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Feralna ul. Rypińska: 
„Mamy tu tragedię”

LIPNO  Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 557 łączącej Lipno 
z Rypinem z drogą z naszego miasta do Jastrzębia budzi zastrze-
żenia kierowców. Chodzi o zamontowane na zakręcie osłony, 
które zdaniem mieszkańców ograniczają widoczność, a zdaniem 
zarządcy drogi chronią pieszych
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– Kto wymyślił coś takiego, 
żeby na skrzyżowaniu zamonto-
wać osłony zasłaniające widocz-
ność kierowcom? – nie kryje 
oburzenia Jerzy Zieliński, radny 
powiatowy, ale przede wszyst-
kim kierowca. – Wcześniej tu 
było dosłownie jezioro, tworzy-
ły się ogromne rynny, zbierała 
się woda, dzieci szły do szkoły 
zalane wodą i błotem, gdy prze-
jeżdżał tędy tir. W walce z za-
rządem dróg pomogła mi wtedy 
Aneta Jędrzejewska z zarządu 
województwa. Chodnik zrobili, 
włączył się wówczas mocno rów-
nież wójt gminy Lipno Andrzej 
Szychulski. I chwała, że to zrobi-
li, jest dobrze, są barierki, dzieci 

są bezpieczne. Tyle, że mamy tu 
teraz kolejną tragedię.

Problemowe osłony
Bo razem z barierkami na 

newralgicznym zakręcie na uli-
cy Rypińskiej, w miejscu zjazdu 
do Jastrzębia, zarządca drogi 
wojewódzkiej, czyli Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, założył osłony. 
Metalowe ekrany zamontowa-
ne nisko chronią przechodniów 
przed ochlapaniem wodą przez 
jadące auta, ale zdaniem kierow-
ców zasłaniają widoczność i two-
rzą jeszcze większy problem na 
i tak niebezpiecznym skrzyżo-
waniu.

– Kierujący samochodem 
osobowym nie widzi nic w tym 

miejscu – mówi radny Jerzy Zie-
liński przy wtórze licznie zgro-
madzonych kierowców często 
korzystających z tego skrzyżo-
wania. – Właściciele wyższych 
aut jeszcze jakoś sobie tu dają 
radę, ale zwykłych osobówek już 
nie, a jeśli jeszcze kieruje ktoś 
niższy, kobieta, to jest tragedia, 
widoczność żadna.

Prośby o pomoc
Mieszkańcy pokazują nam 

i dokładnie omawiają z jakim 
problemem mają do czynienia. 
Przejeżdżający w czasie naszej 
interwencji kierowcy licznie za-
trzymują się, prosząc o pomoc. 
Wyraźnie widać ich zakłopotanie 
podczas ruchu na newralgicz-
nym skrzyżowaniu ulicy Rypiń-
skiej z Jastrzębską. A ruch jest 
tu ogromny, bo i ulice są gęsto 
zaludnione, i droga wojewódzka 
jest arterią mocno użytkowaną.

– 15 marca była tu na miej-
scu komisja, ale nie dali się prze-
konać twierdząc, że to tak ma 
być, że takie są normy – przypo-
mina Zieliński. – Przecież tu nie 
ma żadnego chlapania, jest pod-
wyższony asfalt, jest kratka. 

Dokończenie na str. 29

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Zalewa im piwnice

Ostatnie ulewne deszcze mocno dały się we znaki. O interwencję poprosili 
nas mieszkańcy bloków przy ul. Robotniczej w Dobrzyniu nad Wisłą, któ-
rym zalało piwnice. Problem powtarza się od lat. Co na to władze miasta 
i gminy? Szczegóły na str. 6.

Fot. (ak)
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Zdecyduj, na co pójdzie 100 tys. zł
LiPno  Od poniedziałku 6 sierpnia do piątku 24 sierpnia 15-osobowe grupy mieszkańców miasta 
w wieku powyżej 16. roku życia mogą zgłaszać swoje propozycje do zrealizowania w ramach budże-
tu partycypacyjnego. Władze Lipna na 2019 rok przeznaczyły na ten cel 100 tysięcy złotych

To będzie trzeci już budżet 
obywatelski w naszym mieście. 
Władze Lipna oddają do dyspo-
zycji mieszkańców ponownie 
100 tysięcy złotych. Wnioski 
złożone do 24 sierpnia, na spe-
cjalnych formularzach i poparte 
przynajmniej przez 15 miesz-
kańców, zostaną ocenione przez 
pracowników urzędu miejskie-
go. Potem we wrześniu miesz-
kańcy będą głosować. Projekt, 
który zdobędzie największą licz-
bę głosów lipnowian, zostanie 
zrealizowany w 2019 roku.

Przebudowali Akacjową
W pierwszym roku funk-

cjonowania budżetu partycypa-
cyjnego wpłynęło do ratusza 15 
projektów, ale głosowano nad 
13, bo tyle pomysłów przeszło 
weryfikację formalną. Do urn 
poszło wtedy 991 osób i wy-
grała, większością 209 głosów 
przebudowa ulicy Akacjowej. 
Inwestycja została oczywiście 
wykonana w 2017 roku.

Spadek zainteresowania
W drugim budżecie oby-

watelskim swoje głosy oddało 
tylko 392 lipnowian, ważnych 
głosów było 360. Głównymi 
przyczynami uznania głosów 
za nieważne było to, że głosu-
jący nie był mieszkańcem Lip-
na lub oddał więcej niż jeden 
głos na dany projekt. Zdarzyły 
się też przypadki braku adresu 
zamieszkania lub podpisu gło-
sującego, a nawet braku wybo-
ru propozycji. Po przeliczeniu 
i sprawdzeniu ważności okaza-
ło się, iż projekty z najwyższą 
liczbą głosów uzyskały ten sam 
wynik, czyli 86 ważnych głosów. 
Była to budowa chodnika na 
osiedlu Armii Krajowej przy blo-
ku nr 3 i 4 oraz budowa ścieżki 
zdrowia łączącej osiedle Witonia 
i Park Miejski im. Gabriela Na-
rutowicza. W związku z remi-
sem i przekroczeniem ustalonej 
kwoty burmistrz Paweł Banasik 
w porozumieniu z radą miejską 

w Lipnie zdecydował o alokacji 
środków z budżetu, zwiększeniu 
kwoty i realizacji w 2018 roku 
obu wybranych projektów.

Wykonali dwa projekty
Budowa chodnika na osie-

dlu Armii Krajowej przy blokach 
3 i 4 kosztowała 25 tysięcy zło-
tych. Budowę ścieżki zdrowia 
łączącej osiedle Witonia i Park 
Miejski im. Gabriela Narutowi-
cza wyceniono na 100 tysięcy 
złotych. Te dwie inwestycje zo-
stały zrealizowane w 2018 roku. 
Pozostałe cztery wskazane 
przez mieszkańców w ubiegłym 
roku nie uzyskały odpowiedniej 
liczby głosów. Wymiana latarni 
oświetleniowych na osiedlu Rey-
monta zakładająca komplekso-
wą wymianę 26 lamp ulicznych 
uzyskała 34 głosy. Utworzenie 
siłowni zewnętrznej na osiedlu 
baraków przy ulicy Sierakow-
skiego zakładające zakup i mon-
taż urządzeń, które pozwolić 
miały na aktywizację, poprawę 
kondycji i sprawności fizycznej 
mieszkańców zdobyło 5 głosów. 
Na modernizację i doposażenie 
placu zabaw na osiedlu Kwia-
tów, zakup i montaż huśtawek, 
piaskownic, konstrukcji ze zjeż-
dżalniami i ścianką wspinacz-
kową, bujaków na sprężynkach 
oraz malowanie boiska, ogro-
dzenie terenu i ułożenie na-
wierzchni z pianki głosowało 68 
osób, a na propozycję budowy 
ogólnodostępnego placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 2, 
zakup i montaż huśtawek, ka-
ruzel, zestawu zabawowego ze 
zjeżdżalniami, kładkami i tu-
nelem oraz wykonanie podłoża 
syntetyczno-trawiastego i ogro-
dzenie nowoczesnego placu za-
baw zagłosowało 81 osób.

Burmistrz zachęca
– Zainteresowanie budże-

tem obywatelskim jest w tym 
momencie ogromne, oby tak 
było do końca – mówi burmistrz 
Paweł Banasik. – W ubiegłym 
roku nie spełniło to naszych 
oczekiwań, mam nadzieję, że 
w tym roku tych inicjatyw spo-
łecznych będzie dużo więcej, lu-
dzie zaangażują się, bo powinni 
mieć świadomość, że nawet jeśli 
jest to mała, określona kwota 
100 tysięcy złotych, to zawsze 
możemy coś za to zrobić i to 
według pomysłu i inicjatywy 
mieszkańców, a nie według po-
mysłu burmistrza czy radnego 
z danego okręgu wyborczego.

Warto więc składać swoje 
projekty upiększania, uspraw-
niania miasta. Przypominamy, 
że każdy mieszkaniec może zgło-
sić (poprzeć) tylko jedną propo-
zycję. Propozycję musi uzupeł-
niać lista poparcia co najmniej 
15 mieszkańców miasta w wieku 
powyżej 16 roku życia.

– Formularz zgłoszenia 
projektu należy złożyć w wersji 
papierowej w sekretariacie na-
szego urzędu miejskiego do 24 
sierpnia – wyjaśniają urzędnicy 
ratusza. – Zapraszamy do zapo-
znania się z zasadami budżetu 
partycypacyjnego oraz do skła-
dania formularzy zgłoszeń pro-
jektów. Wszystkie zasady i pro-

cedury w tym zakresie określa 
Regulamin Budżetu Partycypa-
cyjnego Gminy Miasta Lipna na 
2019 rok, który dostępny jest 
w UM w Lipnie i na stronie in-
ternetowej ratusza www.umlip-
no.pl.

upiększajmy Lipno
Zgłaszanym projektem 

może być każda inicjatywa oby-
watelska określająca zadanie, 
która przyczyni się do pozy-
tywnego rozwoju miasta. Ini-
cjatywą obywatelską może być 
projekt zadania takiego jak:  
budowa, modernizacja lub re-
mont elementów infrastruktury 
miejskiej, działanie mające na 
celu poprawę warunków życia 
i funkcjonowania mieszkań-
ców, wydarzenie o charakterze 
prospołecznym, kulturalnym, 
oświatowym lub sportowym. 
Zgłaszane projekty muszą być 
oczywiście zgodne z prawem 
oraz mieścić się w granicach 
zadań i kompetencji miasta. 
Propozycje zadań do budżetu 
partycypacyjnego może składać 
każdy mieszkaniec Lipna, który 
w momencie wypełniania wnio-
sku ma ukończone 16 lat.

Do tematu wrócimy.

Tekst i fot.
 Lidia Jagielska
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Władze gminy rozstrzygnęły 
pozytywnie przetarg na realizację 
tych inwestycji. Umowa została 
podpisana 26 lipca. Zadanie wyko-
na firma Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. z 
Torunia. Złożyła najkorzystniejszą 

cenowo ofertę. Koszt inwestycji 
dla budowy trzech Otwartych Stref 
Aktywności to 144 943 zł brutto.

Obiekty Otwartych Stref Ak-
tywności będą budowane w trzech 
miejscowościach przy szkołach 

w Chrostkowie, Stalmierzu i No-
wej Wsi. Główną przesłanką przy 
wyborze miejsca było położenie 
w niedalekiej odległości od jedno-
stek oświatowych, gdzie znajdują 
się już urządzenia do zabawy dla 
dzieci w wieku szkolnym. Na pro-
jekt dla każdej strefy składa się 
6 podwójnych urządzeń fitness 
montowanych na pylonie nośnym. 
Urządzenia dobrane zostały w taki 
sposób, aby z każdej strony pylonu 
zamontowany był inny element do 
ćwiczeń, natomiast cała siłownia 
zewnętrzna zapewniała jak najbar-
dziej urozmaicone formy treningu 
dla użytkowników w różnym wie-
ku.

W skład urządzeń wchodzą: 
drążek i poręcze, koła tai-chi małe i 
duże, orbitrek i biegacz, rower i jeź-

dziec, surfer i twister, wyciąg górny 
i krzesło do wyciskania. W projekcie 
znajdują się również dwa betono-
we stoły do gry w szachy/warcaby 
wraz z 4 siedziskami. Teren ma być 
pokryty trawą. Zasadzone będą 
także nowe drzewa. Zaplanowano 
również wyposażenie placów w ła-
weczki oraz stojak na rowery. Ca-
łość zajmie 200 m².

– Na terenie gminy Chrostko-
wo nie ma rozbudowanej siłowni 
zewnętrznej. Od dawna docierają 
do mnie głosy, że takie miejsca są 
bardzo potrzebne. Bardzo często 
młodzi mieszkańcy wyjeżdżają 
poza teren gminy w celu korzysta-
nia z tego typu obiektów zewnętrz-
nych. Głównym celem budowy 
Otwartych Stref Aktywności jest 
zapewnienie dzieciom, młodzieży 

i dorosłym dostępu do uprawiania 
sportu i rozwoju kultury fizycznej 
w odpowiednich do tego warun-
kach. Obiekty te będą otwarte i do-
stępne bezpłatnie dla wszystkich 
– tłumaczy Mariusz Lorenc, wójt 
gminy Chrostkowo.

Celem inwestycji jest stworze-
nie miejsc, w których wszystkie po-
kolenia aktywnie będą mogły spę-
dzać czas. Miejsca rekreacji mają 
być gotowe do końca września br. 
Wójt gminy nie wyklucza, że jeśli 
Otwarte Strefy Aktywności będą 
cieszyły się bardzo dużym zainte-
resowaniem, rozważy ich budowę 
w kolejnych miejscowościach.

Natalia 
Chylińska-Żbikowska

fot. archiwum

Będą trzy strefy aktywności
CHROSTKOWO  Gmina Chrostkowo inwestuje w Otwarte Miejsca Aktywności. Powstaną trzy tego typu 
strefy, z których będą mogli korzystać bez ograniczeń mieszkańcy w różnym wieku. Zamontowane urządze-
nia umożliwią wykonywanie różnorodnego treningu

Powiat 

Pożegnanie z mundurem
Po ponad 21 latach służby w policji na emeryturę odszedł funkcjonariusz lipnow-
skiej komendy aspirant Adrian Kwaśniewski.

Adrian Kwaśniewski w szeregi 
policji wstąpił przeszło 21 lat temu. 
Służbę zaczynał w pruszkowskiej 
komendzie, w prewencji, by po 
trzech latach związać się z wydzia-
łem kryminalnym. Dwanaście lat 

temu zdecydował się na dołączenie 
do policjantów powiatu lipnowskie-
go i od roku 2006 nieprzerwanie aż 
do chwili odwieszenia munduru 
na emerycki wieszak dbał o bez-
pieczeństwo mieszkańców nasze-
go regionu, wykonując czynności 
dochodzeniowo-śledcze. Aspirant 
Kwaśniewski pracował w Posterun-
ku Policji w Skępem, Posterunku 
Policji w Kikole i w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Lipnie.

– W ciągu służby funkcjona-
riusz za swoje zaangażowanie i su-
mienne wykonywanie obowiązków 
wielokrotnie otrzymywał nagrody 
komendanta powiatowego, był tak-
że wyróżniony przez komendanta 
wojewódzkiego policji w Bydgosz-

czy – wymienia Małgorzata Mał-
kińska z KPP w Lipnie. – Teraz czeka 
go chwila odpoczynku, ale już myśli 
o realizacji nowych planów i pod-
jęciu nowej pracy. Życzymy więc 
wielu satysfakcjonujących przeżyć 
i realizacji nowych wyzwań i pasji.

Na zakończenie służby komen-
dant powiatowy policji w Lipnie 
Zdzisław Ciesielski podziękował Ad-
rianowi Kwaśniewskiemu za wielo-
letnią służbę w policji. Niezwykłą 
pamiątką dla świeżo upieczone-
go emeryta jest otrzymana z rąk 
szefa lipnowskich stróżów prawa 
w mundurach statuetka z nume-
rem służbowym.

Lidia Jagielska
 fot. KPP Lipno

Profilaktyka za darmo
13 sierpnia mieszkanki naszego miasta będą mogły 
wykonać bezpłatne badanie piersi. Mammobus bę-
dzie stacjonował na placu Dekerta. Akcja skierowana 
jest do kobiet powyżej 50. roku życia. Rejestracja już 
trwa.

Lipno

Mammografia, czyli rentge-
nowskie badanie piersi, to wciąż 
najbardziej skuteczna metoda 
w diagnostyce wczesnych obja-
wów raka piersi. Wczesne wykry-
cie tego nowotworu gwarantuje 
niemal 100 procent pewności na 
wyleczenie choroby, dlatego więc 
warto się badać, tym bardziej, że 
jest to akcja bezpłatna. Co wię-
cej mammografia jest badaniem 
bezpiecznym i wykonywanym 
przy użyciu minimalnej dawki 
promieniowania rentgenowskie-
go.

Szansę na skorzystanie 
z bezpłatnego badania piersi 
mieszkanki Lipna będą miały już 
13 i 14 sierpnia, czyli w najbliższy 
poniedziałek i wtorek. Mammo-
bus będzie stacjonował na placu 
Dekreta (w okolicy urzędu mia-
sta).

– Zachęcam do wykona-
nia darmowego badania, dzięki 
któremu kobiety mają szansę 
na dłuższe i szczęśliwsze ży-
cie – apeluje lekarze Małgorza-
ta Cymerman. – Nasi specjaliści 
wykonują badanie za pomocą no-
woczesnego sprzętu, jest szybkie 
i całkowicie bezpieczne, a wielu 
kobietom uratowało życie. Rak 
piersi co roku odbiera życie kil-
kunastu tysiącom polskich ko-
biet, naszym mamom, siostrom, 
przyjaciółkom. Często kobiety 

zbyt późno dowiadują się, że są 
chore. Rak nie boli, w począt-
kowym stadium nie wpływa źle 
na nasze samopoczucie, dlatego 
rzadko zadajemy sobie pytanie, 
czy ta choroba może nas doty-
czyć. Mammografia pozwala to 
skutecznie sprawdzić.

Jest to już kolejna edycja 
badań profilaktycznych reali-
zowanych w regionie w ramach 
Populacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi 
refundowanego przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Program bez-
płatnego badania piersi skiero-
wany jest do kobiet powyżej 50. 
roku życia, które nie wykonywały 
mammografii przez co najmniej 
24 miesiące.

Zapisy już trwają. Rejestracja 
odbywa się pod numerem tele-
fonu 58 666 24 44.

Badanie w mammobusie od-
będzie się po okazaniu dowodu 
osobistego. Kobiety posiadające 
wyniki poprzednich badań mam-
mograficznych powinny zabrać 
je ze sobą celem porównania 
i postawienia skutecznej diagno-
zy. Akcję finansuje Narodowy 
Fundusz Zdrowia, a wynik bada-
nia każda uczestnicząca w nim 
lipnowianka otrzyma pocztą 
w ciągu trzech tygodni.

Lidia Jagielska

Lipno

Kurtyna wodna na upały
Zlokalizowana na placu Dekerta kurtyna wodna ma swoich zwolenników. Nie 
odstępują jej głównie dzieci, ale i dorośli polubili efekty jej działania.

Wysokie temperatury spo-
wodowały, że w centrum naszego 
miasta, przed ratuszem, na placu 
Dekerta pojawiła się kurtyna wod-
na. Teraz każdy może dzięki temu 
chociaż nieco ochłodzić się. Synop-
tycy zapowiadają bardzo wysokie 
temperatury jeszcze na kilka dni, 
a przecież lato jeszcze się nie koń-
czy, więc z orzeźwienia delikatną 
mgiełką wody z pewnością warto, 
a nawet trzeba skorzystać i o kur-

tynie wodnej w centrum Lipna war-
to wiedzieć, pamiętać i korzystać.

– Jest fajnie i bardzo chłodno 
– mówią chłopcy. – Taka wodna 
mgiełka od razy pozwala zapo-
mnieć o upale. Na placu Dekerta 
jest jak na patelni, a tu przyjemnie.

