeciwbólowego z rozkur-
czowym.

Gdy dolegliwości związa-
ne z miesiączką są znacznym 
utrudnieniem w życiu codzien-
nym, ginekolog może zapropo-
nować leczenie hormonalne, za-
zwyczaj przy pomocy środków 
antykoncepcyjnych.

Zaburzenia 
miesiączkowania 
Zaburzenia miesiączkowania 

takie jak brak miesiączki, skąpe, 
rzadkie miesiączki, nadmierne 
krwawienie miesiączkowe – wy-
magają zasięgnięcia porady gi-
nekologicznej.

Skąpe miesiączki mogą być 
wynikiem zaburzeń hormonal-
nych, przyjmowania leków (np. 
antykoncepcyjnych), chorób 

ogólnoustrojowych lub niepra-
widłowości w budowie macicy. 
(torbiele jajników, nadczynność 
tarczycy, nadmierny wysiłek fi-
zyczny). Brak miesiączki bywa 
np. wynikiem anoreksji. Nad-
mierne krwawienie dotyczy 
kobiet przed menopauzą i naj-
częściej młodych dziewcząt 
w okresie dojrzewania i jest 
wynikiem zmian hormonalnych. 
Dziewczęta borykają się z tym 
problemem z powodu niedoj-
rzałości układu hormonalnego, 
a kobietom przed menopauzą 
zanika funkcja jajników. Inną 
przyczyną może być przerost 
lub zapalenie błony śluzowej 
macicy oraz mięśniaki macicy. 
Obfite miesiączki prowadzą do 
niedokrwistości, co skutkuje 
osłabieniem, sennością, zawro-
tami głowy. W leczeniu wyko-
rzystuje się preparaty ziołowe 
i hormonalne. 

Wszystkie niewyjaśnione 
zaburzenia miesiączkowania 
wymagają zgłoszenia się do gi-
nekologa w celu diagnostycz-
nym, wykonania USG i badań 
hormonalnych.

Infekcje okolic intymnych
Infekcje okolic intymnych to 

częsty problem, który występu-
je u ok. 40-50 proc. pacjentek 
zgłaszających się do ginekolo-
ga. Najczęściej polegają na sta-
nie zapalnym, który objawia się 
upławami, swędzeniem i piecze-
niem pochwy. Mogą być spowo-
dowane przez bakterie lub grzy-
by a najczęściej są mieszane.

W leczeniu stosuje się pre-
paraty w postaci kremów dopo-
chwowych, maści i globulek oraz 
środków doustnych. Terapia po-
winna odbywać się pod okiem 
ginekologa i trwać przez taki 
czas, jaki wskazał lekarz, nawet 
jeśli zaobserwujemy poprawę.

mgr farm. 
Agata Trzebiatowska

fot. pixabay/ilustracyjne
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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Zielona szkoła 
pełna atrakcji

GMINA TŁUCHOWO  Już po raz dziewiąty dzieci i młodzież 
z Turzy Wilczej spotykają się w lipcu na zielonej szkole, której 
organizatorkami są niezmiennie panie z koła gospodyń wiej-
skich „Nowoczesna gospodyni”

Witajcie na świecie!
Noworodki

Fot. Lidia Jagielska

OLGA GAWROŃSKA
 urodziła się 23 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,75 kg i mierzyła 
55 cm. Jest córką Barto-
sza i Mai z Sosnowa, ma 
brata Filipa

TOBIASZ KRZYSZTOF 
CHOJNACKI

 urodził się 25 lipca w lip-
nowskim szpitalu, ważył 
2,7 kg. Jest synem Marka 
i Anity z Lipna, ma siostrę 
Julkę i braci Alana, Dariusza 
i Bartosza

HANNA HELENA 
LEWANDOWSKA

 urodziła się 25 lipca 
w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,6 kg i mierzyła 
56 cm. Jest córką Rafała 
i Barbary ze Zbyszewa, 
a siostrą Kuby, Szymona, 
Juliusza i Stasia