Nie tylko dzieci korzystają 
z kurtyny wodnej, chociaż to wła-
śnie najmłodsi lipnowianie są jej 
stałymi użytkownikami.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Rok ważnych jubileuszy
LIPNO/POWIAT  15 sierpnia samorządowcy miasta, gminy i powiatu lipnowskiego oraz mieszkańcy uczczą 
98. rocznicę cudu nad Wisłą oraz 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Główne uroczystości odbędą się 
przy Pomniku Niepodległości w parku miejskim po godzinie 12.00, a poprzedzi je msza święta i odsłonię-
cie tablicy upamiętniającej na lipnowskiej farze

R E K L A M A

W śro-
dę 15 sierpnia 
w Lipnie odbę-
dą się uroczy-
ste obchody 
święta Wojska 
Polskiego, 98. 
rocznicy cudu 
nad Wisłą oraz 
u r o c z y s t o ś ć  
Wniebowzięcia 
N a j ś w i ę t s z e j  
Maryi Panny. 
Ś w i ę t o w a n i e 
rozpocznie o godzinie 10.00 
mszą święta odprawianą w in-
tencji ojczyzny w kościele pod 
wezwaniem WNMP przy ulicy 
Piłsudskiego.

– 15 sierpnia w Lipnie zain-
augurujemy również, odsłonię-
ciem i poświęceniem na naszym 
kościele tablicy upamiętniającej, 
obchody setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Pol-
skę – podkreśla Krzysztof Ko-
walewski z Miejskiego Centrum 
Kultury w Lipnie. – Zawiązał się 
komitet honorowy powiatowych 
obchodów rocznicy. Odsłonię-
cie tablicy będzie więc jednym 
z punktów naszych uroczystości 
i nastąpi zaraz po mszy świętej. 
Serdecznie wszystkich zapra-
szamy.

Odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy na lipnowskiej farze ma 
odbyć się około godziny 11.30, 
po wspólnej modlitwie. Następ-
nie przedstawiciele samorzą-
dów, radni, poczty sztandarowe, 
mundurowi, przedstawiciele za-
kładów pracy, goście oraz miesz-
kańcy przemaszerują ulicami 
miasta do parku miejskiego 
im. Gabriela Narutowicza. Uro-
czysty apel i złożenie kwiatów 
odbędzie się w samo południe 
pod pomnikiem niepodległości. 
O godzinie 13.00 uczestnicy lip-
nowskich uroczystości spotka-
ją się na poczęstunku w szkole 
podstawowej nr 2.

Organizatorami tegorocz-
nego sierpniowego świętowa-
nia jest Urząd Miejski w Lipnie, 
Miejskie Centrum Kulturalne 
w Lipnie, Starostwo Powiatowe 
oraz Komitet Honorowy Powia-
towych Obchodów Rocznicy 100 
lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Relację z tych 
szczególnych lipnowskich uro-
czystości opublikujemy w tygo-
dniku CLI.

Tekst i fot.
 Lidia Jagielska



aktualności6 Czwartek 9 sierpnia 2018 LIPNO–CLI.PL

narzekają na zalewane piwnice
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Gdy tylko występują obfite opady deszczu, mieszkańcy bloków przy ul. Robotniczej 
nie mają łatwego życia. Przynależne do ich mieszkań piwnice są zalewane, co bardzo utrudnia normalną 
egzystencję. Mówią, że od lat nikt z ich problemem nic nie robił

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Zgłosili się do nas kilkana-
ście dni temu, tuż po ogrom-
nych ulewach, które nawiedziły 
nie tylko region, ale praktycz-
nie całą Polskę. Po rekordowo 
dużych opadach natychmiast 
na Robotniczej interweniowali 
strażacy. Trzeba było wypompo-
wywać wodę, ratować dobytek 
mieszkańców kilku bloków. Nie-
stety ich zdaniem to sytuacja, 
która powtarza się od dawna 
i z którą, mimo wielokrotnych 
reklamacji nikt dotychczas nic 
nie zrobił.

– Po tej ulewie w naszym 
i w sąsiednich blokach zalało 
piwnice. Wszystko dosłownie 
pływało. Wiele osób straciło 
wart znaczne pieniądze opał, 
który zbierali na zimę, a który 
już do niczego się nie nadaje. 
Poza tym kolejny problem jest 
z kanalizacją na naszej ulicy. Po 
ulewnych deszczach po prostu 
wybija szambo. Jest nieziemski 
smród. Musimy zatykać odpły-
wy w zlewach i umywalkach, 

żeby w mieszkaniach dało się 
wytrzymać. Tak się nie da dłu-
żej żyć. Najgorsze, że tak jest 
od wielu lat – powiedzieli nam 
zgodnie mieszkańcy bloków 
przy ul. Robotniczej w Dobrzy-
niu nad Wisłą, z którymi rozma-
wialiśmy na miejscu.

Ludziom nie ma się co dzi-
wić. Pokazali nam swoje piwni-
ce i faktycznie ślady zalania są 
wyraźne. Nie dość, że muszą 
sprzątać po ostatniej nawałnicy, 
to już boją się, co będzie w ra-
zie kolejnej. Żal mają do władz 
miasta i gminy, tak obecnych jak 
i poprzednich. Prosząc nas o in-
terwencję, pytają zarazem czy 
wreszcie coś się zmieni.

– Na ulicy Robotniczej jest 
bardzo stara, zużyta infrastruk-
tura i to jest przyczyna takiego 
stanu rzeczy. Po obfitych opa-
dach problem narasta, co sam 
widziałem na miejscu. Mamy już 
na ukończeniu projekt nowej 
sieci wodociągowo-kanalizacyj-
nej. W przyszłym roku zostanie 

ona wykonana z drugiej strony 
ul. Robotniczej, od strony tere-
nów rekreacyjnych. Podłączenie 
do nowej infrastruktury chcemy 
zgrać z inwestycją dotyczącą 
budowy nowych bloków miesz-
kalnych. Ale pragnę uspokoić 
mieszkańców, że niezależnie 
od tego czy te bloki powstaną 
i tak wykonamy nową sieć, któ-
ra rozwiąże omawiane proble-
my – wyjaśnia burmistrz Jacek 
Waśko.

Mowa o inwestycji, do któ-
rej przymierza się dobrzyński 
ratusz. Trwają już zapisy na 
mieszkania komunalne i jeśli 
plan zyska aprobatę radnych 
miejskich, w Dobrzyniu pobudo-
wane zostaną dwa lub trzy bloki. 
Wtedy będzie doskonała okazja, 
żeby przestarzałą infrastruktu-
rę na Robotniczej zastąpić nową 
siecią. Póki co wykonywane są 
doraźne prace mające na celu 
utrzymanie bieżącej sieci.

Tekst i fot. (ak)

Do 14 sierpnia trwa nabór do nowo utworzonego żłobka w Bobrownikach. Ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc może to być ostatnia szansa, aby zapisać 
dziecko na rok szkolny 2018/2019.

Bobrowniki

Ostatnie dni naboru 
do „Bobrowiaczka”

Dobiega końca remont budyn-
ku, w którym dotychczas działało 
przedszkole zlokalizowanego przy 
ul. Włocławskiej. Od września bę-
dzie w nim działać Klub Dziecięcy 
„Bobrowiaczek”. To pierwsza tego 
typu placówka na terenie gminy. 
Zapisane dzieci zostaną objęte 
opieką w wymiarze do 10 godzin 
dziennie w godzinach od 6.30 do 
16.30. Zainteresowani rodzice mają 
jeszcze tylko kilka dni na złożenie 
odpowiednich wniosków. W klubie 
znajdzie opiekę dziesięcioro dzieci. 
Rodzice sześciu kandydatów już 
wyrazili chęć skorzystania z moż-
liwości zapisania do niego swoich 
dzieci. W żłobku mogą przebywać 
maluchy w wieku od ukończenia 
pierwszego roku życia. Górną gra-
nicą wiekową dla przyjmowanych 
dzieci są trzy lata. Założeniem 
jest, aby do żłobka uczęszczali naj-
młodsi mieszkańcy z terenu gmi-
ny Bobrowniki. Jeśli zostaną wolne 
miejsca, przyjmowane będą także 
ci spoza ustalonych granic.

Gmina Bobrowniki otrzyma-
ła ponad 150 tys. zł na utworze-
nie żłobka w ramach programu 
„Maluch +”. Pozyskane środki 
przeznaczone zostały głównie na 
jego wyposażenie i drobne prace 
remontowe. Gmina z własnych 
środków dołożyła 30 tys., aby wy-
konać konieczne zadania, które 
nie mogły być objęte funduszami 
z dotacji.

– Budynek od zewnątrz jest 
już prawie gotowy. Dobiega końca 
jego termomodernizacja. Dostar-
czane jest także wyposażenie, tj. 
krzesła, ławki, zabawki. Do zrobie-
nia jest jeszcze parking i plac za-
baw – tłumaczy Jarosław Poliwko, 
wójt gminy Bobrowniki.

W związku z utworzeniem 
żłobka w budynku przy ul. Wło-
cławskiej, dotychczas znajdujące 
się w nim przedszkole od września 
przeniesione zostanie do budyn-
ku gimnazjum przy ul. Kościelnej. 
Tam również trwają ostatnie pra-
ce remontowe, aby dostosować 

budynek z kolei do potrzeb przed-
szkolaków. Uczniowie gimnazjum 
nie mogą spotykać się z dziećmi 
w wieku przedszkolnym, stąd ko-
nieczność stworzenia oddzielnego 
wejścia do szkoły. Po remoncie 
parteru dzieci będą mogły korzy-
stać z dostosowanych do ich wzro-
stu łazienek, szatni, jadalni, sali 
zabaw. W budynku działać będzie 
również kuchnia, aby na miejscu 
możliwe było przygotowywanie 
dla nich posiłków. Wójt gminy sza-
cuje, że do 20 sierpnia wszystkie 
prace powinny się zakończyć.

Na tym nie koniec planowa-
nych zmian. Do budynku obecne-
go gimnazjum, po wygaszeniu tego 
typu szkół, trafią także dzieci, któ-
re obecnie zasilają oddziały zloka-
lizowane w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Bobrownikach. Wtedy 
remont przeprowadzony zostanie 
także na piętrze budynku. Finalnie 
powstanie jedno przedszkole sa-
morządowe z kilkoma oddziałami. 

Natalia Chylińska-Żbikowska
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LIPNO  W miniony czwartek trzynaścioro uczestników zajęć wakacyjnych organizowanych przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną uczestniczyło w warsztatach ekologicznych przeprowadzonych przez Martę 
Nadolną z miejscowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Wakacje ekologicznie

R E K L A M A

To była znacząca lekcja eko-
logiczna dla młodych lipnowian 
uczestniczących w czwartkowych 
zajęciach bibliotecznych. Dzie-
ci dowiedziały się jak segregować 
śmieci, jakie kolory koszy i worków 
obowiązują, co to jest PSZOK, PET, 
PUK, gdzie można wyrzucić bate-
rie a gdzie leki czy lodówkę albo 
pralkę. Bibliotekarki Dorota Troja-
nowska i Iwona Kowalska nie tylko 
doskonale dzieci do tej lekcji przy-
gotowały, ale i zaprosiły do czy-
telni przedstawiciela lipnowskiego 
odbiorcy śmieci, czyli spółki PUK, 
Martę Nadolną.

– Baterie to odpady niebez-
pieczne i dlatego nie wolno ich 
wrzucać do kosza na śmieci – prze-
strzegała Marta Nadolna. – Leki 
również należą do niebezpiecz-
nych odpadów i można je wyrzu-
cać w aptece lub w PSZOK-u, czyli 
punkcie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych. W tym punkcie 
możemy też bezpłatnie zostawić 
lodówkę, pralkę czy meble. Istnieje 
też możliwość wystawienia przed 
nasz dom takich przedmiotów 
w wyznaczonym terminie. Zbiórka 
taka odbywa się cztery razy w roku, 
zawsze w ostatnim miesiącu kwar-

tału.
Była też lekcja recyklingu. Ma-

luchy dowiedziały się jak nadać 
drugie życie śmieciom, wykonując 
z kartonów kosze na śmieci czy 
ozdoby z butelek plastikowych. 
Uczestnicy zajęć otrzymali upo-
minki ufundowane przez spółkę 
PUK i zaproszenie do odwiedzenia 
składowiska i PSZOK-u.

– Wiem już, że PET to znaczy 
butelka plastikowa, której nie moż-
na wrzucać do śmieci ogólnych, tyl-
ko plastikowych, bo ona nadaje się 
do recyklingu – mówi Maciek.

Trzynaścioro uczestników 

w miniony czwartek uzupełniło 
własnoręcznie i zaakceptowało 
wspólnie stworzony regulamin do-
brego zachowywania się w czytelni, 
a po wspólnym posiłku przystąpiło 
do zabawa logicznych, plastycznych 
i zręcznościowych. Nie obyło się 
bez ulubionej zabawy dzieci, czyli 
zapamiętywanki „Poszedł Jarek na 
jarmarek i kupił sobie…”, w której 
liczy się dobra pamięć.

Kolejne spotkania w czytel-
ni książnicy publicznej czekają na 
dzieci w każdy czwartek wakacji 
w godzinach od 9.00 do 13.00.

Tekst  i fot. Lidia Jagielska
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smacznie i sportowo
GMINA LIPNO  W lipcowe wtorki, środy i czwartki dzieci z Trzebiegoszcza i okolic uczestniczyły 
w zajęciach zorganizowanych przez miejscową filię biblioteczną i Wiejski Dom Kultury

– We wtorki i środy odbywa-
ją się zajęcia przygotowane przez 
bibliotekę, a w czwartki przez 
dom kultury – mówi bibliote-

karka Agnieszka Bedyk. – Dzię-
ki temu nasze dzieci mają trzy 
dni wesołej zabawy, a my robi-

my wszystko, żeby zajęcia były 
atrakcyjne, bezpieczne i efek-
tywne. Jest gotowanie i piecze-
nie, oferta sportowa i ulubione 
zabawy w chowanego, zbijaka czy 
podchody. Mamy nowe zabaw-
ki sprawnościowe, a więc dzie-
ci mają okazję je przetestować 
w praktyce. W naszych zajęciach 
uczestniczą dzieci w wieku od lat 
5 do 13. Ważnym wydarzeniem 
była dwudniowa wycieczka do 
Górzna. W deszczowe dni urzą-
dzaliśmy sobie seanse filmowe.

Zajęcia wakacyjne w Trzebie-
goszczu prowadziła w tym roku 
Agnieszka Bedyk w towarzystwie 
Kamili Gajewskiej i Agniesz-
ki Gajewskiej, a dwadzieścioro 

uczestników w różnym wieku: od 
przedszkolaków aż po uczniów, 
doskonale się bawiło i korzystało 
z oferty biblioteczno-kulturalnej. 
Każdy otrzymywał też poczęstu-
nek. Dzieci chętnie korzystały 
z sąsiadującego z biblioteką bo-
iska szkolnego i placu zabaw na 
zajęciach sportowych i rekre-
acyjnych, by zaraz oddać się na-
uce gotowania i pieczenia.

– Dzisiaj będziemy piekli 
babeczki, jutro nauczymy się 
robienia pierogów – zdradzają 
nam pasjonaci kulinariów. – Już 
robiliśmy pyszne sałatki. Zajęcia 
kuchenne są najwspanialsze.

Powodzeniem cieszą się też 
zajęcia integracyjne, plastyczne 

Skupienie towarzyszy malowaniu

i… wędrówki piesze. Bo zajęcia 
wakacyjne można też wykorzy-
stać na nauczenie się rękodziel-
nictwa z darów lasu, głównie 
szyszek.

– Każdy w lesie znalazł oka-
załe szyszki, a z nich zrobimy 
stroiki – mówi Madzia. – Ja też 
wykonałam piękną, kolorowa 
bransoletkę.

Pewne jest to, że na nudę 
w Trzebiegoszczu nikt z uczest-
ników zajęć wakacyjnych w lipcu 
nie narzekał. – To są najwspa-
nialsze wakacje, bo spędzane 
w gronie przyjaciół – podkreślają 
zgodnie uczestnicy.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Precyzja jest ważna Pomysłow nie brakowałoW bibliotece jest najlepiej

Ciekawe zajęcia Przerwa na śniadanko Indywidualizm i pomysłowość Bransoletka autorstwa Madzi

Integracja w bibliotece
W wakacyjne wtorki i środy uczestnicy zajęć zorgani-
zowanych w książnicy w Karnkowie szlifowali zdol-
ności manualne, wykonując plastyczne dzieła sztuki, 
surfowali w internecie, czytali, ale przede wszystkim 
integrowali się w 20-osobowej grupie.

Gmina Lipno Filia biblioteczna w Karnkowie 
w wakacyjne wtorki i środy pęka-
ła w szwach. A  to wszystko z racji 
zajęć bibliotecznych odbywających 
się dwa razy w tygodniu przez cały 
lipiec.

– Zapisało się 20 dzieci – mówi 
bibliotekarka Elżbieta Sulecka. – 
Dzieci przychodzą chętnie i dosko-
nale się integrują. Dla każdego znaj-
dujemy dobrą ofertę, a że wszyscy 
się już tu dobrze znamy, bo przy-
chodzą na zajęcia stali bywalcy na-
szej biblioteki, to elastycznie dosto-
sowuję ofertę do potrzeb naszych 
młodych gości. Cieszę się, że dzieci 
przychodzą do nas i entuzjazmem 
reagują na ofertę. Integrujemy się, 
bawimy w bibliotece i na świeżym 
powietrzu, w zależności od pogody. 
Królują gry planszowe, zajęcia pla-
styczne, chłopcy okupują kompu-
tery. Każde dziecko otrzymuje też 

śniadanko, czyli słodką bułkę i her-
batę. O powodzeniu naszej zabawy 
świadczy cała galeria dzieł sztuki 
wykonanych przez nasze dzieci.

Dzieła sztuki powstawały 
z masy solnej, mumie z papieru 
toaletowego, malowidła obrazu-
ją wyobrażenie świata i zdolności 
uczestników zajęć. Atmosfera, jak 

to zwykle w książnicy publicznej 
w Karnkowie bywa, była i tym ra-
zem iście rodzinna, a zajęcia poży-
tecznie i doskonale wypełniające 
czas uczniów odpoczywających od 
nauki. Nad przebiegiem zajęć czu-
wała Elżbieta Sulecka i Ilona Zor-
giel.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

To zrobiliśmy z masy solnejMy uwielbiamy komputery
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Zgubiłeś dowód? Zgłoś to przez internet 

Resort cyfryzacji przypomina, że fakt zgubienia dowodu oso-
bistego można zgłaszać przez internet. Potrzebny jest do tego 
jedynie Pro� l Zaufany, który można założyć pod adresem: oby-
watel.gov.pl/zaloz-pro� l-zaufany. Zgłoszenia należy dokonać 
osobiście, za pomocą adresu: obywatel.gov.pl/dokumenty-i-
dane-osobowe/zglos-utrate-albo-uszkodzenie-dowodu-oso-
bistego-uniewaznienie#scenariusz-przez-internet. Od razu 
po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni dowód osobisty 
i wystawi stosowne zaświadczenie o zgubieniu dokumentu 
(ważne nie dłużej niż 2 miesiące). Potem należy złożyć wnio-
sek o wydanie nowego dowodu. 

Wnioski również w urzędzie

Od sierpnia wnioski o świadczenia dla rodzin, 

w tym o „Dobry Start” i „Rodzina 500+”, 

można składać także papierowo, w urzędzie. 

Równolegle trwa składanie wniosków przez 

internet. – Prawo do różnych form wsparcia 

dla rodzin jest ustalane na dany okres świad-

czeniowy. W przypadku programu „Rodzina 

500+” jest to okres roku – od 1 października 

danego roku do 30 września kolejnego roku. 

Zbliżający się nowy okres świadczeniowy po-

woduje więc konieczność złożenia nowego 

wniosku – informuje resort rodziny, pracy 

i polityki społecznej. 

Pomoc dla rolników

Tylko do 14 sierpnia mogą składać wnioski o pomoc rolnicy 
posiadający do 50 sztuk trzody chlewnej, którzy otrzymali na-
kaz likwidacji stada. Kwotę należnej pomocy z tytułu zaprze-
stania produkcji wieprzowiny ustala się w oparciu o średnią 
liczbę świń utrzymywanych w okresie referencyjnym w sie-
dzibie stada, której dotyczy decyzja zakazująca utrzymywania 
świń, w podziale na prosięta o masie do 20 kg i inne świnie oraz 
kwoty pomocy za sztukę, które wynoszą: 190 zł - w przypadku 
prosiąt o masie do 20 kg, 300 zł – w przypadku innych świń. 
Maksymalna liczba świń, która w ramach mechanizmu może 
zostać objęta pomocą wynosi: w przypadku prosiąt o masie do 
20 kg – 10 tys. szt.; w przypadku innych świń – 171 654 szt. 
Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w biurze powia-
towym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę posiadacza świń, na formularzu opracowa-
nym i udostępnionym przez ARiMR. 