JAGODA KINGA 
KAPUŚCIŃSKA

 urodziła się 9 lipca w lip-
nowskim szpitalu, ważyła 
1,2 kg i mierzyła 40 cm. Jest 
córką Dariusza i Małgorzaty 
z Wielgiego, a siostrą Oliwii 
Darii i Artura Macieja

BLANKA CZARSKA
 urodziła się 23 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,15 kg i mierzyła 
53 cm. Jest córką Macie-
ja i Anny z Rogowa, ma 
brata Natana

FILIP NOWIŃSKI
 urodził się 26 lipca w lip-

nowskim szpitalu, ważył 
2,65 kg i mierzył 54 cm. Jest 
synem Mariusza i Sylwii ze 
Świętosławia, ma brata Oli-
wiera

ALEKSANDRA WOŹNIAK
 urodziła się 23 lipca w lip-

nowskim szpitalu, waży-
ła 3,7 kg i mierzyła 56 cm. 
Jest córką Łukasza i Pauliny 
z Chlebowa, a siostrą Zu-
zanny

Na placu przed świetlicą 
wiejską przez dwa tygodnie zaba-
wa trwała od rana do wieczora.  
Dzieciaki miały wakacyjne zaję-
cia. Wzięło w nich udział ponad 
50 osób. Każdego dnia były jakieś 
atrakcje, zabawa, konkursy, spo-
tkania z gośćmi, a także wyciecz-
ki.

Dla uczniów był to przede 
wszystkim wypoczynek, ale rów-
nież i edukacja, ponieważ każde-
go roku zajęcia mają na celu pro-
pagowanie bezpiecznych wakacji. 
– Tu jest niesamowicie. Szkoda, 
że zajęcia trwają tylko kilka go-
dzin. Nie chce mi się wracać do 

domu, chętnie zostałabym tu 
znacznie dłużej – mówi Klaudia, 
która uczestniczy w spotkaniach 
od kilku lat.

Co roku gmina Tłuchowo 
przyznaje na ten cel środki, któ-
re są przeznaczane m. in. na wy-
cieczki, konkursy oraz różnego 
rodzaju zabawy. – Jak miło wi-
dzieć uśmiechnięte twarze dzieci, 
które miały możliwość spędzenia 
dwóch tygodni aktywnych wa-
kacji. A to wszystko dzięki zaan-
gażowaniu stowarzyszenia „No-
woczesna gospodyni” – mówił 
Krzysztof Dąbkowski, wójt gminy 
Tłuchowo.

W tym roku w zajęciach pro-
ponowanych przez zieloną szkołę 
uczniowie brali udział w konkur-
sach, warsztatach plastycznych 
i kulinarnych oraz grach plenero-
wych. Ich opiekunami były czte-
ry panie, które nawet na chwilę 
nie pozwalały na nudę: Dorota 
Chrześcijańska, Ewa Jędrzejew-
ska, Wioletta Kurowska oraz Anna 
Tłuchowska. Ciekawym punktem 
programu był również wyjazd do 
Włocławka do parku linowego. 
Tam każdy odważny mógł spraw-
dzić swoją sprawność fizyczną, 
zwinność oraz wytrwałość.

W miniony piątek tegorocz-
ny sezon w Turzy Wilczej został 
oficjalnie zakończony, a wszyscy 
uczestnicy zajęć otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i słodki poczę-
stunek. Jednak organizatorzy już 
teraz zapraszają na kolejne spo-
tkanie. – Za rok będziemy obcho-
dzić okrągłą, dziesiątą rocznicę 
naszej zielonej szkoły. Postaramy 
się przygotować coś wyjątkowego 
na tę okazję. Teraz możemy za-
gwarantować, że zabawa będzie 
wyjątkowa – mówi Ewa Jędrze-
jewska, przewodnicząca KGW.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Wódka w podziemiu
Pod koniec lat 70. XIX wieku w Guberni Płockiej 
drastycznie podniesiono akcyzę od okowity, czyli 
wódki. Niosło to ze sobą wielkie problemy gospo-
darcze.

XIX wiek

Karczemna tajemnica
Prowadzenie przydrożnej karczmy było dobrym biznesem, ale wiązało się 
z ryzykiem. Nigdy nie było wiadomo, kim jest gość, który się u nas zjawił. 
W 1881 roku karczma we wsi Łąkie między Rypinem, a Lipnem była świad-
kiem zbrodni dokonanej przez jednego z wędrowców.

XIX wiek

Człowiek, który oszukał wszystkich
POSTAĆ  Nazywano go królem zapałek. Był uznawany za finansowego magnata. Posiadał banki, 
fabryki i kopalnie. Nikt nie zdawał obie sprawy, że jego imperium było jednym wielkim szwindlem. 
Ivar Kreuger jest uznawany za jednego z największych oszustów w historii

Wódkę zaczęto przemycać do 
lipnowskiego zza granicy, a miano-
wicie z Dobrzynia nad Drwęcą oraz 
z Lubicza. Miejscowi właściciele 
wyszynków niemal poupadali, 
ponieważ ich wódka była bardzo 
droga. Upadał także biznes karcz-

marski. O ile w latach 70. średnia 
cena czynszu za karczmę wynosiła 
400 rubli rocznie, to w 1881 roku 
mało kto był w stanie zapłacić 100 
rubli.  Niektóre karczmy likwid-
owano. Działały za to potajemne 
wyszynki sprzedające o połowę 
tańszą niemiecką okowitę. 
W efekcie w ciągu paru lat produkc-
ja wódki w pasie pogranicza niemal 
wymarła.

Odwrotnie było po drugiej 
stronie Drwęcy, gdzie gorzelnie 
powstawały jak grzyby po deszc-
zu. – „Przemytnictwem zajmują 
się po większej części ludzie nie 
posiadający własności ziemskiej, 
z której by karę pieniężną opłacić 
mogli, a potrafiący dobrze ukryć 
swe fundusze – informowała pra-
sa.

Przemytnik szedł więc do 
aresztu na kilka dni, po czym 
wychodził i powracał do przemytu.

(pw), fot. ilustracyjne

Karczmy był zazwyczaj 
niespokojnymi miejscami. Na-
jlepszy przykład to karczma 
przydrożna w Dobrzyniu nad 
Drwęcą, którą nazwano “zabi-
jakiem”. Bójki i przepychanki 
nie był niczym nadzwyczajnym. 
W styczniu 1881 roku do karczmy 
we wsi Łąkie przybył podróżny, 

zażądawszy posiłku i noclegu. 
Zaproponowano mu jajecznicę. 
Gość zgodził się, ale pod war-
unkiem, że zamiast słoniny do 
jajecznicy doda się masła. Żona 
właściciela karczmy udała się więc 
po masło do swoich sąsiadów, ni-
emieckich kolonistów. W tym 
czasie tajemniczy gość chwycił za 
znajdującą się przy piecu siekierę 
i zaczął rąbać małe pnie drzewa. 
Tłumaczył, że chce w ten sposób 
pomóc gospodarzowi.

Po kolacji przygotowywano 
się do noclegu. Karczma nie była 
wielka. Rodzina gospodarzy 
zajmowała alkierz. Gościowi zap-
roponowano posłanie w rogu izby. 
W nocy wstał i obuchem siekiery 
zabił karczmarkę, a potem os-
trzem rozciął na dwie części głowę 
karczmarza. 12-letni syn karcz-
marzy został złapany i uduszony 
paskiem. Po dokonaniu zbrodni 

zabrał się do kradzieży wszyst-
kiego co wartościowe.