Teleopieka dla seniorów

W naszym województwie trwa marszałkowski, pilotażowy program skierowany do seniorów. Jednym z jego elementów jest tzw. branso-letka życia. To urządzenie mobilne, na którym oparty jest system przywoływania pomocy. W ramach rozszerzenia pilotażu jesienią (we wrześniu i październiku) bransoletki otrzyma 100 osób. Kolejnym krokiem będzie przygoto-wanie nowego samorządowego wojewódzkie-go programu opiekuńczo-ratunkowego z my-ślą o wszystkich potrzebujących. Prace nad nim już się rozpoczęły

Jaki abonament za RTV?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała stawki na 2019 rok. Za abo-
nament RTV miesięcznie zapłacimy 22,70 zł, a za odbiornik radiofo-
niczny – 7 zł. Z opłaty są zwolnione osoby, które ukończyły 75 lat, 
osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami 
wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają pra-
wo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 
50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Kara za niepłacenie abonamentu 
RTV w przypadku odbiornika radiowego wynosi 210 złotych., a za TV 
– 681 złotych.

Kara śmierci – niedopuszczalna

W ubiegłym tygodniu Watykan opu-
blikował decyzję papieża Franciszka, 
która wprowadza do Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego stwierdzenie, że 
kara śmierci jest niedopuszczalna. Do 
tej pory, zgodnie z artykułem 2267 Ka-
techizmu, tradycyjna nauka Kościoła nie 
wykluczała stosowania kary śmierci, je-
śli była ona jedynym sposobem ochrony 
ludzkiego życia przed niesprawiedliwym 
napastnikiem. Zastrzegano jednak, że ta-
kie przypadki są bardzo rzadkie. 

Opieka stomatologiczna w szkołach

Resort zdrowia  informuje, że 1 sierpnia rozpoczęła się realizacja progra-
mu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatolo-
gicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”. Program skierowany 
jest do organów prowadzących szkoły publiczne, którymi są jednostki sa-
morządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Jego 
celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej uczniów przez zwiększenie 
dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych uczniom w szkol-
nych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci 
i młodzieży i ich rodziców edukacją zdrowotną w obszarze zdrowia jamy ust-
nej. Zainteresowane organy prowadzące szkoły mogą przystąpić do konkursu 
na realizację programu i otrzymać środki na zakup niezbędnego wyposażenia 
gabinetu stomatologicznego oraz na realizację projektu edukacyjnego. Termin 
składania zgłoszeń konkursowych upływa 31 sierpnia. Szczegóły na stronie 
www.gov.pl/zdrowie. 
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Suszowe nieznane
UPRAWY  Przełom czerwca i lipca był jedynym od dłuższe-
go czasu okresem z przewagą opadów. Potem powróciła susza. 
Rolnicy uprawiający zboża odczuli jej skutki, a teraz pogłębia 
się kryzys w uprawach ziemniaków oraz buraków

Wprawdzie w gminach po-
wołano komisje szacujące straty, 
ale póki co nie wiemy, co rząd 
zaoferuje poszkodowanym rol-
nikom. Zapewne nie można li-
czyć na wielką pomoc, ponieważ 
poszkodowanych jest zbyt dużo. 
Susza dotknęła prawie cały kraj. 

Wsparcia najprawdopodob-

niej udzieli ARiMR. Będą to do-
tacje dla rolników, którzy mają 
straty oszacowane na przynaj-
mniej 70 proc. Jeżeli wszystkie 
szkody w gospodarstwie wynio-
są ponad 30 proc. średniej rocz-
nej produkcji, wysokość pomocy 
będzie nielimitowana, jeżeli zaś 
wniosą one 30 i mniej procent – 

będzie to pomoc de minimis. 
Nie ma konkretnych kwot 

dotacji, oficjalnie oferowane są 
tradycyjne, chociaż mało popu-
larne, formy wsparcia. Pierwszą 
jest kredyt preferencyjny, drugą 
– poręczenia i gwarancje spłaty 
kredytów bankowych udzielo-
nych na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych. Po-
szkodowani mogą także uzyskać 
pomoc w opłacie bieżących skła-
dek na KRUS poprzez ich odro-
czenie lub rozłożenie na raty, 
umorzenie w całości bądź części. 
Rolnicy, którzy dzierżawią grun-
ty państwowe mają prawo  ubie-
gać się o odroczenie, umorzenie 
lub rozłożenie na raty opłaty 
od umów dzierżawy. Są też ulgi 
w podatku rolnym. W tym wy-
padku należy składać wniosek do 
wójtów lub burmistrzów. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Samorząd rolniczy

Akcja albo oświadczenie
Kilka tygodni temu pisaliśmy o problemach, jakie mają rolnicy posiadający pola 
w pobliżu nowych osiedli mieszkaniowych. Zdarzały się przypadki donoszenia 
na nich na policję, gdy pracowali na roli do późna. Samorząd rolniczy ma dwa 
pomysły na to, jak załatwić sprawę.

Pierwszy to przeprowadze-
nie szerokiej akcji informacyjnej. 
Podobną realizują aktualnie sa-
morządy rolnicze na Dolnym Ślą-
sku, gdzie odnotowano najwięcej 
zgłoszeń na policję w sprawie 
hałasu związanego z pracami 
polnymi. 

„Większa świadomość na te-
mat konieczności wykonywania 
pewnych zabiegów przez rolni-

ków w określonych porach za-
pewne wpłynęłaby na zrozumie-
nie, że działania te (np. wieczorne 
opryski, praca w weekend) nie są 
kaprysem, tylko normalnością 
na wsi” – czytamy w propozycji 
Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Drugi pomysł jest bardziej 
formalny i nieco bardziej kontro-
wersyjny. Polega na wprowadze-
niu oświadczeń. W dokumencie 

zawarta byłaby klauzula, że nowo 
sprowadzający się mieszkaniec 
zdaje sobie sprawę ze specyfiki 
życia na wsi i terenach związa-
nych z produkcją rolną i w związ-
ku z tym nie planuje występowa-
nia z roszczeniami w tej sprawie. 
Podpisanie oświadczenia i złoże-
nie go w urzędzie gminy z zało-
żenia ma być obowiązkowe. 

(pw)

Prawo

Ma być anonimowo 
Przewaga handlowa to zjawisko, które występuje czasami podczas podpisywania 
umów między rolnikiem a przetwórcą. Ten drugi korzysta ze swojej pozycji i wy-
musza na rolniku przyjęcie niekorzystnych dla niego warunków. Rząd zamierza 
walczyć z tymi praktykami. W jaki sposób? 

Obecnie prawo nie pozwala 
rolnikom na zgłaszanie zawiado-
mień o stosowaniu nieuczciwych 
praktyk handlowych do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Dzieje się tak, ponieważ 
rolnik nie spełnia ustawowych 
wymogów dochodowych. Infor-

mować mogą jedynie ci, którzy 
osiągną wartość obrotów powyżej 
50 tys. zł i 100 mln zł ze strony 
nabywcy lub dostawcy, który sto-
sował praktykę nieuczciwie wyko-
rzystującą przewagę kontraktową. 
Nawet jeśli rolnik mógłby zgłosić 
taki fakt, wzbrania się przed tym, 

by nie podpaść odbiorcy. 
Rząd chce znieść zapis doty-

czący minimalnych wartości obro-
tów. Zapewnia też anonimowość 
osobie składającej zawiadomienie. 
Przepisy niebawem wejdą w życie. 

(pw)

Wykosił rekord
Nieco w cieniu przygotowań do żniw ustanowiono 
nowy rekord świata w koszeniu traw.

Ciekawostki

Rekordzistą jest Tate Mes-
bergen pracujący dla przedsię-
biorstwa rolnego w amerykań-
skim Kolorado. Do bicia rekordu 
użyto kombinacji maszyn Claas 
– traktora Axion 800 i kosiarki 
DISCO 1100 RC. Próba trwała 8 
godzin. Rolnika wspierał zespół 
kilkunastu osób, które monito-
rowały pracę i dbały o stan ma-
szyn. Nowy rekord wynosi 141 
hektarów. To o 40 ha więcej niż 

dotychczasowy. Średnia prędkość 
podczas próby wynosiła 30km/h 
w polu i 50 km/h między polami. 
Łatwo obliczyć, że w ciągu godzi-
ny rekordzista kosił ponad 17,5 ha. 
Warto powiedzieć jeszcze nieco 
o plonie tego pokosu. Wyniósł 
5,24 t suchej masy z hektara. 

Wyniki próby zostały przesła-
ne do biura rekordów Guinessa 
w celu potwierdzenia osiągnięcia.

(pw)

Uwaga na wagę
Od czasów starożytnych dbano o to, by kupcy sto-
sowali prawidłowe miary i wagi. W ostatnich tygo-
dniach pojawiły się sygnały od rolników, którzy nie 
wierzyli w to, co powiedziano im w punktach skupu. 
Co zrobić, jeśli mamy wątpliwości, czy nasz towar jest 
ważony zgodnie z prawdą?

Skup płodów rolnych

W Polsce funkcjonują okręgo-
we urzędy miar. Jest ich dziewięć, 
w tym Okręgowy Urząd Miar 
w Bydgoszczy. Rolnik, który uwa-
ża, że w przypadku skupu jego 
towaru mogło dojść do oszustwa, 
powinien ten fakt zgłosić właśnie 
do tego urzędu. 

Każda waga używana w sku-
pach powinna mieć legalizację. 
Zazwyczaj za jej zdobycie odpo-
wiada producent. Urząd rocznie 
przeprowadza kilkanaście tysięcy 
kontroli. W 5 proc. przypadków 

dochodzi do stwierdzenia nie-
prawidłowości. Kara to mandat, 
pouczenie lub wniosek do sądu. 
W ubiegłym roku skierowano  
6 wniosków do sądu oraz wsta-
wiono 691 mandatów na kwotę 
113 tys. zł. 

Oddział w Bydgoszczy w ubie-
głym roku zasłynął z intensyw-
ności kontroli, których przepro-
wadził ponad 3 tysiące. To prawie 
dwa razy więcej niż druga w kla-
syfikacji jednostka w Warszawie. 

(pw)

Plony bez szału
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
dokonał podsumowania tegorocznych żniw. Oto jak 
wyglądały średnie zbiory według stanu na 5 sierp-
nia.

Żniwa

W powiecie golubsko-dobrzyń-
skim pszenica ozima plonowała na 
poziomie 4,5-5 ton z hektara. Jare 
odmiany miały tradycyjnie mniej-
szy plon sięgający 3,5-4 t. W przy-
padku jęczmienia rezultaty były 
podobne (4-4,5 t/ha ozimy i 3,5 -4 t/
ha jary). Z hektara rzepaku ozime-
go osiągnięto 2-3 tony, natomiast 
z jarego 1-1,5 t. 

W lipnowskim plony były nie-
co niższe. W przypadku pszenicy 
odpowiednio 3,5-4 t w odmianach 
ozimych i 2,5-3,5 t w odmianach ja-
rych. Niższe były także zbiory jęcz-
mienia. Wyniosły 3-3,2 t w odmia-
nach jarych i 2-3,5 t w odmianach 
ozimych. Niestety, ze zbiorów nie 

mogą być zadowoleni plantatorzy 
rzepaku. Ozimy plonował na po-
ziomie 1,6-2,7 tony, a jary zaledwie 
od tony do półtorej. 

Jeszcze mniej optymizmu 
przyniosły żniwa w wąbrzeskim. Tu 
z hektara pszenicy ozimej zebrano 
zaledwie od 2, do 4,5 t z hektara. To 
o połowę mniej niż w latach uro-
dzajnych. Jęczmień jary plonował 
na poziomie 1,2-4 t, a ozimy 2-5 t. 
W przypadku rzepaku ozimego 
zdarzało się zebrać zaledwie 800 
kg z hektara. Maksymalne plony 
przekraczały 3 t. Rzepak jary obro-
dził jeszcze mniej bo od 500 kg do 
2 ton. 

(pw)
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Krajowy system cyberbezpieczeństwa
PRAWO  Powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie wykrywał, zapobiegał 
i minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju – to cel ustawy pod-
pisanej 1 sierpnia 2018 roku przez prezydenta. Nowe prawo wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia

Ustawa, która wdraża dyrek-
tywę NIS, utworzy w Polsce kra-
jowy system cyberbezpieczeń-
stwa. W jego skład wejdą m.in. 
najwięksi przedsiębiorcy z wy-
branych sektorów gospodarki 
oraz administracja rządowa i sa-
morządowa.

Ustawa nakłada obowiązki 
na operatorów usług, które mają 
kluczowe znaczenie dla utrzyma-
nia krytycznej działalności spo-
łecznej lub gospodarczej (usługi 
kluczowe). Wśród operatorów 
znajdą się największe banki, fir-
my z sektora energetycznego, 
przewoźnicy lotniczy i kolejowi, 
armatorzy, szpitale i podmioty 
tworzące w Polsce infrastruktu-
rę cyfrową.

Operatorzy 
usług kluczowych
Operatorzy usług kluczo-

wych będą zobowiązani do wdro-
żenia skutecznych zabezpieczeń, 
szacowania ryzyka związanego 
z cyberbezpieczeństwem oraz 
przekazywania informacji o po-
ważnych incydentach i ich obsługi 
we współpracy z jednym z trzech 
CSIRT (Zespołów Reagowania 
na Incydenty Bezpieczeństwa 
Komputerowego). Wymienione 
podmioty będą również zobo-
wiązane do wyznaczenia osoby 
odpowiedzialnej za cyberbezpie-
czeństwo świadczonych usług, 
obsługi i zgłaszania incydentów 
oraz udostępniania wiedzy na 
temat cyberbezpieczeństwa.

Wymaganiami z zakresu 
cyberbezpieczeństwa zostaną 
także objęci dostawcy usług cy-
frowych, czyli internetowe plat-
formy handlowe, usługi przetwa-
rzania w chmurze i wyszukiwarki 
internetowe. Z racji międzynaro-
dowej specyfiki tych podmiotów, 
obowiązki dla dostawców usług 
cyfrowych będą objęte zharmo-
nizowanym na poziomie UE reżi-
mem regulacyjnym.

Krajowy System 
Cyberbezpieczeństwa
Kwestia cyberbezpieczeń-

stwa dotyka wielu aspektów, 
zagrożeń zarówno cywilnych 
jak i wojskowych, potrzeby za-
angażowania różnych organów 
administracji rządowej i służb. 

Dlatego też w ustawie przewi-
dziano różnorodne rozwiązania, 
określono zadania i wskazano 
podmioty odpowiedzialne za ich 
realizację.

Do krajowego systemu cy-
berbezpieczeństwa, poza opera-
torami, będą włączone organy 
administracji publicznej, a także 
przedsiębiorcy telekomunikacyj-
ni – w sposób zharmonizowany 
z istniejącymi uregulowaniami 
w tym zakresie. System zarzą-
dzania cyberbezpieczeństwem 
w Polsce obejmie zarówno po-
ziom roboczy (Zespół ds. Obsłu-
gi Incydentów Krytycznych), jak 
i instytucjonalny (Pełnomocnik 
Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 
oraz Kolegium ds. Cyberbezpie-
czeństwa).

Nadzór i wymiana 
informacji
Ustawa wskazuje organy 

właściwe ds. cyberbezpieczeń-
stwa, odpowiedzialne za spra-
wowanie nadzoru wobec opera-
torów usług kluczowych i usług 
cyfrowych. Każdemu sektorowi 
określonemu w załączniku został 
przydzielony organ właściwy, 
zgodnie z działami administracji 
rządowej.

Ustawa przewiduje również 
utworzenie pojedynczego punk-
tu kontaktowego ds. cyberbez-
pieczeństwa. Będzie on prowa-
dzony przez ministra właściwego 
do spraw informatyzacji, który 
ma odpowiadać za wymianę in-
formacji na poziomie kraju oraz 
współpracę na poziomie Unii Eu-

ropejskiej.
Obsługa incydentów 
i CSIRT
Ustawa przyjęła federacyjny 

model obsługi incydentów, gdzie 
podmioty krajowego systemu 
będą zgłaszały incydenty do wła-
ściwego CSIRT. Rolę CSIRT przy-
jęły na siebie Agencja Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego (CSIRT 
GOV), Naukowa i Akademicka 
Sieć Komputerowa - Państwowy 
Instytut Badawczy (CSIRT NASK) 
oraz resort obrony narodowej 
(CSIRT MON). Będą one współ-
pracować ze sobą, z organami 
właściwymi do spraw cyberbez-
pieczeństwa, ministrem właści-
wym do spraw informatyzacji 
oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. 
Cyberbezpieczeństwa. Razem za-
pewnią spójny i kompletny sys-
tem zarządzania ryzykiem na 
poziomie krajowym, realizując 
zadania na rzecz przeciwdziała-
nia zagrożeniom cyberbezpie-
czeństwa o charakterze ponad-
sektorowym i transgranicznym, 
a także zapewniając koordynację 
obsługi zgłoszonych incydentów.

Podmioty wchodzące w skład 
krajowego systemu cyberbezpie-
czeństwa utworzą spójny system 
pozwalający na podejmowanie 
różnorodnych i skutecznych 
działań zarówno przeciwdziała-
jących zagrożeniom, jak i zapew-
niających skuteczne reagowanie 
w przypadku pojawienia się ta-
kich zagrożeń.

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Egzotyczne wakacje? Bądź czujny!
W ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków narkokurierów. Jest to efekt dzia-
łalności gangów, których ofiarami stają się coraz częściej polscy turyści. 

Podróże

Przemytnicy znajdują swo-
je ofiary w restauracjach oraz 
hotelach. Nawiązują znajomość, 
a potem proszą o przewiezienie 
przez granicę paczki albo pod-
rzucają narkotyki do bagażu. 
W ten sposób ofiarami gangów 
narkotykowych staje się rocznie 
co najmniej pół tysiąca Polaków. 

Zagrożenia karne
Zgodnie z art. 55 ust. 1 usta-

wy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii, kto wbrew przepisom usta-
wy dokonuje przywozu, wywozu, 
wewnątrzwspólnotowego naby-
cia, wewnątrzwspólnotowej do-
stawy lub przewozi przez tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub terytorium innego państwa 
środki odurzające, substancje 
psychotropowe lub słomę ma-
kową, podlega grzywnie i karze 
pozbawienia wolności do lat 5. 

Konsekwencje 
w innych krajach
Władze Kolumbii systema-

tycznie zaostrzają kary za prze-
stępstwa związane z przemytem 
narkotyków. Zgodnie z przepi-
sami aktualnie obowiązujące-
go kodeksu karnego, przemyt 
kokainy w ilości między 100 g 
a 2000 g zagrożony jest karą 
bezwzględnego pozbawienia 
wolności w wymiarze od 6 do  
8 lat oraz karą grzywny w wyso-

kości ponad 50 tys. USD. Złago-
dzenie kary w postaci zwolnienia 
warunkowego (bez możliwości 
opuszczenia Kolumbii), możliwe 
jest po odbyciu 2/3 zasądzonej 
kary. Biorąc pod uwagę trudne 
warunki panujące w zakładach 
karnych, niezbędna jest stała 
pomoc finansowa i materialna 
ze strony rodziny. Ze względu na 
brak umowy o wzajemnym wy-
konywaniu wyroków w sprawach 
karnych, obywatele polscy skaza-
ni za przestępstwa narkotykowe 
na terenie Kolumbii, nie mogą 
odbywać wyroków w Polsce. 

Kraje, w których za przemyt 
narkotyków skazuje się turystów 

JAk nie stAć się OfiARą PRzemytnikóW:
• nie należy zostawiać swoich bagaży bez dozoru w miejscach publicz-
nych; 

• nie należy powierzać swoich bagaży osobom obcym; 

• nie należy przyjmować od osób nie w pełni zaufanych żadnych rze-
czy w celu przewiezienia przez granicę i przekazania ich później osobom 
trzecim; 

• należy zabezpieczać bagaż, żeby nie było do niego łatwego dostępu 
np. zamykać walizki na kluczyki; 

• w czasie kontroli granicznej należy szczególnie pilnować walizek, aby 
uniknąć ich celowej podmiany; 

• warto stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec wyjątkowo 
atrakcyjnych ofert wyjazdu za granicę; 

• najważniejsze: zgłaszać funkcjonariuszom policji, Służby Celno-Skarbo-
wej lub Straży Granicznej każdą próbę wykorzystania do przewiezienia 
podejrzanych pakunków

na karę śmierci: Tajlandia, Chiny, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Indonezja, Malezja czy Wietnam. 
To również kraje, które odwie-
dza coraz więcej Polaków. MSZ 

ostrzega o bardzo surowych ka-
rach dla obcokrajowców zatrzy-
manych z narkotykami.