Szczęśliwie przez okolicę 
przejeżdżał oficer policji i to nie byle 
jaki, bo znany ze swojej gorliwości 
w szukaniu przestępców. Na co 
dzień służył w Płocku. To on 
zaczął zbierać ślady konieczne do 
przeprowadzania śledztwa. To on 
wytypował podejrzanego, którym 
był mieszkaniec Przasnysza 
posiadający niemiecki paszport. 
Pozostawał bez pracy i kręcił się po 
okolicach guberni płockiej pod po-
zorem szukania pracy w charak-
terze ekonoma. Tydzień wcześniej 
widziano go w okolicach Sierpca.

Po dokonaniu zbrodni w we 
wsi Łąkie najprawdopodobniej 
przekroczył granicę rosyjsko-
niemiecką. Niestety to oznaczało, 
że pozostawał praktycznie bez-
karny.

(pw), fot. ilustracyjne

Ivar Kreuger był Szwedem. 
Urodził się w mieście Kalmar. Jego 
ojciec posiadał fabrykę zapałek. 
Był bardzo zdolnym dzieckiem. 
Przeskoczył dwa lata w szkole, 
podejmując naukę w domu z pry-
watnymi nauczycielami. Mając 
16 lat, rozpoczął studia na sztok-
holmskiej politechnice. W wieku 
20 lat był już inżynierem. Jako 
młody człowiek szukał dla siebie 
miejsca w świecie. Spędził sie-
dem lat na podróżach. Był w USA, 
Afryce i Meksyku. W południowej 

Afryce prowadził przez pew-
ien czas restaurację do spółki ze 
swoim przyjacielem. Szczęście 
uśmiechnęło się do niego, gdy 
zaczął pracować w hucie i poznał 
system wytopu stali opracow-
any przez Juliusa Kahna. Szybko 
zdobył prawa do zastosowania tego 
systemu w Szwecji i w Niemczech, 
gdzie dotąd nie był on znany.

W 1907 roku powrócił do Sz-
wecji, gdzie założył własną hutę. 
Rok później otworzył hutę w Ni-
emczech. Biznes miał się świetnie. 

Dzięki nowej metodzie produkcji 
mogły powstawać wysokie bu-
dynki oparte o stalowe szkielety. 
Ivar Kreuger uzyskał nawet kon-
trakt na budowę stadionu olimpi-
jskiego w Sztokholmie. Jako pier-
wszy przedsiębiorca budowlany 
obiecywał kary umowne jeśli jego 
pracownicy nie ukończą prac w te-
renie. W ten sposób zdobywał now-
ych klientów. Był jednak haczyk. 
Jeśli firma Kreugera ukończyła 
prace przed terminem, wówczas 
inwestor musiał płacić jej bonusy.

Pomysłowy Szwed po kilku 
latach pozbył się większości 
udziałów w firmie i zajął innym 
przedsięwzięciem, zaczął kupować 
cudze przedsiębiorstwa i banki. 
W ten sposób stał się właścicielem 
kopalni, kolei, tartaków, drukarni, 
nieruchomości w wielu miastach 
Europy oraz pakietu kontrolnego 
znanej firmy Ericsson. Zajmowała 
się ona rynkiem telefonicznym. 
Wkrótce kontrolował połową rynku 
stali na świecie oraz połową rynku 
celulozy. Co najciekawsze, podczas 
I wojny światowej podbił rynek 
zapałkarski. Należały do niego ni-
emal wszystkie fabryki.

Po wojnie wiele krajów Europy 
przeżywało wielkie kłopoty finan-
sowe. Kreuger był już na tyle bogaty, 

że udzielał im pożyczek. W zamian 
oczekiwał jednego, monopolu na 
handel zapałkami w danym kraju. 
Wkrótce Szwed zaczął zdobywać 
monopole także w innych dziedzi-
nach np. w przemyśle drzewnym. 
W 1931 roku kontrolował 200 
przedsiębiorstw.