Służba Celno-Skarbowa
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Obyczaje 

Odwiedź wioski tematyczne
W naszym województwie działa kilkanaście wiosek tematycznych, czyli nowo-
czesnych projektów promujących turystykę w małych miejscowościach i wsiach. 
Można w nich między innymi wypiekać chleb czy wcielić się w rolę zielarza.

 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 Dawi-
da Korbaczyńskiego. Grupa nagrała takie utwory jak: „Bezwładnie”, 
„Takiego chłopaka” czy „Krystyno”. Wstęp wolny.

 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 12 sierpnia o 10.00 na Zamku Golubskim rozpocz-

nie się 51. Toruńska Wystawa Psów Rasowych. Wstęp wolny.
 Wąbrzeźno
 W piątek 10 sierpnia o 16.00 na wzgórzu zamkowym w Wą-

brzeźnie rozpocznie się festyn rycerski. Uczestnicy będą mogli zo-
baczyć specjalnie przygotowany 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 rękodziel-
niczych i degustacji średniowiecznych przysmaków. Zwieńczeniem 
spotkania przygotowanego dla miłośników kultury średniowiecz-
nej 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 di-
sco polo – Milano. 

 W sobotę 18 sierpnia o 19.30 na pl. Jana Pawła II odbędzie się 
„Muzyczne Popołudnie”. Wystąpią Molekuły, Starting Over oraz 
inne, lokalne zespoły. Wstęp wolny. 

 20 sierpnia o godz. 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury będzie 
można obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „Złota kaczka”. Wy-
konawcami spektaklu są aktorzy teatru Krak-Art z Krakowa. Tym 
razem dzieci będą mogli zobaczyć losy Szewczyka, który stał się bo-
gaty za sprawą złotej kaczki. Młodzi widzowie dowiedzą się, że bo-
gactwo szczęścia nie daje, jeśli nie można się nim dzielić z innymi. 
Tradycyjnie już ciekawa sceneria, kostiumy i czynny udział dzieci 
w teatrzyku sprawią, że będzie to zaczarowana podróż do krainy 
bajek. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. 
w godz. 12.00-16.00.

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci, które ukończyły 7 lat, 
do udziału w drugiej edycji bezpłatnych warsztatów tematycznych. 
Od 20 sierpnia w godz. 11.00-13.00 na zainteresowanych czekają 
animatorzy. Zapisy osobiście w Dziale Animacji Kultury WDK (wy-
magane wypełnienie karty zgłoszenia). Liczba miejsc ograniczona! 
Informacje pod numerem telefonu 56 688 17 27, wew. 24. 

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski 
organizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzy-
dniowego spotkania przy sztalugach, prowadzonego przez arty-
stę 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 podobrazia 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 „Ri�  Ma-
ster”. Gwiazdą wieczoru będzie Leniwiec. Zespół pochodzi z Jeleniej 
Góry. Wykonuje muzykę z pogranicza punk-rocka, reggae i ska. Gru-
pa 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 Ama-
torskich „Stopklatka”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim 
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego filmo-
wania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie może 
przekroczyć 30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator 
może wyrazić zgodę na dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz z płytą, na-
leży nadsyłać do 27 sierpnia na adres: Rypiński Dom Kultury, ul. 
Warszawska 8, 87-500 Rypin. Można zgłosić maksymalnie dwie pro-
dukcje. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród finansowych i rze-
czowych. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kosmiczny festiwal 
WYDARZENIA  W dniach 20-23 września w Rypinie zosta-
nie zorganizowany festiwal „Rypin na Marsie”. Na gości czeka 
mnóstwo atrakcji

– Dzięki wykorzystywaniu 
nieoczywistego potencjału tury-
stycznego danej miejscowości, 
poprzez całkowicie oddolne ini-
cjatywy, twórcy wiosek tema-
tycznych w innowacyjny sposób 
przyczyniają się do rozwoju wsi 
i aktywizacji ich mieszkańców– 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

Dwie wioski tematyczne 
działają w powiecie golubsko-
dobrzyńskim. Pierwsza z nich 
– „Nocy i Dni” znajduje się 
w Płonnem w gminie Radomin. 

Nawiązuje ona do pobytu w tej 
miejscowości Marii Dąbrowskiej. 
We wsi znajduje się Izba Pamięci 
Marii Dąbrowskiej – gromadząca 
pamiątki po pisarce, pozostałości 
zabytkowego pałacu otoczone-
go parkiem dworskim, Góra Mo-
drzewiowa – na której Dąbrow-
ska pisała i malowała. W wiosce 
organizowane jest między innymi 
„Serbinowskie Żniwobranie” na-
wiązujące do najsłynniejszej po-
wieści Dąbrowskiej. Kontakt pod 
numerem telefonu 731 719 230. 

W Macikowie działa Wieś Ma-
ciejowskiej Duszy. Temat prze-
wodni nawiązuje do lokalnego 
podania o kowalu Macieju i gęsia-
reczce Zosi. Odwiedzający poznają 
gatunki ziół i ich lecznicze działa-
nie. W ramach zajęć rękodzielni-
czych uczestnicy mogą przygo-
tować obraz wyklejany ziarnami, 
ozdobić pisankę lub gipsową gą-
skę. Na dzieci czekają też zabawy 
ruchowe. Kontakt pod nr. tel. 533 
656 800.

(ToB)

Skąd pomysł na taki festi-
wal? – W 1976 roku Międzyna-
rodowa Unia Astronomiczna za-
decydowała, że jeden z kraterów 
na Czerwonej Planecie będzie 
nosił nazwę naszego miasta – 
Rypin – tłumaczy burmistrz Pa-
weł Grzybowski. – Jeszcze tylko 
trzy miasta polskie mają swoje-
go bliźniaka na Marsie: Grójec, 
Puławy i Puńsk. Dlaczego Ry-
pin trafił na Marsa? To zasługa 
naszej spółdzielni mleczarskiej 
ROTR, produkującej tak wyborne 
produkty mleczarskie – ekspor-
towane swego czasu w wielkich 
ilościach na zachód Europy – że 
aż urzekły komisję NASA. 

Event artystyczno-naukowy 
swą pieczą objęła znana i ce-
niona w całej Europie profesor 
nadz. UAP dr hab. Marta Smo-
lińska. Organizatorzy przygoto-

wali szeroki wachlarz atrakcji, 
wśród których znajdzie się wiele 
ciekawych propozycji zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych mię-
dzy innymi: wernisaż wystawy 
Rypin na Marsie, w ramach któ-
rego pokazane zostaną prace 
nie tylko zawodowych artystów 
polskich i zagranicznych (takich 
jak: Lidia Kot, Anna Królikie-
wicz, Michał Kałużny – astrofo-
tografia, Anne Peschken i Marek 
Pisarsky), ale i przedszkolaków, 
wychowanków lokalnego domu 
dziecka; pokaz filmów animo-
wanych wykonanych pod okiem 
Magdaleny Bryll, wystawa astro-
fotografii pracowników tutejszej 
astrobazy, astrofotografa ama-
tora – Małgorzaty Gołębiew-
skiej oraz guru polskiej gałęzi 
tej dziedziny fotografii, czyli Mi-
chała Kałużnego. 

Na placu imprezowym przy 
ul. Nowy Rynek stanie autor-
ska rzeźba Lidii Kot, a po całym 
mieście podróżować będzie wę-
drująca boja zbierająca przekazy 
na Marsa. Wielką atrakcją będzie 
pieczenie krateru marsjańskie-
go, nawiązującego strukturą 
do powierzchni Czerwonej Pla-
nety. Pokazy filmów, warszta-
ty z astrofotografii pod okiem 
Michała Kałużnego, warsztaty 
z Wojciechem Ulmanem w za-
kresie specjalnych efektów fil-
mowych - to kolejne z atrakcji 
przeznaczonych dla sympaty-
ków kosmosu. 

Szczegółowy, godzinowy 
program festiwalu w kolejnym 
wydaniu naszego tygodnika. 

(ToB)
fot. UM Rypin
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06:00 Elif

06:00 Elif odc. 297 - serial
06:55 Mosty Ameryki. Historia 
 Rudolfa Modrzejewskiego 
 odc. 2 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na rafi e koralowej 
 - fi lm 
09:05 Ranczo odc. 18 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex odc. 83 s. 7 
 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 2 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes  rolniczy
12:25 Agropogoda 
12:30  rolniczy  
12:45 Jezioro Bodeńskie - ostoja 
 dzikiej przyrody fi lm
13:50 Elif odc. 298 - serial 
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 13 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 159 - serial 
17:00 Teleexpress
17:18 Pogoda
17:25 Tour de Pologne 
17:30 Tour de Pologne 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika
20:30 Leśniczówka odc. 14 - serial 
21:00 Sprawa dla reportera 
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 9
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 204 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 20
00:25 Wojsko-polskie.pl 
00:50 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 11 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 301 - serial 

06:10 Szpital odc. 375 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 94 - serial 

08:05 Brzydula odc. 13 - serial 

08:40 Brzydula odc. 14 - serial 

09:15 Magda M. odc. 13 s. 3 - serial 

10:15 Mango -Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 650 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 95 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska   

 odc. 549 - serial 

14:55 Szpital odc. 376 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 5 - serial

16:50 Dr House odc. 5 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 15 - serial 

18:25 Brzydula odc. 16 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 651 - serial 

20:00 Billy Madison - komedia

21:55 Lucyfer odc. 5 - serial

22:55 Rush odc. 6 - serial 

23:55 Zombikalipsa - horror 

01:55 Moc magii odc. 214

06:00 Spadkobiercy odc. 20
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial
08:00 Drużyna A odc. 18 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial
10:00 Na patrolu odc. 29 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 30 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 19 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 109 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 177
15:00 Esmeralda odc. 86
16:00 Esmeralda odc. 87
17:00 Esmeralda odc. 88
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 412 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 413 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 196 - serial
21:05 Parasol bezpieczeństwa 
 - komedia
23:00 Operacja Terror - thriller 
00:50 Anthony Bourdain: 
 Bez rezerwacji odc. 12 - serial
01:50 Zagadkowe zgony odc. 10
  - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 4

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 7 s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 10 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 10 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 34 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 7

15:00 Zbuntowany anioł odc. 8

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 9 s. 10 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 10 s. 10 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 18 - serial 

20:00 Boski żigolo w Europie - komedia 

21:30 Wielki Stach - komedia

23:50 Kabaretobranie 2017, czyli IX  

 Zielonogórska Noc Kabaretowa  

 odc. 3

01:00 Dyżur odc. 1

08:00 Dezerterzy odc. 81

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Niemcy - dramat

11:00 Przeprowadzki odc. 4 - serial 

12:05 Przeprowadzki odc. 5 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1314

13:25 Ceremonia pogrzebowa  - dramat

15:05 Wesoła noc smutnego  

 biznesmena - nowele

15:50 Znaki czasu 

16:30 Anioł dziwnych przypadków  - fi lm

16:55 U pana Boga za piecem  

 - komedia 

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 1 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Cień Archanioła - spektakl 

21:30 Ringo Kid - western 

23:35 Scena klasyczna odc. 22

00:20 Dziennik fi lozofa odc. 123

06:50 Był taki dzień odc. 649
06:55 Ślady odc. 2 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 65
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 21 s. 2 - serial
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 3 - serial 
10:10 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 9
10:35 Podróże z historią odc. 9 s. 1
11:10 Flesz historii  
11:30 Życie po radziecku odc. 2 - serial
12:00 Wybaczyć wszelkie zło - fi lm 
13:00 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 70
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 30 - serial
15:10 Jedwabny szlak odc. 1 - serial
16:15 Historia Polski 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 29
17:40 1920. Wojna i miłość 
 odc. 4 - serial
18:30 Koło historii odc. 49
19:00 Sensacje XX wieku odc. 77
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Opowieść o Indiach odc. 3 - fi lm 
21:40 Wojenne dziewczyny 
 odc. 3 - serial
22:40 Spór o historię odc. 89
23:15 Historie prawdziwe odc. 3
23:50 Historie prawdziwe odc. 4
00:35 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 1 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie  
09:20 Biblia. Natchnione przez Boga  
 słowo odc. 3
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Święty na każdy dzień 
14:00 Kod Genesis - dramat
15:35 Wakacje z Chopinem - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Syria 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Superksięga odc. 22 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka  
 odc. 10
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat 
23:00 Słuszna walka 

05:55 Na dobre i na złe odc. 692 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 22 s. 2
07:20 Makłowicz w podróży odc. 148
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 131
11:25 Rodzinka.pl odc. 206 s. 10
 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1876 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 12
13:55 Zmiennicy odc. 13 - serial 
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 55 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 133 s. 6 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 17 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1876 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1877 
 - serial 
20:40 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
20:50 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
22:15 Kapitan Alatriste - fi lm
00:45 Kontakt odc. 6 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 984 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 985 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8
09:30 Szkoła odc. 340 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 598 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 8
12:30 19+ odc. 254 - serial 
13:00 19+ odc. 255 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 990 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4
16:00 Szkoła odc. 341 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 9 
18:00 Ukryta prawda odc. 599 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5397
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2728 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 102
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 16
22:30 Wyrolowani - komedia 
00:40 Bodyguard - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Trudne sprawy odc. 566 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 588 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 589 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 96 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 709 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 220 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 617 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 43 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 672 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3691  
16:35 Gliniarze odc. 162 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 44 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 17 - serial 
20:00 Moja dziewczyna wychodzi 
 za mąż - komedia
22:10 To Twoja wina odc. 10 - serial
23:10 Emsi na tropie odc. 6
00:15 Bez bagażu - komedia

07:05 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 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

Tom traktuje kobiety przedmiotowo. Wyjątkiem 
jest długoletnia i platoniczna przyjaźń z malarką 
Hanną. Gdy kobieta wyjeżdża służbowo do 
Szkocji, Tom uświadamia sobie, jak bardzo mu jej 
brakuje.

Danny i Wheeler pracują przy promocji napoju 
energetycznego. Za próbę odzyskania auta, 
skonfi skowanego z powodu złego parkowania, 
zostają skazani na 150 godzin prac społecznych.

„Wyrolowani”
(2008r.) TVN 22:30

„Moja dziewczyna 
wychodzi za mąż”

(2008r.) Polsat 20:00
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06:05 Elif

06:05 Elif odc. 298 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 159 - serial
07:55 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm!   
08:35 24 godziny na rafi e koralowej  
 - fi lm 
09:05 Ranczo odc. 19 s. 2 - serial 
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 84 s. 7 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 3 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:45 Czy bobry uratują Las Vegas?  
 - fi lm 
13:50 Elif odc. 299 - serial 
14:35 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!   
15:40 Leśniczówka odc. 14 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 160 - serial 
17:00 Teleexpress
17:19 Pogoda
17:25 Tour de Pologne 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:08 Pogoda dla żeglarzy 
20:10 Alarm!  
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
22:15 Big Music Quiz odc. 7
23:15 Discopoland odc. 7 - serial
23:55 Savages: ponad bezprawiem  
 - thriller 
02:15 Dwie prawdy - thriller 

05:10 Ukryta prawda odc. 302 - serial 

06:10 Szpital odc. 376 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 95 - serial 

08:05 Brzydula odc. 15 - serial 

08:40 Brzydula odc. 16 - serial 

09:15 Magda M. odc. 14 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 651 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 96 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 550 - serial 

14:55 Szpital odc. 377 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 - serial

16:50 Dr House odc. 6 s. 4 - serial 

17:50 Brzydula odc. 17 - serial 

18:25 Brzydula odc. 18 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 652 - serial 

20:00 Dziewczyny z drużyny III 

 - komedia 

22:10 Tombstone - western 

0:50 American Horror Story: Murder  

 House odc. 2 s. 1 - serial 

6:00 Spadkobiercy odc. 21

7:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 24 - serial

7:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 25 - serial

8:00 Drużyna A odc. 19 - serial

9:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial

10:00 Na patrolu odc. 31 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 32 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 20 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial

13:00 Galileo odc. 676

14:00 Galileo odc. 677

15:00 Esmeralda odc. 89

16:00 Esmeralda odc. 90

17:00 Esmeralda odc. 91

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 413 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 414 - serial 

20:00 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 193 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 194 - serial

00:00 Larwa - fi lm

04:35 Kontrakt na miłość odc. 19
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 119 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 5
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 10 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 9
15:00 Zbuntowany anioł odc. 10
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial 
20:00 13. dzielnica - fi lm
21:30 Po prostu walcz II - fi lm
23:35 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 9 - serial
00:35 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 10 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 91

08:30 Studio Kultura - rozmowy

08:50 U pana Boga za piecem 

 - komedia

10:35 Zezem odc. 7 - serial 

11:00 Przeprowadzki odc. 6 - serial 

12:05 Przeprowadzki odc. 7 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Prawdę mówiąc odc. 13

13:50 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura  

 - koncert 

14:45 Ikony muzyki odc. 4 - serial

15:45 List - dramat

16:45 Spirala  - dramat

18:20 Videofan odc. 64

18:40 W piątą stronę świata 

 odc. 2 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 W objęciach węża - dramat

22:15 Mój przyjaciel wróg - fi lm 

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 124

23:35 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura  

 - koncert 

00:30 Ringo Kid - western

06:50 Był taki dzień odc. 650
07:00 Historia Polski 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 66
08:35 Klasztory polskie odc. 8
09:20 Wojenne dziewczyny 
 odc. 3 - serial
10:10 Tajemnice Państwa 
Podziemnego odc. 2 - serial
10:45 Podróże z historią odc. 50 s. 5
11:20 Taśmy bezpieki odc. 29
11:55 303 - fi lm 
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 77
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 31 - serial
15:10 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 1 - serial
16:15 Ślady odc. 3 - fi lm 
17:15 Żeglarze i piraci odc. 1 - serial
17:50 1920. Wojna i miłość 
 odc. 5 - serial
18:40 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 10
18:55 Sensacje XX wieku odc. 33
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL w  
 DTV odc. 27
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie  
 odc. 5 - fi lm 
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 4 - serial
22:25 Szerokie tory odc. 45
22:55 Mój pradziad Melchior  
 Wańkowicz - fi lm 
00:05 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 22 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial 
11:35 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 6 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieskooki Anioł - fi lm 
13:10 Święty na każdy dzień 
13:15 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina  
 - fi lm 
14:00 Ty idź pierwszy! - fi lm 
14:55 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
z Koronką do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 20 - serial
17:00 Boliwia odc. 7 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
19:00 Msza święta w intencji
  Ofi ar katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice  Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana  
 Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Pokochać Boga  - fi lm
23:35 Betafo - fi lm 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 693 - serial 
06:55 Anna Dymna - spotkajmy się 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 159
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 132
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 207 s. 10 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 13
14:00 Coś dla Ciebie odc. 162
14:25 Makłowicz w podróży odc. 160
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 56 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 134 s. 6 - serial 
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 18 - serial 
19:35 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
20:40 W cywilu III - thriller 
22:25 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 12 s. 15 - serial
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 13 s. 15 - serial
00:15 Kapitan Alatriste - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 986 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 990 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 11 s. 8
09:30 Szkoła odc. 341 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 599 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 9
12:30 19+ odc. 256 - serial 
13:00 19+ odc. 257 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 992 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 994 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 4
16:00 Szkoła odc. 342 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 10 
18:00 Ukryta prawda odc. 600 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5398
20:00 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm
23:20 Oczy węża - dramat 
01:25 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 567 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 590 - serial 

09:15 SuperPies odc. 9

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 97 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 710 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 221 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 618 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 44 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 673 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3692

16:35 Gliniarze odc. 163 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 45 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 81 - serial 

20:05 Gwiezdne wojny VI 

 - Powrót Jedi - fi lm

23:00 Umów się ze mną. Take me out  

 odc. 9

00:20 Piła - 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

11:55 Barwy Szczęścia 08:20 Doradca smaku 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Budowa drugiej Gwiazdy Śmierci dobiega 
końca. Siły rebeliantów przygotowują się do 
starcia z Imperium. Postanawiają podzielić się 
na dwa oddziały. Jeden ma przeprowadzić akcję 
dywersyjną na Endorze.

Hobbit Bilbo kontynuuje podróż przez Śródziemie. 
Celem wyprawy jest odzyskanie Ereboru – dawnego 
królestwa krasnoludów. Przemierzając kolejne krainy, 
zbliża się coraz bardziej do siedziby Smauga.

„Gwiezdne wojny VI – Powrót Jedi”
(1983r.) Polsat 20:05

„Hobbit: Pustkowie Smauga”
(2013r.) TVN 20:00
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06:25 Sprawa dla reportera

05:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 29 - serial
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 9
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 80
09:15 Studio Raban odc. 38
09:45 Rodzinny ekspres odc. 42
10:10 Słodkie życie odc. 7 - serial
10:50 Janosik odc. 7- serial
11:40 Opole na bis - koncert 
12:00 Leśniczówka 
 odc. 11, 12, 13, 14 - serial
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 101
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 7
14:40 Komisariat odc. 26 - serial
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 13 - serial 
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 10 s. 1, - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 4
17:55 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 19
18:55 Opole na bis - koncert 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne - kronika
20:10 Mistrzostwa Europy w Berlinie 
Lekkoatletyka
20:15 Mistrzostwa Europy w Berlinie 
Lekkoatletyka
22:15 Nietykalni - komediodramat 
00:15 Życzenie śmierci V- fi lm

05:40 Ukryta prawda odc. 303 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Magda M. odc. 10 s. 3 - serial 

10:00 Brzydula odc. 9 - serial 

10:35 Brzydula odc. 10 - serial 

11:10 Brzydula odc. 11 - serial 

11:45 Brzydula odc. 12 - serial 

12:20 Brzydula odc. 13 - serial 

12:50 Brzydula odc. 14 - serial 

13:25 Strachy na psiaki - komedia 

15:10 Szczeniackie wojsko - komedia 

17:15 Czarna owca - komedia 

19:00 Footloose - komediodramat 

21:25 Rodzinny weekend - komedia 

23:40 Zabójcza broń - komedia

02:00 Moc magii odc. 216

06:00 Spadkobiercy odc. 22
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 10 - serial 
07:35 Tom i Jerry Show odc. 19 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 20 - serial
08:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 11 - serial 
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 12 - serial 
09:30 Turbo Fast odc. 10 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 11 - serial
10:20 Dzielna Mysz odc. 6 - serial
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 410 - serial 
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 411 - serial 
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 412 - serial 
13:45 STOP Drogówka odc. 178
14:45 Żelazna dama - fi lm
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 11 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 11
19:00 Galileo odc. 678
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 413 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 414 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 195 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 196 - serial
00:00 Zwierz - horror 

05:40 Hotel Zacisze odc. 5 s. 2 - serial 

06:10 Hotel Zacisze odc. 6 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 71 s. 3

07:55 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 4

08:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 12 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial 

10:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

11:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 15 - serial 

12:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

13:35 K-9: Prywatny detektyw 

 - komedia

15:30 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat 

17:55 Wygrane marzenia - komedia

20:00 Pan życia i śmierci - thriller 

22:35 Kula w łeb - fi lm

00:10 Legionista - fi lm

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 17 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 6

09:40 Birma - kraj poezji - fi lm 

11:20 Na skraju lasu - komedia 

13:05 Czy jest tu panna na wydaniu?  

 - komedia 

14:35 Wydarzenie aktualne 

15:30 Siedem czerwonych róż, czyli 

Benek Kwiaciarz o sobie i o innych 

 - komedia 

16:55 Jerzy Grotowski. Próba portretu  

 - fi lm 

18:10 20 000 dni na Ziemi - fi lm 

20:00 Dzieciństwo wodza - dramat

22:05 Frank Sinatra: A Man & His  

 Music+Ella+Jobim - koncert 

23:15 Polowanie - dramat

01:20 Dzieciństwo wodza  - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 651
07:00 Rosja. Podróże z Jonathanem  
 Dimblebym odc. 3 - fi lm 
08:05 Regiony z historią odc. 11
08:30 Podróże z historią odc. 50 s. 5
09:05 Znak orła odc. 7 - serial
09:40 Znak orła odc. 8 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 2
10:45 Blok odc. 3 - serial
11:45 Polskie orlęta na pakistańskim  
 niebie - fi lm 
12:40 Sprint przez historię Przemysława  
 Babiarza odc. 18
13:10 Perły Adriatyku - fi lm
14:10 Szerokie tory odc. 53
14:40 Wielka gra odc. 98
15:45 Spór o historię odc. 90
16:30 Ochotnicy Roku Dwudziestego  
 - fi lm 
17:25 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 83
17:50 Egipt odc. 4 - serial
18:50 Opowieść o Indiach odc. 3 - fi lm
20:00 Wojownicy czasu odc. 9
20:35 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 5 - serial 
21:35 Czas leśnych kurierów - fi lm 
22:20 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 4 - serial 
23:25 Ocenzurowane taśmy - fi lm
01:05 Lekcja martwego języka  - dramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
09:00 Trzeci Testament  - serial 
09:55 Izba Pamięci Pułkownika  
 Kuklińskiego 
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Jubileusz 50-lecia koronacji  
 obrazu MB Świętolipskiej 
12:50 Porady medyczne Bonifratrów  
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Pokochać Boga - fi lm
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 30
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 2 - serial
17:00 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 2
17:20 Kartka z kalendarza 
17:25 Kolory świętości 
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Król Dawid odc. 7 - serial
22:50 Kościuszko: Jeszcze Polska  
 zatańczy - fi lm 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
06:55 Rodzinka.pl 
 odc. 208, 209 s. 10 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pociąg do podróży odc. 1 - serial
11:00 Makłowicz w podróży odc. 161
11:35 Goryle we mgle - fi lm
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:10 XV Mazurska Noc Kabaretowa -  
 Mrągowo 2013 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 210 s. 11 - serial
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 704 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 8
19:55 Kocham Cię, Polsko!
  - rozgrzewka  
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 130
21:35 La La Poland odc. 7
22:30 IX Płocka Noc Kabaretowa 2015  
 odc. 1, 2
00:30 Gang dzikich wieprzy - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 9

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 15

11:00 Na Wspólnej odc. 2725 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2726 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2727 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2728 - serial

12:50 Złodzieje odc. 2 s. 2

13:30 MasterChef Junior odc. 7 s. 3

15:00 Druga twarz odc. 4 s. 2

16:00 Dorota inspiruje odc. 4

17:00 Projekt Lady odc. 12 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5399

20:00 Bodyguard - fi lm

22:45 Dzień dobry TV - komedia 

01:05 Starcie tytanów  - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:30 Ultrapies - komedia 

09:15 My3 odc. 38

09:45 My3 odc. 40

10:15 Ewa gotuje odc. 306

10:50 Krzyżacy - fi lm 

14:35 Jaś Fasola odc. 10 s. 1 - serial 

15:10 Jaś Fasola odc. 13 s. 1 - serial 

15:50 Joker odc. 55

16:50 Joker odc. 56

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 91

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 92

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 

82 - serial 

20:10 Księga dżungli - fi lm

22:35 Znaki - thriller 

00:50 Chirurdzy odc. 94 - serial 

08:55 Magda M. 13:45 STOP Drogówka 08:55 Lombard. Zycie pod 
zastaw

13:05 Czy jest tu panna na 
wydaniu ?

10:15 Okrasa łamie 
przepisy

14:30 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

W laboratorium doktora Barsinistera dochodzi 
do wypadku, w wyniku którego niepozorny 
pies zaczyna mówić ludzkim głosem. Dzięki 
tajemniczej substancji z gabinetu doktora zyskuje 
także niezwykłą moc.

Ukazana przez pryzmat wspomnień starej 
i schorowanej Margaret Thatcher opowieść o byłej 
brytyjskiej premier i cenie, jaką przyszło jej zapłacić 
za przebywanie na szczytach władzy.

„Żelazna dama”
(2011r.) TV 4 14:45

„Ultrapies”
(2007r.) Polsat 07:30
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3318
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Discopoland odc. 8 - serial
09:15 Ziarno odc. 667
09:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 30 - serial
10:15 Słodkie życie odc. 8 - serial
10:45 Janosik odc. 8 - serial
11:35 Sekrety mnichów odc. 26
11:55 Między ziemi  ą a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 4 - serial
14:00 Sonda 2 odc. 84
14:30 Miasteczko
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 11 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 8
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:08 Tour de Pologne
20:15 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
22:20 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 9 - serial
23:20 Rosa: Duchy przeszłości 
 odc. 4 - fi lm
01:00 Bejbi Blues

06:00 Spadkobiercy odc. 23

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

odc. 11  - serial 

07:35 Turbo Fast odc. 10  - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 21  - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 20  - serial

08:55 Królowa śniegu odc. 12 - fi lm

10:50 Galileo odc. 677

11:50 Galileo odc. 678

12:50 Wielka draka w chińskiej dzielnicy 

- fi lm

14:55 Mecenas Lena Barska odc. 

13  - serial 

15:55 Mecenas Lena Barska odc. 

14  - serial 

16:55 Mistrz kierownicy ucieka - 

komedia

 19:00 Galileo odc. 679

20:00 Champion II - fi lm

22:00 Naznaczony - horror 

00:15 STOP Drogówka odc. 178

05:20 Niesamowite! odc. 20  - serial 

06:15 Magnum odc. 10 s. 7  - serial

07:00 Skorpion odc. 13  - serial

07:55 Skorpion odc. 14  - serial

08:50 Flash odc. 4 s. 2  - serial

09:40 Wojciech Cejrowski. Boso -  

 Ziemia Święta odc. 5, 6, 7

11:25 Kochany urwis II - komedia 

13:15 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm  - fi lm

14:30 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm odc. 11 s. 2 - fi lm

15:45 Matylda - fi lm

17:45 Rycerze z Szanghaju - komedia

20:00 Król Artur - fi lm

22:25 Ostatni Mohikanin - dramat 

00:40 Uwikłana odc. 10 s. 2  - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 18  - serial 

09:05 Ocaleni przez Chopina - fi lm

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 249

10:40 Droga odc. 3  - serial 

11:50 Niedziela Barabasza - nowele

12:30 Duże zwierzę - fi lm

13:55 Niewidzialny człowiek - horror 

15:35 Chuligan literacki odc. 92

16:10 X Międzynarodowy Konkurs  

 Dyrygentów im. Grzegorza  

 Fitelberga - Su-Han Yang 

17:00 Pomniki historii odc. 10  - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

18:10 Majewska - Korcz okrągłe 31 lat 

19:10 „Dopóki śpiewam”. 

 Alicja Majewska 

20:00 Anatomia zła - thriller 

22:05 Scena alternatywna odc. 53

22:40 Trzeci punkt widzenia odc. 249

23:20 Werka - fi lm 

00:20 Katie Melua Plays Avo Session  

 - koncert 

08:05 Święty Augustyn odc. 2  - serial

08:50 Powstanie Warszawskie 

 dzień po dniu odc. 12

09:10 Doktor Ewa odc. 6  - serial 

10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 3

10:35 Wszystkie kolory świata 

 odc. 17  - serial

11:40 Największe oblężenia  

 średniowiecza odc. 6  - serial

12:35 Wielkie widowiska natury 

 odc. 4  - serial

13:40 Szerokie tory odc. 83

 14:20 Złota maska - melodramat 

15:50 Żółta bluzka ze spadochronu  

 - fi lm 

16:20 Wielka gra odc. 145

17:20 Ex libris  

17:45 Egipt odc. 5  - serial

18:50 Najdziwniejsza broń na świecie  

 odc. 5 - fi lm

19:50 Jasminum  - fi lm

21:50 Blok odc. 4  - serial

22:50 Na plebanii w Wyszkowie 1920  

 - fi lm 

00:20 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 4  - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Gospodarcze fi lary   
 niepodległości odc. 2
08:50 W Solankowej Dolinie   - serial 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
10:40 Nowe parki transgraniczne  
 Afryki Południowej 
 - Park Narodowy 
 Krügera - fi lm 
11:15 Święty Franciszek i Klara - fi lm 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym  
 Franciszkiem 
13:30 Papież Polak do Rodaków  
 - serial 
14:25 Święta Klara - roślinka św.  
 Franciszka - fi lm 
15:20 Ludzie drogi - fi lm 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze  - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina   - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia  
21:40 Cuda Jezusa  - serial
22:35 Kartka z kalendarza  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy - z daleka  
 widać lepiej
23:30 Kalwaryjskie dróżki 

05:30 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 695 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1372 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Pociąg do podróży 
 odc. 2 - serial
10:45 Podwodna planeta 
 odc. 3 - serial
11:45 Winnetou. Nowy świat 
 odc. 1 - serial
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! odc. 131
16:40 Kocham cię, Polsko!
16:50 Bake off - Ale przepis 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 705 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Rodzinka.pl 
 odc. 211 s. 11 - serial
19:00 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
19:10 Mistrzostwa Europy w Berlinie  
 Lekkoatletyka
20:20 Gang dzikich wieprzy - komedia 
22:05 The Good Doctor 
 odc. 9,10  - serial
23:50 Miłość bez końca - 
komediodramat 
01:45 Goryle we mgle  - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 23 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 23

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 16

11:00 Dorota inspiruje odc. 5

12:00 Co za tydzień odc. 862

12:50 Naga broń Komedia 

14:40 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm

18:00 Ugotowani odc. 10 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5400

20:00 Starcie tytanów - fi lm

22:15 Obecność - horror 

00:35 Sekrety lekarzy odc. 12 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

informacyjny 

07:30 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

odc. 7  - serial 

08:05 Megamocny i guzik zagłady - fi lm

08:35 Aladyn  - fi lm

10:35 Gwiezdne wojny VI - Powrót 

Jedi - fi lm

13:25 Nowa księga dżungli - fi lm

15:50 W rytmie serca odc. 19  - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 20  - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 57

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 10

20:05 XXII Rybnicka Jesień Kabaretowa  

 - Ryjek 2017

23:05 Bezwstydny Mortdecai - komedia

01:25 Dzień, w którym zatrzymała się  

 Ziemia - fi lm

05:40 Ukryta prawda odc. 304  - serial 

06:40 Mango – Telezakupy

08:45 Magda M. odc. 12 s. 3  - serial 

09:45 Brzydula odc. 15  - serial 

10:20 Columbo odc. 2  - serial

12:05 Columbo odc. 3  - serial

13:50 Dziewczyny z drużyny III - komedia 

15:55 Beethoven IV - komedia 

17:55 High School Musical - komedia 

20:00 Święty - fi lm

22:30 Wszystko stracone - fi lm

00:40 Lucyfer odc. 5  - serial

10:20 Columbo 10:50 Galileo

09:40 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:45 Droga 10:00 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:30 Jeźdźcy smoków

Księżniczka Elżbieta udaje się w podróż, by poślubić 
księcia Leopolda. Po drodze jedna z pokojówek 
namawia ją, aby zamieniły się rolami. Księżniczka 
zostaje służącą, pokojówka – przyszłą panną młodą.

Hades marzy o odebraniu Zeusowi mocy i przejęciu 
kontroli nad Ziemią. Grecki heros Perseusz 
postanawia poprowadzić wyprawę do krainy 
umarłych, by pokonać boga śmierci i ocalić świat 
przed chaosem.

„Starcie tytanów”
(2010r.) TVN 20:00

„Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm”

(2009r.) TV Puls 14:30
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06:05 Elif

5:30 Telezakupy
6:05 Elif odc. 299 - serial
7:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 160 - serial
7:50 Agropogoda
8:00 Wiadomości
8:10 Pogoda poranna
8:15 Alarm!
8:35 24 godziny w Himalajach. 
 Walka o przetrwanie - fi lm
9:05 Ranczo odc. 20 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 85 s. 7- serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 4 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 4 - serial
13:50 Elif odc. 300 - serial 
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Komisariat odc. 27 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 161 - serial 
17:00 Teleexpress
17:18 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 5
17:55 Korona królów odc. 55, 56 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! Magazyn reporterów
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 15 - serial 
21:00 Rolnik szuka żony odc. 6 s. 4
22:00 Midnight Sun odc. 4- serial
23:05 Bez tożsamości odc. 9 - serial 
23:50 Więzienie. Piekło na ziemi 
 odc. 2- serial 
0:50 Rosa: Duchy przeszłości 
 odc. 4 - fi lm

05:10 Ukryta prawda odc. 305  - serial 

06:10 Szpital odc. 377  - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 96  - serial 

08:05 Brzydula odc. 17  - serial 

08:40 Brzydula odc. 18  - serial 

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

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 652  - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 97  - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 551  - serial 

14:55 Szpital odc. 378  - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 5  - serial

16:50 Dr House odc. 7 s. 4  - serial 

17:50 Brzydula odc. 19  - serial 

18:25 Brzydula odc. 20  - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 653  - serial 

20:00 Słaby punkt - thriller 

22:25 Świadek - fi lm

00:50 American Horror Story: Murder 

06:00 Spadkobiercy odc. 24
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial
08:00 Drużyna A odc. 20 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial
10:00 Na patrolu odc. 33 - serial
10:30 Na patrolu odc. 34 - serial
11:00 Drużyna A odc. 21 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 110 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 136
15:00 Esmeralda odc. 92
16:00 Esmeralda odc. 93
17:00 Esmeralda odc. 94
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 414 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 415 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 197 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 s. 1 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 s. 1 - serial
22:00 Galileo odc. 678
23:00 Galileo odc. 679
00:00 Anioł przestworzy - dramat

06:00 Kontrakt na miłość odc. 1 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 120 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 6

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 18 - serial

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 9 s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 11 s. 10 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 12 s. 10 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 36 - serial

14:00 Zbuntowany anioł odc. 11, 12

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 13, 14 s. 10 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 21, 22 - serial

20:00 Bóg zemsty - serial

22:00 Po prostu walcz II - serial

00:05 W pogoni za śmiercią - serial

08:00 Sekrety skrzypiec odc. 2 - serial

08:30 Rzecz Polska odc. 10

08:55 Spirala - dramat

10:30 Inventorium śladów- fi lm

11:00 Przeprowadzki odc. 8, 9 - serial

13:15 Dwa księżyce - fi lm

15:45 Francja Polska France 

16:45 Prawie jak matka 

 - komediodramat 

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 3 - serial

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Zmory - fi lm

21:55 Hitchcock/Truffaut - fi lm

23:20 Którędy po sztukę odc. 56

23:30 Videofan odc. 65

23:45 Dziennik fi lozofa odc. 145

00:05 Witamy w latach 80. 

 odc. 5 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 653
07:00 Ślady odc. 3 - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 67 
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 22 s. 2  - serial
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 4  - serial
10:10 Perły Adriatyku - fi lm
11:10 Niecała nieprawda czyli 
 PRL w DTV odc. 26
11:40 Lekcja martwego języka - dramat
13:25 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 13
13:45 Sensacje XX wieku odc. 33
14:45 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 75  - serial
15:20 Spór o historię odc. 51
16:00 Wielkie widowiska natury 
 odc. 4  - serial
17:00 Ex libris  
17:25 Flesz historii  
17:45 1920. Wojna i miłość 
 odc. 6  - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 26
19:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii odc. 373
20:30 Wyprawy krzyżowe odc. 3  - serial
21:30 Wojenne dziewczyny
 odc. 5  - serial 
22:30 Tak żyć warto było odc. 10 - fi lm 
22:35 Koło historii odc. 8
23:25 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 1 - fi lm 
00:30 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 2 - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska  
09:25 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
09:30 Jan Paweł II (1978-2005) - fi lm 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia  
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial
11:35 Młodzi światu 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kalwaryjskie dróżki 
12:55 Kartka z kalendarza 
13:00 Wakacje z Chopinem - fi lm 
13:15 Kolory świętości 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Fatima - znak nadziei 
 14:45 Święty nie rodzi się po śmierci  
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie  - serial
17:20 Święty na każdy dzień 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec  - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie   - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 86  - serial
23:00 Filmowe życiorysy 
23:40 Orłem być… - fi lm 

6:00 Na dobre i na złe odc. 696 - serial 
6:55 Coś dla Ciebie odc. 150
7:20 Makłowicz w podróży odc. 118
7:55 Pytanie na śniadanie Magazyn
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 134
11:25 Rodzinka.pl odc. 212 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 14
13:55 Zmiennicy odc. 14 - serial
15:00 Bake off - Ale ciacho! odc. 35
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 57 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 135 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 19 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1877 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial 
20:45 Złoty środek - komedia 
22:40 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 2 - serial 
0:35 Ofi cerowie odc. 5- serial

05:50 Uwaga! odc. 5400

06:15 Mango - Telezakupy

07:30 Agent - gwiazdy odc. 11 s. 3

08:00 Sekrety skrzypiec odc. 2  - serial

09:30 Szkoła odc. 342  - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 600  - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 10

12:30 19+ odc. 258  - serial 

13:00 19+ odc. 259  - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 996  - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 997  - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 4

16:00 Szkoła odc. 343  - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 11

18:00 Ukryta prawda odc. 601   - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5401

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2729  - serial 

20:55 Milionerzy odc. 103

21:30 Zamiana żon odc. 2

22:35 World Trade Center - fi lm

01:10 Co za tydzień odc. 862

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 568  - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 591  - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 592  - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 98  - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 711  - serial 

11:45 Gliniarze odc. 222  - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 619  - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 45  - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 674  - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3693

16:35 Gliniarze odc. 164  - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 46  - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 83  - serial 

20:10 Dzień, w którym zatrzymała się  

 Ziemia - fi lm

22:35 W cywilu IV - fi lm

00:35 Wróg u bram - dramat 

14:55 Szpital 7:05 Kacper: Szkoła 
Postrachu

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Spirala 13:45 Sensacje XX wieku

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

Niezidentyfi kowany obiekt ląduje na Manhattanie. 
Przybysz z kosmosu, który opuszcza pojazd, 
ostrzega przed katastrofą grożącą Ziemianom. 
Sekretarz obrony USA poleca uwięzić tajemniczą 
istotę.