Skąd Ivar brał pieniądze? 
Sprzedawał udziały w swoich 
firmach, ale czynił to sprytnie. 
Oferował udziały typu A oraz 
typu B. Te pierwsze były drogie, 
ale gwarantowały głos w sprawa-
ch firmy. Udziały typu B były 
tanie, przynosiły zyski, ale nie 
gwarantowały głosu. W ten sposób 
zyskiwał pieniądze, a jednocześnie 
nie tracił udziału w firmie. Ludzie 
ufając w geniusz Szweda, pakow-
ali w jego firmy miliony dolarów, 
często oszczędności życia. Kreuger 
zaczął tworzyć fikcyjne zyski, 
przelewając pieniądze z firmy 
do firmy. Zakładał także nowe 
przedsiębiorstwa, które istniały 
tylko na papierze. Nie przeszkadzało 
to inwestorom w zakupie ich akcji. 
Cały czas pożyczał także pieniądze 
państwom, przez co rządy wolały 
nie zachodzić mu za skórę i nie 
sprawdzały podwalin biznesu. 
W 1925 roku pożyczył Polsce 6 mln 
dolarów, a pięć lat później 32 mln 

dolarów. W 1929 roku, u szczytu 
kariery, posiadał majątek wart 
100 miliardów dolarów (według 
współczesnej wartości).

Problemy Kreugera rozpoczęły 
się w 1929 roku, gdy doszło do 
krachu na nowojorskiej giełdzie 
papierów wartościowych. Ludzie 
zaczynali masowo pozbywać się 
akcji, a Kreuger nie miał z czego 
ich spłacać. Gdy grunt zaczął palić 
się pod nogami, w 1932 roku wrócił 
do Europy, by spotkać się ze swoi-
mi bankierami. 12 marca został 
znaleziony martwy w swoim apar-
tamencie w Paryżu. Po śledztwie 
policja doszła do wniosku, że Szwed 
zastrzelił się późnym wieczorem. 
W pokoju zostawił otwartą kopertę, 
a w niej listy do swojej siostry, 
koleżanki i kolegi. W momencie 
śmierci Kreuger posiadał majątek 
wart 3 miliardów dolarów, milion-
ów dolarów oraz długi w wysokości 
10 miliardów dolarów. Tylko w USA 
pozostawił niespłacone 3,75 mld 
dolarów.

Wkrótce w prasie pojawiły 
się informacje o tym, że Kreuger 
upozorował swoją śmierć, 
a w rzeczywistości dożył swych 
dni w luksusowych warunkach na 
Sumatrze.

(pw)



Czwartek 2 sierpnia 2018 FOTORELACJA 27LIPNO–CLI.PL

Impreza z husarią
WIELGIE  Mężowie rycerscy z Błękitnej Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
prezentowali swoje umiejętności podczas pikniku wakacyjnego, który odbył się w miniony piątek 
w parku w Wielgiem. Spotkaniem zachwycone były przede wszystkim dzieci, chociaż także dorośli nie 
kryli zainteresowania tematyką husarską

Grupa, która prezentowała 
się w Wielgiem, działa już od 5 lat. 
Obecnie składa się z 36 członków 
mieszkających na terenie całej 
Polski, np. w Tczewie, Gdańsku, 
Wrocławiu, Szczecinie czy Iławie. 
18 z nich jeździ konno i posiada 
własne konie, które wykorzystu-
ją w pokazach. Łączy ich wspólna 
pasja i miłość do historii. Pięciu 
reprezentantów Błękitnej Cho-
rągwi Husarskiej Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego wykonało 
pokaz umiejętności dla miesz-
kańców gminy Wielgie podczas 
wakacyjnego pikniku. Chorągiew 
rezyduje na zamku w Golubiu-
Dobrzyniu, zaś docelowo stacjo-
nuje pod Chełmnem.