W college’u ma się odbyć pojedynek MMA –     
mieszanych sztuk walki. Czwórka studentów, 
Zack, Tim, Justin i Mike, trenuje pod okiem byłego 
mistrza, Case’a Walkera.

„Po prostu walcz II”
(2011r.) TV Puls 22:00

„Dzień, w którym 
zatrzymała się Ziemia”
(2008r.) Polsat 20:10
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13:50 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 300 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 161 - serial
07:55 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny w Himalajach. Walka  
 o przetrwanie - fi lm
09:05 Ranczo odc. 21 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 86 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda
12:45 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 301 - serial
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 15 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 162 - serial
17:00 Teleexpress
17:18 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 6,
17:55 Korona królów odc. 57 - serial
18:25 Korona królów odc. 58 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 16 - serial
21:00 Rolnik szuka żony odc. 7 s. 4
22:00 Midnight Sun odc. 5 - serial
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 18 - serial
23:55  kryminalny 997 odc. 11
00:45 Gwardia odc. 3 - serial

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1148  - serial 

06:10 Szpital odc. 378  - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 97  - serial

08:05 Brzydula odc. 19  - serial 

08:40 Brzydula odc. 20  - serial 

09:15 Magda M. odc. 1 s. 4  - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 653  - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 98  - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 552  - serial 

14:55 Szpital odc. 379  - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5  - serial

16:50 Dr House odc. 8 s. 4  - serial 

17:50 Brzydula odc. 21  - serial 

18:25 Brzydula odc. 22  - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 654  - serial 

20:00 Porzucona - thriller 

22:10 Tombstone - western 

00:50 Masters of Sex 

 odc. 11 s. 2  - serial 

06:00 Spadkobiercy odc. 25

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 26  - serial

07:35 Turbo Fast odc. 1  - serial

08:00 Drużyna A odc. 21  - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 16  - serial

10:00 Na patrolu odc. 35  - serial 

10:30 Na patrolu odc. 36  - serial 

11:00 Drużyna A odc. 22  - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 1  - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 111  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 137

15:00 Esmeralda odc. 95

16:00 Esmeralda odc. 96

17:00 Esmeralda odc. 97

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 415  - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 416  - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 198  - serial

21:00 Champion II - fi lm

23:05 Worek kości - horror 

00:45 STOP Drogówka odc. 178

06:00 Kontrakt na miłość odc. 2 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 121  - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 7
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20  - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 2  - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 10  - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10  - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37  - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 13
15:00 Zbuntowany anioł odc. 14
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10  - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10  - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23  - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24  - serial 
20:00 Wieczny student - komedia 
21:55 Boski żigolo w Europie - komedia 
23:30 Sądny dzień - komedia 
01:25 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 5  - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Prawie jak matka 

 - komediodramat

11:00 Przeprowadzki odc. 10  - serial 

12:10 Marszałek Piłsudski 

 odc. 1  - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1243

13:25 Umarłem, aby żyć - fi lm

15:05 Docent H. - fi lm

15:30 Spotkania z profesorem Zinem  

 odc. 12

16:00 Engagement - fi lm

17:10 Stepy - dramat

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 4  - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Nieobliczalni - komedia

21:40 Dziennik fi lozofa odc. 146

21:55 Deszczowy żołnierz - fi lm

23:45 Warszawa do wzięcia - fi lm 

00:50 Legendy rocka odc. 43  - serial

06:50 Był taki dzień odc. 654
07:00 Milenium kontra Tysiąclecie - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 68
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 23 s. 2  - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 5  - serial
10:05 Żeglarze i piraci odc. 1  - serial
10:40 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 6  - serial
12:40 Wojownicy czasu odc. 9
13:10 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii odc. 373
13:40 Sensacje XX wieku odc. 26
14:40 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 76  - serial
15:20 Wyprawy krzyżowe odc. 3  - serial
16:20 Zwyczajny bohater - ks. Ignacy  
 Skorupka - fi lm 
17:15 Życie po radziecku odc. 3  - serial
17:45 1920. Wojna i miłość 
 odc. 7  - serial
18:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 14
18:50 Sensacje XX wieku odc. 81
19:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii 
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5  - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 6  - serial 
22:30 Droga wodna niestrzeżona 
23:35 Pięć minut przed gwizdkiem - fi lm
00:50 Krok - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie  - serial
09:05 Papież Polak do Rodaków 
  - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka  
 widać lepiej 
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 100 cudownych miejsc na świecie   
 - serial
11:45 Grunt to droga 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Póki nadzieja - fi lm 
13:35 Spotkałem świętego 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 86  - serial
14:45 Katedra w Chartres - święta  
 geometria - fi lm 
15:45 Kartka z kalendarza 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie   
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce  
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie   
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Łaski pełna - fi lm
23:20 Kolory świętości 
23:25 Wizyta apostolska Jana Pawła II  
 w Grocie Massabielskiej 

05:25 Koło fortuny
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 697 - serial
07:00 100 lat temu na Mazurach - fi lm
07:20 Makłowicz w podróży odc. 119
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 135
11:25 Rodzinka.pl odc. 213 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 15
13:55 Zmiennicy odc. 15 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 36 s. 4
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 58 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 136 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 20 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1878 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1879 - serial
20:45 Ronin - thriller 
22:55 Złoty środek - komedia 
00:50 Tutanchamon odc. 5 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 996  - serial
07:40 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 997  - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 8
09:30 Szkoła odc. 343  - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 601  - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 11
12:30 19+ odc. 260  - serial 
13:00 19+ odc. 261  - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 998  - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 999  - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 4
16:00 Szkoła odc. 344  - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 12
18:00 Ukryta prawda odc. 602  - serial 
19:00 Fakty
19:25 Top of the Top Festival 
 Sopot 2018 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! odc. 5402
20:00 Top of the Top Sopot Festival 
2018: Forever Young odc. 1
22:45 Top of the Top Sopot Festival 
2018: #ILOVE odc. 2
00:00 Dziewczyna mojego kumpla 
 - komedia
02:05 Mroczne zagadki Los Angeles  
 odc. 12 s. 3  - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Trudne sprawy odc. 569  - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 593  - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 594  - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 99  - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 712  - serial 

11:45 Gliniarze odc. 223  - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 620  - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 46  - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 675  - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3694

16:35 Gliniarze odc. 165  - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 47  - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 59  - serial 

20:05 Przebojowe Opole - Opolska Noc 

Kabaretowa 2018 odc. 2,

23:45 Akt odwagi - fi lm

02:10 Szef - komedia 

06:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 12:10 Marszałek Piłsudski 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

11:25 Rodzinka.pl 19:45 Uwaga! 09:15 Malanowski 
i Partnerzy

Oddział sił specjalnych amerykańskiej marynarki 
wojennej przygotowuje się do wyjazdu z misją. 
Wkrótce jednym z jego zadań będzie odbicie 
agentki CIA z rąk terrorystów.

Rok 1879. Szeryf Wyatt Earp postanawia 
zrezygnować z odznaki, by zaznać spokoju 
i poświęcić się rodzinie. Wraz z żoną i braćmi 
przenosi się do Tombstone, w pobliżu którego 
odkryto bogate złoża srebra.

„Tombstone”
(1993r.) TVP 7 22:10

„Akt odwagi”
(2012r.) Polsat 23:45



Środa, 15 sierpnia 2018

16:25 Leśniczówka

05:25 Telezakupy
06:05 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 2 - serial
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie  
 Łagiewnikach
08:00 Urodziłem się w roku 1920... 
 Jan Paweł II w Radzyminie - fi lm
08:45 Pan Wołodyjowski - fi lm
10:15 Pan Wołodyjowski - fi lm
11:45 Święto Wojska Polskiego 2018
15:25 Wyspy Kanaryjskie 
 - w cieniu wulkanów - fi lm
16:25 Leśniczówka odc. 16 - serial
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz odc. 8
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Polski grill odc. 7
17:55 Korona królów odc. 59 - serial
18:25 Korona królów odc. 60 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 17 - serial
21:00 Wielki test o Polskich Siłach  
 Zbrojnych
22:25 Bodo - musical 
00:25 Cud nad Wisłą - fi lm

05:45 Ukryta prawda odc. 306  - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przyjaciele odc. 6 s. 3  - serial 

09:30 Przyjaciele odc. 7 s. 3  - serial 

10:05 Tatastrofa - komedia 

11:50 Randka z billboardu - fi lm

13:45 High School Musical - komedia 

15:50 Czarna owca - komedia 

17:40 Footloose - komediodramat 

20:00 Świadek - fi lm

22:20 Słaby punkt - thriller 

00:45 Moc magii odc. 220

06:00 Spadkobiercy odc. 26

07:05 Turbo Fast odc. 1  - serial

07:35 Turbo Fast odc. 2  - serial

08:00 George prosto z drzewa II 

 odc. 2 - fi lm

09:50 Krokodyl Dundee w Los Angeles  

 - komedia

11:50 Kod Karola Wielkiego - fi lm

14:30 Parasol bezpieczeństwa 

 - komedia

16:25 Zawód szpieg - fi lm

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 417  - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 199  - serial

21:00 Mroźny wiatr - horror 

22:55 The Raid II: Infi ltracja - fi lm

02:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji  

 odc. 13  - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 3 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 122  - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 8

09:00 Kochany urwis II - komedia 

10:55 Matylda - fi lm

12:55 Instrukcji nie załączono

  - komediodramat 

15:15 Wygrane marzenia - komedia

17:30 Król Artur - fi lm

20:00 Robin Hood: książę złodziei - fi lm

22:55 Spartakus: Krew i piach 

 odc. 11  - serial

00:00 Spartakus: Krew i piach 

 odc. 12  - serial

01:05 Wikingowie odc. 5 s. 4  - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 10

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:45 Stepy - dramat

10:15 Tatarak - dramat

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 2  - serial

12:05 Marszałek Piłsudski 

 odc. 3  - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Po własnym pogrzebie - fi lm

14:55 Jan Brzechwa 

15:10 Wędrówki staromiejskiej Syrenki 

15:40 O jeden most za daleko - dramat 

18:40 W piątą stronę świata 

 odc. 5  - serial 

19:40 Wschód Ossendowskiego 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 78

20:05 Ostatnie metro - dramat

22:20 Dziennik fi lozofa odc. 147

22:35 Przed północą - dramat

00:35 Cztery życia Lidii Lwow - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 655
07:00 Zwyczajny bohater - ks. Ignacy  
 Skorupka - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski
  - boso przez świat odc. 69
08:30 Tańczący z naturą 
 odc. 24 s. 2  - serial
09:05 Przybyli ułani - fi lm
10:15 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 6  - serial
11:15 Spór o historię odc. 17
11:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 2  - serial
12:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 25  - serial
14:00 Kryptonim Prorok - fi lm 
14:50 Sensacje XX wieku odc. 10
15:45 Ku pokrzepieniu powstańczych  
 serc - fi lm 
16:30 Cud nad Wisłą - fi lm 
17:15 Tajemnice Państwa Podziemnego  
 odc. 3  - serial
17:50 1920. Wojna i miłość 
 odc. 8  - serial
18:45 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm 
20:05 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii 
20:35 Jedwabny szlak odc. 2  - serial
21:40 Ranczo Wilkowyje- komedia 
23:25 17 dni 
00:20 Przybyli ułani - fi lm

08:00 Kartka z kalendarza 
08:05 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:10 Jerash - starożytne miasto  
 Jordanii 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Jasna Góra. Sanktuarium  
 Narodu - fi lm 
09:35 Bitwa Warszawska - fi lm 
10:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial
11:00 Msza Święta z Jasnej Góry 
12:30 Królowo Polski przyrzekamy 
13:05 Ludzie drogi - fi lm 
13:40 Cud 1920. Bitwa Warszawska
13:55 Kartka z kalendarza 
14:00 Albert Schweitzer - fi lm
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Uczymy piękna  
17:00 Wytrwali w wierze 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie  
19:30 Przygody Monster Trucków 
  - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie  - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 „Jeszcze Najś więtsza Panienka  
 pokaże, że od burzących  
 kolubryn mocniejsza” 
22:30 „Jeszcze Najś więtsza Panienka  
 pokaże, że od burzących  
 kolubryn mocniejsza” - fi lm 
23:00 Kartka z kalendarza 
23:05 Kolory świętości 
23:10 Papieska Madonna Jasnogórska 

06:00 Przygody Tomcia Palucha 

 i Calineczki - fi lm

07:20 Makłowicz w podróży odc. 120

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:35 Panorama

10:40 Pogoda

10:45 Pytanie na śniadanie - ekstra  

 odc. 136

11:05 Festiwal Kultury Kresowej 

11:50 Przybywa jeździec - western 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 C.K. Dezerterzy - komedia 

16:50 C.K. Dezerterzy - komedia 

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:35 Rodzinka.pl odc. 138 s. 6 - serial

19:05 Wszystko przed nami 

 odc. 21 - serial

19:25 Top of the Top Festival

  Sopot 2018

20:10 Ella zaklęta - fi lm

21:50 Woda dla słoni - melodramat 

00:00 C.K. Dezerterzy - komedia 

05:50 Mango - Telezakupy

08:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 8

09:00 Miś Yogi - fi lm

10:45 Muppety: Poza prawem 

 - komedia 

13:00 Czy to ty, czy to ja - komedia 

15:20 Potwory i spółka - fi lm

17:20 Madagaskar - fi lm

19:00 Fakty

19:25 Top of the Top Festival 

 Sopot 2018 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5403

20:00 Top of the Top Sopot Festival 

2018: #IDANCE odc. 3

21:50 Top of the Top Sopot Festival 

2018: Top of the Top odc. 4

22:55 Top of the Top Sopot Festival 

2018: #IDANCE odc. 5

00:00 Bez twarzy - thriller 

02:55 Ugotowani odc. 10 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:20 Dzwonnik z Notre Dame - fi lm

09:20 Opowieści z Narnii: Lew,  

 czarownica i stara szafa - fi lm

12:20 Rycerz króla Artura - fi lm

15:05 U Pana Boga w ogródku

  - komedia 

17:45 Sekrety rodziny odc. 48  - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 59  - serial 

20:00 Świat według Kiepskich 

 odc. 526  - serial 

20:30 Studio Sport Studio sport 

20:50 Real Madryt - Atletico Madryt  

 Piłka nożna

23:00 Mocne uderzenie - komedia

01:30 Dzień dobry, kocham Cię!

  - komedia

08:55 Przyjaciele 19:00 Policjantki 
i policjanci

06:00 Kontrakt na miłość 11:00 Marszałek Piłsudski 14:50 Sensacje XX wieku

07:20 Makłowicz w 
podróży 09:00 Miś Yogi 19:30 Świat według 

Kiepskich

Ojciec Melissy jest autorem książek szpiegowskich. 
Wybiera się wraz z córką na zlot fanów swojej 
twórczości. W trakcie pobytu zostaje porwany. 
Melissa wyrusza ojcu na pomoc.

9-letnia Amanda z domu dziecka i jej rówieśniczka 
Alyssa, córka milionera, są do siebie podobne 
jak dwie krople wody. Dziewczynki postanawiają 
połączyć ze sobą swych opiekunów, Diane 
i Rogera.

„Tatastrofa”
(2009r.) TVN 7 10:05

„Czy to ty, czy to ja”
(1995r.) TVN 13:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Budyń śmietankowy
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki: 

1 szkl. mleka
1 szkl. słodkiej śmietany 
30-36% 
3 żółtka
2 łyżki cukru
2 łyżki mąki 
ziemniaczanej

Sposób wykonania:

Mleko zagotować. Do miski 
wlać śmietankę, dodać żółtka, 
cukier i mąkę. Całość wymie-
szać, a następnie dodać do go-
tującego się mleka, intensywnie 
mieszając. Gdy zgęstnieje, prze-
lać do pucharków. Udekorować 
owocami. 

Smacznego!
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Ola Pokora życzy smacznego!
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Wioski tematyczne zapraszają
TURYSTYKA  W województwie kujawsko-pomorskim działa kilkanaście wiosek tematycznych. Promują 
turystykę w małych miejscowościach i wsiach. Można w nich między innymi wypiekać chleb, wcielić się 
w zielarza, poznać historię jajka i higieny, degustować miody, tworzyć rękodzieło ludowe, smażyć konfitu-
ry, a nawet uczestniczyć w weselu sztygara

Wioska Górnicza w Pile 
(powiat tucholski)
W położonej w Borach Tu-

cholskich Pile nad Brdą w latach 
1859-1939 funkcjonowały jedyne 
w północnej Polsce kopalnie węgla 
brunatnego. W najprężniej działa-
jącej w regionie wiosce tematycz-
nej można zwiedzić zabytkową ko-
palnię, a także dowiedzieć się, jak 
żyli mieszkańcy górniczej wioski 
w XIX wieku. Atrakcyjną propozy-
cją są gry terenowe. Na odważ-
nych czeka poszukiwanie skarbu 
górnika Wilhelma Krugera, ukry-
tego w kopalni przed 120 laty. Gra 
„Znajdź pracę w kopalni” pozwala 
natomiast sprawdzić swoje predys-
pozycje do zawodu borowiackiego 
górnika. Można próbować swoich 
sił w kowalstwie i garncarstwie 
a także uczestniczyć w warszta-
tach plastycznych. Wartą uwagi 
ofertą dla grup zorganizowanych 
jest biesiada borowiacko-śląska 
„Wesele Sztygara”. To rekonstruk-
cja wesela pochodzącego ze śląska 
sztygara Eryka i borowianki Zosi, 
które odbyło się we wsi w latach 
30. XX wieku. Więcej informacji: 
www.buko.org.pl.

Wioska Ptasia w Adamkowie 
(powiat tucholski)
Wioska przyciąga nie tylko mi-

łośników przyrody, ale także sztuki. 
Znakomicie przygotowana ścieżka 
ornitologiczna umożliwia obser-
wowanie wielu gatunków ptaków 
występujących w Krajeńskim Par-
ku Krajobrazowym. Można także 
wyruszyć szlakiem Leona Wyczół-
kowskiego, bo słynny młodopolski 
malarz czerpał w tych okolicach 
inspiracje dla swoich pejzaży. Obie 
pasje pozwala połączyć Plenerowe 
Muzeum Ptaka prezentujące drew-
niane rzeźby. Więcej informacji: 
adamkowo.tuchola.pl.

Wioska Grzybowa 
w Krzywogońcu 
(powiat tucholski)
W wiosce swoje miejsce znaj-

dą wszyscy miłośnicy grzybów. 
Znajdują się tam suszarnie tego 
przysmaku, a umówione grupy 
mogą poznać historię i różne spo-
soby przygotowania grzybów. Co-
rocznie w Wiosce Grzybowej odby-
wa się impreza „Święto Grzyba”, na 
której można skosztować różnych 
potraw zrobionych z grzybów lub 
też wyglądem je przypominają-
cych. Więcej informacji: cekcyn.pl/
index.php/qwioska-grzybowaq.

Wioska Początku Życia 
w Jajkowie 
(powiat brodnicki)
Co było pierwsze – jajko czy 

kura? Na to pytanie najlepiej po-
szukać odpowiedzi w Jajkowie 
– Wiosce Początku Życia, której 
motywem przewodnim są jajka. 
Goście wioski odkrywają tajemni-
ce jajek nie tylko od strony przy-
rodniczo-biologicznej, ale również 
kulinarnej i kulturowej – jajko, 
jako symbol powrotu do życia, 
pojawia się w mitach różnych kul-
tur. Wioska oferuje także wspól-
ne przygotowywanie potraw z jaj 
i degustacje lokalnych produk-
tów. Można tu posmakować zupy 
jajecznej, klopsików z jajek i tzw. 
jajek w gniazdku oraz ajerkoniaku 
domowej roboty. W ofercie wioski 
znajdują się też warsztaty ręko-
dzielnicze – tworzenie ozdób nie 
tylko wielkanocnych. Więcej infor-
macji: jajkowo.brzozie.pl.