– Mimo tego, że nasi człon-
kowie są rozrzuceni po całym 
kraju, to nie mamy problemu ze 

spotykaniem się na treningach 
czy występach. Wszystkim zależy, 
by w tym uczestniczyć i odpo-
wiednio organizują swoją pracę 
czy czas wolny – mówi Ireneusz 
Jambor, namiestnik nad Błękitną 
Chorągwią Husarską Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
założyciel grupy, który wcześniej 
przez 10 lat należał do chorągwi 
działającej w województwie po-
morskim.

Jeźdźcy swoje umiejętności 
szlifują podczas treningów or-
ganizowanych co miesiąc, wyłą-
czając okres letni, gdy występują 
podczas różnego rodzaju imprez 
plenerowych.

– Bardzo podobał nam się 
pokaz. Był interesujący zarówno 
dla młodszych jak i starszych. 
Syn najwięcej radości zyskał, gdy 

udało mu się przejechać na koniu 
– mówi pan Stanisław, uczestnik 
pikniku.

Na miejscu można było zo-
baczyć nie tylko rycerzy w stro-
jach z epoki, którzy prezentowali 
swoje umiejętności i sprawności, 
ale również namiastkę obozowi-
ska husarskiego z elementami 
biesiadnymi czasów sarmackich. 
Członkowie grupy opowiadali tak-
że gawędy o sile oręża polskiego 
i fenomenie husarii. Można było 
także podpatrzeć w jaki sposób 
troczy się i kulbaczy konie. Po 
pokazie dzieci mogły dosiąść koni 
i zrobić sobie z nimi pamiątkowe 
zdjęcia. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się także darmowa 
dmuchana zjeżdżalnia.

Tekst i fot. Natalia Chyliń-
ska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Pracuj z Promedica24 jako 
Opiekunka Seniorów w Niem-
czech i zarób nawet 12 tysię-
cy w dwa miesiące. Bezpłat-
ne kursy języka niemieckiego 
i gwarantowane zatrudnienie.  
Zapraszam na spotkanie z re-
kruterem 2.08 lub 23.08 w go-
dzinach 10-15, ul. Tylna 1 Brod-
nica. Zadzwoń 519 690 440. 
Promedica24.

Chcesz pracować jako Opie-
kun/ka osób starszych w Niem-
czech, a nie znasz języka nie-
mieckiego ? Zapisz się już dziś 
na kurs w Brodnicy. Zapisy 
trwają. Ostatnie wolne miej-
sca. Kurs startuje w sierpniu. 
Promedica24. Zadzwoń pod: 
519 690 440.

Rolnictwo

Sprzedam łubin słodki, oczyszczony, 
1400 kg. Tel. 508 823 076 

Sprzedam pszenżyto, jęczmień. Tel. 
694 380 389 Golub Dobrzyń i oko-
lice

Usługi

Autoholowanie, pomoc drogowa, 
przewóz aut lub maszyn do 5 t. Fak-
tura, pomoc w uzyskaniu auta zastęp-
czego. Tel. 889 883 507

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

Auto-Moto

Kupię auta rozbite, stare, skorodowa-
ne, każdego stanu. Odbiór - gotówka. 
Kontakt tel. 889 883 507

Kupię/Sprzedam

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - 
długość 2,2 m, średnica 75 mm, gru-
bość 3 mm. Tel 889 883 507

Sprzedam piec co. opalany miałem 
węglem lub drewnem. Cena 1200zl 
Tel.792258775

Sprzedam agregat 2,2m na cienkiej 
sprężynie 664 896 441

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną  nad 
jeziorem Wąbrzeźno Cymbark około 
900 m2, cena do uzgodnienia, tel. 
604 541 339

Sprzedam lub wynajmę magazy-
ny, trzy po 140 m2, jeden 300 m2, 
Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 63, tel. 
604 541 339

Praca

Zatrudnię kierowcę z kategorią prawa 
jazdy C+E (na firanę ). Praca w kraju. 
Kontakt 508 304 792
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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
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/ przedszkola
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agencje / banki
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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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Lipno

Kinowe wakacje w mieście
30 dzieci uczestniczy w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Miejskie 
Centrum Kulturalne. Oprócz atrakcji warsztatowych i wypraw na najmłodszych 
czekają cotygodniowe, bezpłatne seanse filmowe.

Pełne radości ucztowanie 
w Trzebiegoszczu zorganizowa-
ne w formie rodzinnego pikniku 
rozbawiło uczniów i ich rodziny. 
Każdy znalazł dla siebie coś atrak-
cyjnego. Na imprezie pojawili się 
animatorzy, którzy zapewnili naj-
młodszym różnorodne atrakcje, 
była możliwość skorzystania ze 
zjeżdżalni czy zrobienie fantazyj-
nego makijażu. Lubiący sport mo-
gli rozegrać turniej piłki siatkowej 
na świeżo oddanym do użytku 

boisku, a ci którzy woleli gimna-
stykę umysłu, mogli sprawdzić się 
w grze w szachy.

– Dzieciom radość sprawiło 
także pojawienie się strażaków 
z PSP w Lipnie i OSP z Radomic 
– wspominają organizatorzy. – 
Nie mogło również zabraknąć 
pyszności, przygotowanych przez 
mamy uczniów, od słodkości 
przez frytki po kiełbaski. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyła 
się również loteria fantowa. Zaba-

wę odwiedzili, co szczególnie nas 
cieszy, i przywieźli ze sobą drob-
ne upominki wójt gminy Lipno 
Andrzej Szychulski i jego zastęp-
ca Kazimierz Mątowski. Impreza 
mogła odbyć się dzięki wsparciu 
starostwa powiatowego w Lipnie, 
GOPS-u w Lipnie, lokalnych firm, 
radnego Krzysztofa Pokłackiego, 
Marka Pniewskiego, Edyty Mać-
kiewicz i Edwarda Celmera.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Bawili się rodzinnie
GMINA LIPNO  Społeczność Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu bawiła się na pikniku rodzinnym. 
Letnią imprezę odwiedził włodarz gminy Andrzej Szychulski

– Bardzo spodobał mi się 
film o harcerzach z grupy „Czar-
ne stopy” – mówi Magda Lipiń-
ska. – Wcześniej byłam na obozie 
w Szczekarzewie u harcerzy z Za-
kopanego, więc już dużo wiedzia-
łam o harcerskim życiu. Film był 
uzupełnieniem wiedzy o trudach 
ich życia. Film bardzo mi się po-
dobał, ale ja jednak nie zdecydo-
wałabym się zostać harcerką. Grał 
w tym filmie mój ulubiony z „13 

posterunku” Cezary Pazura.
Trzydzieścioro uczestników 

zajęć wakacyjnych organizowa-
nych przez dom kultury obejrzało 
filmy „Czarne stopy”. „Pippi Lang-
strumf” i „Kosmiczna jazda. Hau, 
hau. Mamy problem” w towarzy-
stwie dzieci i… dorosłych z nasze-
go miasta, którzy z entuzjazmem 
korzystają z wakacyjnej, darmo-
wej oferty filmowej Nawojki.

Było też spotkanie z harce-

rzami z Warszawy, wyprawa do 
strażnicy PSP w Lipnie, wizyta na 
poczcie, lekcja udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej 
i mnóstwo innych atrakcji. Orga-
nizatorom pomysłów nie brakuje, 
a dzieci wakacje spędzają aktyw-
nie i poznawczo. Zajęcia w domu 
kultury będą odbywały się także 
w sierpniu.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska
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Dzieci mogły korzystać 
z trampolin, dmuchanych zamków 
i innych atrakcji, które zapewniały 
ruch. Na tym jednak nie koniec, 
gdyż wzięły także udział w biegu 
na 300 m. Towarzyszyła im Mysz-
ka Miki i Mini. Wszyscy chętni 
uczestnicy imprezy zmierzyli się 
z dystansem 1200 m. Z kolei bieg 
główny odbył się na dystansie 5 
km.