Wioska Mydlarska 
w Górznie 
(powiat brodnicki)
Na gości górznieńskiej wioski 

tematycznej czekają atrakcje zwią-
zane z historią higieny osobistej. 
Wśród nich warsztaty mydlarskie, 

podczas których maluchy wła-
snoręcznie przygotują prawdziwe, 
naturalne mydła, wizyta w starej 
pralni gdzie można wypróbować 
ponad 100-letnie tradycyjne i za-
pomniane już techniki prania, 
maglowania i prasowania. Dodat-
kowo w wiosce można uczestni-
czyć w warsztatach artystycznych 
i kowalskich. Do dyspozycji gości 
pozostaje również park linowy 
zlokalizowany nad jeziorem górz-
nieńskim. Więcej informacji: wio-
skamydlarska.pl.

Wioska Kwiatowa w Żalnie 
(powiat tucholski)
Główną atrakcją jest ogród 

„Tęczowy zakątek” o powierzchni 
2 tysięcy metrów kwadratowych. 
Można wziąć udział w warsztatach 
ogrodniczych oraz uczestniczyć 
w grze terenowej „Kwiatowy spacer 
po Żalnie” z zagadkami, rebusami 
i poszukiwaniem skarbu. W wiosce 
odbywają się również warsztaty 
plastyczne z wykorzystaniem filcu, 
krepiny, papieru i drewna. Moty-
wem tworzonych prac są kwiaty. 
Więcej informacji: aktywnawies.pl.

Wioska Miodowa 
w Wielkim Mędromierzu 
(powiat tucholski)
Największą atrakcją wioski są 

pasieki. Tu każdy pogłębi swoją 
wiedzę o pszczołach i pszczelar-
stwie, dowie się czym jest pierzga, 
jakie mamy rodzaje miodów, do 
czego służy mleczko pszczele, dla-
czego pszczoły wytwarzają kit i jak 
go stosować w lecznictwie. Moż-
na także skosztować przysmaków 
przygotowanych na bazie miodu. 
Na chętnych czekają warsztaty 
wytwarzania świec z wosku oraz 
gra terenowa „Wyprawa Odkryw-
ców po Wiosce Miodowej”. Więcej 
informacji: wioska-miodowa.pl.

Wioska Jabłoni w Jabłonce 

(powiat tucholski)
Położona w Borach Tuchol-

skich Jabłonka słynie z owocowych 
sadów. Odwiedzający spróbują 
wielu potraw z jabłkami w roli 
głównej, między innymi szarlotek, 
racuchów, wyśmienitego jabłeczni-
ka. Uczestnicy warsztatów „Babusi 
frysztyk, czyli co babcia na śniada-
nie jadała?” samodzielnie upieką 
drożdżowe bułeczki w piecu na 
świeżym powietrzu oraz ubiją ma-
sło i przygotują twaróg. W ofercie 
są też warsztaty wyrabiania mydła 
i „Jabłkowa olimpiada”. Więcej in-
formacji na stronie aktywnawies.
pl.

Wioska Owocowa 
w Węgiersku 
(powiat golubsko-dobrzyński)
Tematem przewodnim są 

drzewa owocowe, zwłaszcza śliw-
ki węgierki, z którymi wiąże się 
legenda o powstaniu osady. We 
wsi zachował się stary sad oraz za-
bytkowy drewniany dom. Można 
wziąć udział w pokazie smażenia 
konfitur połączonym z ich degu-
stacją, a w czasie warsztatów wła-
snoręcznie przyozdobić słoiczki na 
owocowe przetwory. W ofercie są 
również gry i zabawy nawiązujące 
do motywu owoców, a także owo-
cowe karaoke. Więcej informacji 
na stronie aktywnawies.pl.

Wioska Chlebowa 
w Janiej Górze 
(powiat świecki)
Na odwiedzających czeka po-

kaz tradycyjnego młócenia zboża 
oraz warsztaty chlebowe: przygo-
towania ciasta chlebowego zgod-
nie ze starą, oryginalną recepturą 
oraz wspólne wypiekanie chleba 
w prawdziwym piecu chlebowym. 
Organizowana jest również gra fa-
bularna, której scenariusz nawią-
zuje do legendy wioski chlebowej. 

Dzieci mają okazję uczestniczenia 
w tradycyjnych grach i zabawach, 
w które niegdyś bawili się ich ró-
wieśnicy. Więcej informacji: wio-
skachlebowa.pl.

Wieś Maciejowej Duszy 
w Macikowie 
(powiat golubsko-dobrzyński)
Temat przewodni wioski na-

wiązuje do lokalnego podania 
o kowalu Macieju i gęsiareczce Zosi. 
Odwiedzający poznają gatunki ziół 
i ich lecznicze działanie. W ramach 
zajęć rękodzielniczych uczestnicy 
mogą przygotować obraz wykleja-
ny ziarnami, ozdobić pisankę lub 
gipsową gąskę. Na dzieci czekają 
też zabawy ruchowe. Więcej infor-
macji na stronie aktywnawies.pl.

Borowiacka Wioska 
w Nowym Suminie 
(powiat tucholski)
Wizyta w Nowym Suminie to 

okazja, by doświadczyć bogactwa 
kultury ludowej Borów Tuchol-
skich. We wsi zachowały się tra-
dycyjne borowiackie chaty, stroje 
ludowe, sprzęty gospodarstwa 
domowego czy dawne narzędzia 
rolnicze. Na gości czekają lokalne 
potrawy, np. borowiackie mace czy 
fryndze. Usłyszymy także opowie-
ści o historii wsi i lokalne legendy. 
W ofercie są pokazy strzyżenia 
owiec i przędzenia wełny, warsz-
taty kulinarne, na których nauczy-
my się piec podpłomyki czy ubijać 
masło, a także warsztaty rękodzie-
ła z wykorzystaniem drewna, filcu, 
siana i pestek. Ciekawą propozycją 
są gry i zabawy ruchowe w stogu 
siana (skakanie w stóg siana, walka 
workami wypełnionymi sianem, 
szukanie ukrytych w sianie skar-
bów). Więcej informacji na stronie 
aktywnawies.pl.

oprac. Biuro Prasowe 
Urzędu Marszałkowskiego

Takie cuda można własnoręcznie wykonać nieopodal Górzna (źródło: wioskamydlarska.pl)
W okolicach Świecia sami upieczemy chleb. Warsztaty zaczynają się o godz. 5.00 rano (źródło: 
wioskachlebowa.pl)
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„Zemsta faraona”, 
czyli wakacje w toalecie

Porady  Z tą biegunką musi zmierzyć się co drugi podróżujący na świecie. To najbardziej powszechna 
choroba travelersów, każdego roku dotykająca około 10 milionów ludzi na świecie. Powodują ją zaraźliwe 
drobnoustroje, zwłaszcza bakterie obecne w zanieczyszczonej odchodami wodzie. Najczęściej ETEC – en-
terotoksyczna Escherichia coli

Głównym czynnikiem ryzy-
ka, biorąc pod uwagę tę przy-
padłość, jest miejsce podróży. 
Niebezpiecznie jest w krajach 
Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bli-
skiego Wschodu i Azji. Osoby, 
które są szczególnie narażone 
na „zemstę faraona” to ludzie 
o obniżonej odporności, choru-
jący na cukrzycę czy z choroba-
mi zapalnymi jelit. Przyjmowa-

nie blokerów receptora H2 (np. 
ranitydyny) lub leków zobojęt-
niających też jest czynnikiem 
ryzyka, bo zmniejszenie kwaso-
wości żołądka zapewnia więk-
szą przeżywalność zarazków. 
Odczyn pH poniżej 4 sprawia, że 
ginie 99 proc. bakterii.

Biegunka podróżnych za-
zwyczaj ujawnia się w pierw-
szym tygodniu pobytu w no-

wym miejscu, zaczyna się nagle 
wodnistymi stolcami. Takich wy-
próżnień jest 4-5 w ciągu dnia. 
Mogą im towarzyszyć skurcze 
brzucha, nudności, wymioty 
i wzdęcia. Gorączka nie musi wy-
stępować. Ostry stan trwa oko-
ło dwóch dni, do wyzdrowienia 
dochodzi w przeciągu tygodnia. 
By przyspieszyć ten proces, za-
lecane jest spożycie dużej ilości 
płynów. Zdarza się, że chory 
potrzebuje leczenia antybioty-
kami. Nie zaleca się natomiast 
przyjmowania chlorowodorku 
difenoksylatu i siarczanu atro-
piny w celu ograniczenia rucho-
mości jelit, bo może to wydłu-
żyć czas trwania choroby. 

By zmniejszyć ryzyko roz-
woju „zemsty faraona”, wystar-
czy zastosować się do kilku pro-
stych zasad.

1. Pić tylko napoje butelko-
wane, także wodę, one są za-
zwyczaj bezpieczne.

2. Unikać kranówki i wyro-
bów mleczarskich.

3. Upewnić się, że woda uży-
ta do przygotowania kawy czy 
herbaty jest butelkowana i zo-

stała przegotowana.
4. Napoje alkoholowe gene-

ralnie są bezpieczne, ale trzeba 
uważać na dodawane do nich 
kostki lodu, które mogą być ro-
bione z kranówki.

5. Do mycia zębów używać 
wody butelkowanej.

6. Wystrzegać się kontaktu 
z kranówką na obszarach, do 
których nie ma bezpiecznych 
dostaw wody. Nie jeść owoców 
ani warzyw, które mogą być 
myte w takiej wodzie. Uważać 
na targowiskach – sprzedawcy 
potrafią ostrzykiwać wodą owo-
ce, by zwiększyć ich wagę.

7. Wybierać owoce i warzy-
wa, które należy obrać przed 
zjedzeniem (pomarańcze, bana-
ny). 

8. Unikać spożycia surowych 
owoców morza i surowego mię-
sa. Potrawy powinny być goto-
wane i serwowane ciepłe.

9. Unikać jedzenia w lokal-
nych restauracjach i kupowane-
go od ulicznych sprzedawców.

10. Często myć ręce wodą 
z mydłem.

Woda do spożycia powinna 

być przegotowana, warto też 
przed podróżą zaopatrzyć się 
w tabletki do jej uzdatniania (do 
kupienia przez internet). 

Co poradzi farmaceuta?
W leczeniu biegunki po-

dróżnych najważniejsze jest 
odpowiednie nawodnienie. Pa-
miętajmy o odpowiedniej po-
daży płynów, warto przed wy-
jazdem zaopatrzyć się w aptece 
w elektrolity dobrej jakości. Po-
żyteczne będą też probiotyki ze 
szczepami Lactobacillus. Należy 
zacząć je przyjmować dwa dni 
przed wyjazdem i kontynuować 
podczas całego pobytu.

Pacjenci z bezkwaśnością 
żołądka, po operacji żołądka, 
z cukrzycą (przyjmujący insu-
linę) oraz z upośledzoną od-
pornością powinni rozważyć 
profilaktyczną terapię antybio-
tykiem: ryfaksyminą lub fluoro-
chinolonem. Leki przyjmuje się 
tak długo, jak trwa nasza zagra-
niczna podróż.

(bła)
konsultacja: mgr farm. 

Agata Trzebiatowska
fot. pixabay/ilustracyjne

Uroda

Szczotkowanie  
to jest to!
Chcesz, żeby twoja skóra była bardziej jędrna i deli-
katna w dotyku? Zastosuj metodę Azjatek i… szczot-
kuj ją regularnie, najlepiej każdego ranka.

Włosy
Zalety szczotkowania do-

ceniały nasze babcie i prabab-
cie – wieczorem obowiązkowo 
szczotkowały włosy i na zdję-
ciach możemy do dziś podzi-
wiać, jakie dawało to efekty. 
Stosowano się do zasady „50” 
– tyle ruchów szczotką należało 
wykonać. To zabieg wciąż godny 
polecenia, do jego wykonania 
wybieramy szczotkę z natural-
nego włosia, np. dzika (nie nisz-
czy włosów). Rozprowadzi ona 
sebum po końce włosów, dzięki 
czemu staną się lepiej nawilżone 
i miękkie. Włosie masuje skórę 
głowy, poprawiając jej ukrwie-
nie, usuwa też martwe komórki 
naskórka.

Ciało
Do szczotkowania ciała tak-

że wybieramy szczotkę z natu-
ralnego włosia, a najlepiej dwie 
– jedną z taśmą podtrzymującą 
rękę, co zapobiega wyślizgiwa-
niu się, a drugą na długim trzon-
ku do szczotkowania trudniej 
dostępnych miejsc, np. pleców. 
Przy zakupie zwracamy uwagę, 
by narzędzie było przeznaczone 
do szorowania na sucho. To wy-
datek rzędu kilkunastu złotych 
za sztukę, jeśli skorzystamy 
z oferty popularnej sieci droge-
rii. W internecie można znaleźć 
np. szczotki od warszawskich 
szczotkarzy, niektóre z tych do 
włosów są specjalnie ukształ-
towane, by zapewniać masaż 

leczniczy. Są jednak droższe. 
Ale jeżeli szczotkowanie nas po-
chłonie, można sobie zażyczyć 
taką w prezencie imieninowym.

Zalety szczotkowania: po-
budzenie układu limfatycznego, 
ułatwienie usuwania toksyn, re-
dukcja stresu, rozluźnienie mię-
śni. Dzięki poprawie krążenia 
krwi taki masaż śmiało zastąpi 
filiżankę kawy. Dobrze poradzi 
sobie też z cellulitem. Dodatko-
wo działa jak peeling, więc skóra 
po nim jest gładka i delikatna, 
a jednocześnie napięta.

Jak się za to zabrać? Ciało 
musi być czyste i suche. Gene-
ralna zasada to ruchy od dołu 
do góry. Zaczynamy od stóp, po-
tem łydki, uda, pośladki, brzuch, 
ręce, plecy. Delikatnie obcho-
dzimy się ze skórą dekoltu. In-
strukcję bez problemu znajdzie-
cie w internecie, np. na blogu 
szczesliva.pl. Po szczotkowaniu 
należy wciąć prysznic i wklepać 
w ciało balsam lub zastosować 
olejek.

Twarz
Szczotka powinna posia-

dać włosie naturalne o średniej 
twardości. Generalna zasada 
jest taka, by szczotkować od 
wewnętrznych partii na ze-
wnątrz. Skóra musi być sucha 
i czysta, przeciwwskazaniem do 
zabiegu jest np. trądzik ze zmia-
nami ropnymi. Tu też warto 
zaopatrzyć się w instrukcję z in-
ternetu, by móc cieszyć się ze 
spektakularnych efektów, m.in. 
ujednolicenia kolorytu i ujędr-
nienia skóry.

(bła)
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)

Udany tydzień. Będziesz miał wrażenie, że trudne 
sprawy wręcz cię omijają. Doskonale poczujesz się 
w swobodnej, wakacyjnej atmosferze. Odpuścisz 
tym, którzy cię denerwują, spojrzysz na świat przez 
różowe okulary. Jeśli w tym czasie zaplanowałeś 
podróż zagraniczną, na pewno będzie udana. Jeżeli 
jednak musisz być w pracy, poświęć więcej czasu na 
relaks.

Stój na straży swoich zawodowych interesów i nie 
opowiadaj byle komu swoich sekretów. W towarzy-
stwie znajdzie się osoba, która zawiedzie twoje zaufa-
nie. Możesz też dzięki niej wpakować się w kłopoty. 
Jeśli skłaniać cię będzie do melancholii, nie poddawaj 
się tym nastrojom. Samotne Ryby staną wkrótce przed 
szansą na miłosną przygodę.

W tym tygodniu odpoczniesz, ale też zaczniesz zaj-
mować się swoimi finansami. Będziesz kalkulować, 
ile i gdzie zainwestować, być może zaplanujesz 
większy remont. W każdym razie sprawy związane 
z pieniędzmi cię pochłoną. Do tego stopnia, że part-
ner może zacząć być zazdrosny. Znajdź dla niego 
chwilę, pokaż, że jest ważny, zaproś na romantyczną 
kolację.

Bądź ostrożna, nie opowiadaj o sobie zbyt wiele. 
Konkurencja nie śpi i ucieszy się ze wszystkich 
rewelacji na twój temat. Nie każdy, kto jest miły 
zasługuje na twoje zaufanie. Na dodatek w pracy 
dostaniesz zadania wymagające dyskrecji. Trzymaj 
język za zębami.

Będziesz miał sporo czasu na zajęcie się sprawami 
prywatnymi. Odwiedzisz krewnych, których dawno 
nie widziałeś. Dobrze ci to zrobi, będziesz w dosko-
nałym humorze. Do czasu, kiedy spotkasz kogoś, za 
kim nie przepadasz. Nie daj się wyprowadzić z rów-
nowagi.

Dotrą do ciebie dobre wiadomości. Być może ktoś 
zechce złożyć ci ciekawą propozycję. Zanim na nią 
przystaniesz, daj sobie kilka dni na zastanowienie. 
Nie słuchaj plotek, tylko wprowadzą zamęt w twoje 
życie i zaczniesz sobie stwarzać problemy na ich 
podstawie.

Komplementy, jakie ostatnio słyszysz, nie biorą się 
znikąd. Uwierz w swoje możliwości. Ktoś z najbliż-
szych będzie potrzebował twojej pomocy, postaraj 
się go wesprzeć. Sprzyja ci szczęście w miłości. 
W towarzystwie pojawi się nowa osoba, która przy-
kuje twoją uwagę.

Będziesz w dobrym nastroju, obowiązki staną się też 
jakby mniej uciążliwe. Dobry czas na urlop, wypocz-
niesz i będziesz beztrosko się bawić. Jeśli jesteś sa-
motny, chętnie podejmiesz flirt. Ta znajomość okaże 
się obiecująca. Zakończ kłótnie, które sprawiają, że 
źle się czujesz. Nie każdy musi cię lubić, zerwij tok-
syczne znajomości i ciesz się życiem.

Staniesz się wyciszony i spokojny, co niektórych 
zaskoczy, bo nie bardzo pasuje do twojej osobo-
wości. Ale postanowisz omijać przyjęcia, spotkania 
towarzyskie, pragnąc ciszy. Najlepiej wyjedź gdzieś, 
gdzie nie ma wielu turystów. Kontakt z przyrodą to 
jest to, czego potrzebujesz. Jak wrócisz, wszystkie 
sprawy ruszą z kopyta, a ty bez problemu im podo-
łasz.

Poczujesz wakacyjny luz i trudno będzie ci zmusić 
się do wysiedzenia na służbowych spotkaniach czy 
naradach. Głowę zaprzątną wakacyjne plany, luz. Daj 
się porwać, skorzystasz i ty, i twoje życie miłosne. 
Spotkasz kogoś, kto na długo zagości w twoim życiu. 
Jeśli jesteś w związku, uważaj na przelotne romanse, 
bo możesz stracić na zawsze coś ważnego.

Wszędzie będzie ci dobrze, niezależnie od tego, czy 
wyjedziesz, czy będziesz siedzieć w domu. Szczęście ci 
sprzyja i w sprawach zawodowych, i sercowych. Jeśli 
zaplanowałeś na ten czas wspólny, rodzinny wyjazd, 
będzie on wyjątkowo udany. Przed Rakami, które pra-
cują, szansa na awans. Właśnie w sezonie urlopowym 
szef dostrzeże i doceni waszą wartość.

Uważaj podczas uprawiania sportu, bo teraz łatwo 
o wypadek i kontuzję. Najlepiej przeproś się z ochra-
niaczami. Także na drodze, prowadząc samochód, mu-
sisz mieć oczy dookoła głowy. Będziesz roztargniony, 
a z drugiej strony ambicja nie pozwoli ci odpuścić. Za 
wszelką cenę będziesz chciał wygrać każdą rywalizację. 
Nie warto, odpuść.

Kolorowanki dla dzieci
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Wszystkiego 
pod dostatkiem

GMINA LIPNO  W lipcowe wtorki, środy i czwartki dzieci z Ra-
domic i okolic spotykały się na zajęciach wakacyjnych zorgani-
zowanych przez książnicę publiczną i świetlicę wiejską

Noworodki

Fot. Lidia Jagielska

MArIA DubIckA
 urodziła się 30 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,65 kg i mie-
rzyła 49 cm. Jest pierw-
szym dzieckiem Michała 
i Natalii z Włocławka 

MIchALINA ZIeMIńskA
 urodziła się 31 lipca 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 3,2 kg i mierzyła 52 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Michała i Anny ze Skępego

IGA bANAsIAk
 urodziła się 1 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3 kg i mierzyła 
51 cm. Jest córką Pawła 
i Aleksandry z Włocław-
ka, ma siostrę Oliwię

JuLItA JAskółA
 urodziła się 31 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,24 kg i mierzyła  
57 cm. Jest córką Arka-
diusza i Anny z Wólki, ma 
siostrę Zuzię 

eLIZA cZerwIńskA
 urodziła się 31 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,28 kg i mierzyła 
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Patryka i Ilony 
z Kikoła

Witajcie na świecie!
ALIcJA sObOLewskA

 urodziła się 27 lipca 
w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,4 kg i mierzyła 
54 cm. Jest córką Marka 
i Dominiki z Głodowa, 
a siostrą Julii

– W naszych zajęciach 
uczestniczy czterdzieścioro 
dzieci w wieku od sześciu do 
trzynastu lat – mówi Ewa Kon-
czalska, bibliotekarka. – Wraca-
my do starych gier, zachęcamy 
do zabaw ruchowych na świe-
żym powietrzu, są do dyspozycji 
kolorowanki, piłkarzyki, tenis. 

Nie ma jednak do niczego przy-
musu, to są zajęcia wakacyjne 
i dzieci wybierają swoje ulubio-
ne zabawy.

Atmosfera podczas zajęć 
była rodzinna i radosna. Zawią-
zały się przyjaźnie, a pomysłów 
na miłe spędzenie czasu nie 
brakowało. Świetlica w Rado-

micach w lipcu, w każdy wto-
rek, środę i czwartek, tętniła 
życiem, śmiechem i rozmowami 
uczniów spędzających wakacje 
z biblioteką. Nas uczestnicy za-
jęć w miniony wtorek zabrali we 
wspaniałą podróż po wszystkich 
swoich wakacyjnych zabawach.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Wakacyjna paczka

Ponadczasowe zabawy Biżuteria wykonywana własnorecznie

Tenis też się spodobał Jest wesoło

Integracja na sportowo Puzzle wciągają każdego
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Pijar i piorunochron
POSTAĆ  W jaki sposób w Polsce pojawiły się piorunochrony? Wielki udział w tym ma pewien pijar, 
który urodził się w jednej z wsi pod Płockiem

Benjamin Franklin przeszedł 
do historii jako jeden z ojców 
elektryczności. Przeprowadzając 
swój eksperyment z latawcem 
i kluczem nieomal zginął, ale 
przyczynił się do wynalezienia 
piorunochronu. W Polsce pioruno-
chrony początkowo były traktow-

ane z rezerwą. Trwały u nas os-
tatnie lata panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Król dążył 
do oświecenia poddanych, ale ci nie 
przepadali za nowymi wynalazka-
mi. Wciąż królowało niedbalstwo, 
głupota i zabobon. Przeciętny chłop 
bardziej niż w moc piorunochronu 

wierzył w to, że ocalą go dźwięki 
kościelnego dzwonu, które miały 
“kruszyć pioruny”. Polska nie była 
niestety jedynym miejscem, gdzie 
wierzono w takie przesądy. Nawet 
w Berlinie edyktem królewskim na-
kazywano dzwonić na chmury.

W Polsce pierwszą osobą, 
która przełamała barierę był Krys-
tian Syegler, burmistrz Rawicza. 
W mieście działało wiele zakładów 
sukienniczych i średnio co parę lat 
pioruny doprowadzały do pożarów, 
uderzając w wysokie budynki fab-
ryczne. W Warszawie pierwszy pio-
runochron pojawił się 6 lipca 1784 
roku na wieży zamkowej. Spon-
sorem urządzenia był król Stanisław 
August. Zaczęły pojawiać się książki 
mówiące o elektryczności. O dziwo 
w Polsce pionierem tej dziedziny 
nauki był duchowny – ks. Józef 
Herman Osiński. Był on profesorem 
fizyki w warszawskich szkołach i ek-
sperymentatorem. Pierwszą książkę 
o elektryczności wydał w 1777 roku. 
Już wtedy zadawał kłam zabob-
onom, pisząc “piorun to nic in-
nego tylko elektryzacja powietrza”. 
Szybko napisał kolejną książkę 
pt. “Sposób ubezpieczający życie 

i majątek od piorunów”. Uznawana 
jest ona do dziś za pierwszą polską 
książkę o elektrotechnice.

Oczywiście wciąż nie 
domyślano się o wielu sprawach, 
które dziś wydają się oczywiste. 
Osobę, którą poraził piorun, autor 
polecał polewać zimną wodą lub 
spirytusem. Lekiem na porażenia 
kończyn spowodowane uderzeni-
em pioruna miało być upuszczanie 
krwi. Książeczka księdza Osińskiego 
odniosła skutek. W 1784 roku bisk-
up Michał Poniatowski zachęcał 
podległych mu proboszczów, by ci 
montowali piorunochrony i wybi-
jali z głów wiernych szkodliwe za-
bobony. 

Ksiądz Osiński urodził się 
w Dobrzykowie w okolicach Płocka. 
Pd początku był związany z za-
konem pijarów. Najpierw uczył się 
w ich zgromadzeniu, a następnie 
sam został nauczycielem. Wyjechał 
na studia do Wiednia. Po trzech la-
tach w Wiedniu udał się do Paryża. 
Tam spotykał się z uczonymi epoki 
oświecenia. Po powrocie do Pol-
ski objął funkcję profesora w kole-
gium Konarskiego. Wykładał 
fizykę i chemię. Był nauczycielem 

XX wiek

Rowerowa policja
Niedawno opublikowano raport zgodnie z którym 
policyjne radiowozy są w katastrofalnym stanie. 
Poprzednicy współczesnych policjantów mieli jesz-
cze gorzej, a wielkim świętem było dla nich, gdy 
kupiono im... rowery.

Wyposażeniem policji w row-
ery zajął się przed wojną sejmik 
powiatowy w Lipnie oraz miasta 
i gminy. W 1929 roku zakupiono 14 
rowerów. W 1930 roku 9 kolejnych. 

Rowery były wówczas bardzo 
drogie. Łącznie kosztowały 7.200 
zł według ówczesnej wartości 
pieniądza. Każdy posterunek 
w powiecie posiadał przynajmniej 

Odbudowa w rok
Pałac w Kikole po wojnie nie wyglądał dobrze. 
Obiekt był zrujnowany, a na jego odbudowę przy-
szło czekać do lat. 60.

XX wiek

Pałac w czasie wojny uległ 
zniszczeniu. Został odbudowany 
w 1966 roku. Rok wcześniej budynek 
trafił pod skrzydła Zjednoczenia 
Przedsiębiorstw Przemysłowych 
Instal. Wcześniej był on własnością 
Komitetu Drobnej Wytwórczości. 
Komitet miał jeden ze sklepów 
w Lipnie. Za czasów komitetu 
w pałacu nie prowadzono większych 
prac, ale zabezpieczono obiekt 
przed dalszą dewastacją. Na więcej 
komitetu nie było zwyczajnie stać. 
Instal rozpoczął prace jesienią 1965 
roku. Zapadła decyzja o odbudowie. 
Mimo wielu kłopotów prace udało 
się zakończyć. W pałacu powstały 

pokoje mieszkalne dla ponad 60 
osób, sala konferencyjna, pomieszc-
zenia klubowe, kawiarenka itd.

Przy okazji warto przypomnieć 
postać pierwotnego architekta, 
który tworzył plany pałacu. Był to 
Stanisław Zawadzki. Był profesorem 
architektury w warszawskim kor-
pusie kadetów, pułkownikiem ar-
tylerii i zastępcą komendanta Kor-
pusu Inżynierii Koronnej. Był także 
budowniczym Komisji Edukacji 
Narodowej. Oprócz pałacu w Kikole 
był autorem obiektów w Śmiełowie, 
Dobrzycy i Lubostroniu.

(pw)
fot. ilustracyjne

Przygody automobilisty
Antoni Borzewski – dziedzic z Ugoszcza – był jednym z pionierów polskiego 
automobilizmu. Już w 1911 roku wziął udział w rajdzie dookoła Polski

XX wiek

Antoni Borzewski był 
człowiekiem, który słynął 
z wyszukiwania rożnego rodzaju 
nowinek. Jedne z jego pomysłów 
udawało się zrealizować (np. 
budowę cukrowni w Ostrowi-
tem), inne niestety nie doczekały 
się realizacji (budowa kolejki 
wąskotorowej łączącej majątki na 
terenie dzisiejszych gmin Cz-
ernikowo i Zbójno). Pasją Borze-
wskiego była motoryzacja. W 1911 

roku wszedł w skład komitetu or-
ganizacyjnego pierwszego “Lotu 
okrężnego nad Królestwem Pol-
skiem”. 

Borzewski miał wiele przygód 
związanych z automobilami. W 1911 
troku podczas jednego z rajdów 
w Warszawie na jego samochód 
najechał... pociąg. Skład cofał, 
a Borzewski z dwójką pasażerów 
przejeżdżał przez przejazd. Dzięki 
niskim prędkościom dziedzic 

i pasażerowie zdołali wyskoczyć 
z auta. Borzewski wytoczył pro-
ces kolejom, ponieważ przejazd 
posiadał bariery, których jednak 
nikt nie opuścił.

Borzewski był jednym 
z założycieli Polskiego Automobilk-
lubu. Zmarł 16 sierpnia 1920 roku 
podczas obrony majątku w Ugoszc-
zu przed atakiem bolszewików.

(pw)

jeden rower. W Lipnie było ich aż 
6. W Kikole policja dysponowała 
jednym rowerem, w Czernikowie, 
Lubiczu, Chełmicy, Bobrownikach, 
Wielgiem, Tłuchowie i Dobrzyniu 
po dwa.

W 1929 roku wielkim wy-
darzeniem dla powiatowej policji 
było zakupienie samochodu. 
Kosztował 3 tys. zł i garażowany 
był w Lipnie. Aby usprawnić kon-
takt między policjantami, sejmik 
przyłączył się do telefonizacji 
posterunków policyjnych. W 1930 
roku tylko jeden posterunek – 
w Działyniu – nie posiadał tele-
fonu.

(pw)

z powołania. Nie ograniczał się do 
dawania wykładów w szkole. Dawał 
bezpłatne lekcje także w teatrach 
warszawskich. Niestety wykłady 
odbywały się w języku francuskim. 
Powód był prosty. W języku polskim 
brakowało wielu odpowiedników 
naukowych terminów, które były 
już znane na zachodzie. Wysiłki 
Osińskiego docenił król, który nadał 
mu złoty medal zasług.

W 1800 roku został członkiem 
Towarzystwa Warszawskiego 
Przyjaciół Nauk. Podczas swojego 
wykładu w towarzystwie miał 
powiedzieć: – „Dowcip ludzki 
wyśledzić i zgłębić potrafił na-
jskrytsze przyrodzenia tajemnice 
i że mu jeszcze obszerne zostaje 
pole do dalszego śledzenia natury 
i nowemi coraz wynalazkami rozsz-
erzania sfery wiadomości naszych 
w tej nauce, która już tyle korzyści 
rozwojowi ludzkiemu przyniosła”.

Ks. Józef Osiński był więc wiz-
jonerem, który sięgał daleko poza 
losy swojego pokolenia. 

Wybitny naukowiec zmarł  
13 marca 1802 roku.

(pw)
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oddali hołd powstańcom
LIPNO  1 sierpnia o godzinie 17.00 w mieście zawyły syreny, przy pomniku Armii Krajowej władze 
miasta i mieszkańcy złożyli kwiaty, a od godziny 18.00 na placu Dekerta uczestnicy uroczystości w 74. 
rocznicę wybuchu powstania warszawskiego śpiewali patriotyczne piosenki i wspominali

Patronem lipnowskich uro-
czystości zorganizowanych dla 
upamiętnienia powstania war-
szawskiego był burmistrz Paweł 
Banasik oraz Muzeum Powstania 
Warszawskiego i Instytut Pamię-
ci Narodowej. Świętowanie roz-
poczęło się o godzinie „W”, czyli 
o 17.00 przy pomniku Armii Kra-
jowej na osiedlu AK. O godzinie 
18.00 natomiast niecodzienne 
uroczystości skupiły się na pla-
cu Dekerta. Było wspólne śpie-
wanie piosenek patriotycznych, 
wojennych i wojskowych przy 

muzyce na żywo pod hasłem 
„Śpiewanie na powstanie”, kon-
kursy z nagrodami, grochówka 
i wiele niespodzianek.

– Nawet ten żar lejący się 
z nieba nie jest w stanie nam 
pokrzyżować planów, bo drugiej 
tak pięknej uroczystości chyba 
nie ma – mówi pani Krystyna. 
– Śpiewanie integruje, pokazuje 
naszą jedność, siłę i wspólnoto-
wość. Jest cudownie.

Rzeczywiście było cudow-
nie. Obrazek z placu Dekerta, 
z minionej środy, na długo zo-

stanie w pamięci każdego, kto 1 
sierpnia znalazł się w centrum 
miasta. Liczne grono miesz-
kańców, doskonały wokal Da-
niela Świdurskiego i niezawod-
ny akompaniament Arkadiusza 
Świerskiego oraz merytorycznie 
udane prowadzenie uroczystości 
przez Krzysztofa Kowalewskie-
go i Zbigniewa Napiórskiego po-
zwalają na wpisanie wydarzenia 
do czołówki lipnowskich uro-
czystości. Nad przebiegiem ob-
chodów 74. rocznicy powstania 
warszawskiego czuwał, dosłow-
nie, wręczając śpiewniki, biało-
czerwone balony i chorągiewki 
oraz aktywnie uczestnicząc we 
wszystkich punktach programu 
burmistrz Paweł Banasik.

Wyjątkowy projekt współ-
finansowany był przez urząd 
miejski w Lipnie (w ramach 
konkursu ofert zadań z zakresu 
upowszechniania kultury, sztuki 
i dziedzictwa narodowego).

Przypomnijmy, że powsta-
nie warszawskie wybuchło 1 
sierpnia 1944 roku o godzinie 
17.00. Formalnie siły powstańcze 
były znaczące. Do walki stanęło 
około 50 tysięcy powstańców 
Armii Krajowej zorganizowa-

nych w zgrupowania obejmu-
jące bataliony i inne formacje 
zbrojne oraz niewielkie ilości 
innych organizacji podziemnych 
w tym prokomunistycznej Ar-
mii Ludowej. Niestety powstań-
cy byli bardzo słabo uzbrojeni. 
Trudności w dotarciu do zakon-
spirowanych magazynów broni 
spowodowały, że w momencie 
wybuchu powstania żołnierze 
dysponowali zaledwie 40 pro-
centami i tak skromnych zaso-
bów broni i amunicji. Według 
udokumentowanych źródeł pol-
scy żołnierze mieli do dyspozy-
cji tysiąc karabinów zwykłych, 
300 pistoletów maszynowych, 
60 ręcznych karabinów maszy-
nowych, 7 ciężkich karabinów 
maszynowych, 35 karabinów 
przeciwpancernych, 1700 pi-
stoletów zwykłych i 25 tysięcy 
granatów. Zapasy amunicji były 
przewidziane na kilkudniową 
walkę. Oznaczało to w prakty-
ce, że uzbrojony był co dziesią-
ty powstaniec. Pozostali mogli 
liczyć na broń zdobyczną lub 
przejętą po poległych kolegach. 
Przeciwnik w łącznej sile około 
50 tysięcy niemieckich żołnie-
rzy, żandarmów, policjantów 

oraz rosyjskich i azjatyckich re-
negatów dysponował miażdżącą 
przewagą uzbrojenia. W dys-
pozycji miał czołgi, samolo-
ty, pociągi pancerne, artylerię, 
miotacze min, dużą ilość broni 
maszynowej.

Przewidziane na kilka dni 
powstanie trwało w rezulta-
cie 63 dni, będąc największym 
tego typu zrywem wolnościo-
wym w historii II wojny świato-
wej. Mimo ogromnej przewagi 
militarnej, wojska niemieckie 
poniosły ogromne, blisko 50-
procentowe straty: 10 tysięcy 
poległych, 7 tysięcy zaginio-
nych, 9 tysięcy rannych. Po-
wstanie było przez nich porów-
nywane z bitwą o Stalingrad. 
Poległo w nim około 16 tysięcy 
powstańców i około 150 tysięcy 
ludności cywilnej. Tysiące osób 
zostało rannych. Około 650 ty-
sięcy ludności cywilnej zostało 
wywiezione z Warszawy do obo-
zu przejściowego w Pruszkowie, 
a stamtąd 150 tysięcy do przy-
musowej pracy w Niemczech, 
a 50 tysięcy do obozów koncen-
tracyjnych.

Tekst i fot.
 Lidia Jagielska

Chórzystkom nie przeszkadzał nawet żar lejący się z nieba
O powstaniu warszawskim przypomnieli 
Zbigniew Napiórski i Krzysztof Kowalewski

Nikt nie szczędził gardła

Kwiaty i znicze otoczyły pomnik poświecony żołneirzom AK Była też tradycyjna grochówka

Ratusz wyglądał tak

Było uroczyście

Świętowali dorosli i dzieci

Daniel Świdurski śpiewał 
przy akompaniamencie Arkadiusza Świerskiego



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: 519 
690 440.

Zatrudnię do pracy przy zbio-
rach pomidorów i innych wa-
rzyw. Praca stała i dorywcza 
w prywatnym gospodarstwie 
w Dobrzyniu nad Wisłą.

Rolnictwo

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

Usługi

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

TRANSPORT KONI, KROW I INNYCH 
ZWIERZAT NA TERENIE CALEJ POL-
SKI. ATRAKCYJNE STAWKI. POMOC 
PRZY ZALADUNKU. FACHOWE PO-
DEJSCIE. TEL. 669 450 043

Finanse

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

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 kopaczkę i siewnik 1000l 
beczkę tel 661-357-854 dzwonić po 
godz.15

Tuja szmaragd 0,62 zł , tel. kontakto-
wy 518-518-835

Oddam owczarka, sprzedam bryczkę 
tel. 880409583

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

Pracuj z Promedica24 jako 
Opiekunka Seniorów w Niem-
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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
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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
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odlotowy miesiąc wakacji
WIELGIE  Pierwszy miesiąc wakacji najmłodsi mieszkańcy gminy rozpoczęli od zajęć plastycznych. 
Uczestnicy wykonali magnesy na lodówkę przedstawiające wodne zwierzątka, żółwia i raka. Te i wiele 
innych zajęć zorganizował Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie

– Wieczorem 5 lipca na bo-
isku w Teodorowie zaprosiliśmy 
dzieci na nocną obserwację nie-
ba. Wszystko odbywało się pod 
okiem profesjonalisty, Łukasza 
Kołodziejskiego. Najbardziej wi-
dowiskową atrakcją tego wieczoru 
była rakieta z plastikowej butelki, 
którą każdy uczestnik mógł sa-
modzielnie odpalić w kosmos. Po-
nadto były zabawy z tzw. suchym 
lodem. Pogoda dopisała, sprzęt się 
nie buntował, a kiełbaski usmażo-
ne przy ognisku smakowały wyjąt-
kowo dobrze – mówi Magdalena 
Szczupacka z OKiB w Wielgiem.

Kolejną wakacyjną atrakcją 
przygotowaną przez OKIBGW była 
dwudniowa wycieczka do Krako-
wa i Energylandi w Zatorze. Głów-
nym celem pierwszego dnia było 
zwiedzanie Krakowa m. in. Wawe-
lu i rynku głównego oraz wieczor-
ny pobyt w kopalni soli w Wie-
liczce. Kolejny dzień wycieczki 

rozpoczął się bardzo wcześnie, 
ale nikogo nie trzeba było długo 
przekonywać do wstania, bowiem 
ostatnim punktem programu był 
największy park rozrywki w Pol-
sce – Energylandia! Łatwo się do-
myślić, że wizyta w Zatorze była 
pełna emocji, przygód i dobrej 
zabawy.

– W lipcu zorganizowaliśmy 
również rodzinną wycieczkę do 
Mega Parku w Grudziądzu. Na po-
czątku dzieci zwiedzały mini zoo, 
w którym mogły obejrzeć z bliska 
m. in. takie zwierzęta jak wielbłąd, 
struś, lama itp. oraz Park Jurajski. 
Uczestnicy mogli podziwiać posta-
ci tych prehistorycznych zwierząt 
w ich naturalnej wielkości. Zwie-
dzili też Kopalnię Złota, w której 
mogli spróbować własnych sił 
w przesiewaniu piasku