– Trasa kondycyjnie była od-
czuwalna jako dłuższa ze względu 
na ukształtowanie terenu. Było 
trochę wzniesień, na które trze-
ba było podbiec, a później uważać 
przy zbieganiu. Do tego dochodziło 
palące słońce. W trakcie skorzysta-
łem z możliwości schłodzenia się 
w kurtynie wodnej przygotowanej 
przez straż pożarną – mówi An-
drzej, jeden z uczestników głów-
nego biegu.

Pierwszy na mecie po 17 mi-
nutach i 57 sekundach na najdłuż-
szym dystansie pojawił się Łukasz 
Karczewski. Po nim przybiegł 
Adrian Zamiński. Zaś na trzecim 
miejscu uplasował się Marcin Kar-

czewski. W kategorii kobiet na tym 
dystansie pierwsze miejsce z cza-
sem 23 minuty 42 sekundy zajęła 
Mariola Bartosz. Z drugiego miej-
sca cieszyła się Roksana Borowicz. 
Z kolei Aleksandra Kalinowska 
dobiegła na metę jako trzecia za-
wodniczka. Na dystansie 1200 me-
trów najlepszy okazał się Krystian 
Górski, a z kobiet – Agata Fumin-
kowska. Natomiast w biegu dzieci 
z chłopców najszybszy był Niko-
dem Żurawski, zaś wśród dziew-
czynek na pierwszym stopniu po-
dium stanęła Joanna Lisiecka.  

– Założeniem jest, żeby nie 
tylko tu aktywnie wypocząć, ale 
także nasze dzieci i młodzież cze-
goś nauczyć, stąd liczne konkursy 
i quizy, które dla nich przygotowa-
liśmy. Pytamy m. in. o to jak segre-
gować odpady czy jak oszczędzać 
energię elektryczną. Przy okazji 
spotkania z mieszkańcami poka-
zujemy, co wykonaliśmy i co jesz-
cze można wykonać dzięki pro-
gramom operacyjnym – wyjaśnił 
Józef Predenkiewicz, wójt gminy 
Kikół.

Sportowa rywalizacja toczyła 
się także na boisku siatkówki pla-
żowej. Wystartowało po 5 drużyn 
męskich i żeńskich. Wśród męż-
czyzn najlepszy okazał się duet: 
Łukasz Detmer i Tomasz Sadow-
ski. Drugie miejsce zajęła Emilia 
Obelmerel i Rafał Obelmerel, zaś 
trzecie  Jakub Tomczyk i Kamil 
Góreczny. Kategorię kobiet na po-
dium otwiera Sandra Kleczkowska 
i Martyna Lewandowska. Ze zwy-
cięskim duetem w finale przegrała 
Emilia Kuźniak i Kinga Różańska, 
zajmując drugie miejsce. Ostatnią 
pozycję na podium wywalczyły 
Magdalena Bonowicz i Małgorzata 
Piasecka.

Oprócz aktywności fizycznej 
można było zobaczyć występ ka-
peli „Chłopaki do wzięcia” i „Co-
smo”, a także Dawida Smolińskie-
go. Sportowy weekend zakończyła 
zabawa taneczna, podczas której 
nie zabrakło rytmów do aktywno-
ści na parkiecie.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska

Sportowy weekend w Kikole
REKREACJA  Już po raz czwarty odbył się sportowy weekend w Kikole, podczas którego miłośnicy biegania 
wzięli udział w Biegu Kikolskim. To niejedyne aktywne atrakcje przygotowane przy tej okazji dla mieszkań-
ców i gości. Patronem medialnym wydarzenia był tygodnik CLI

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL


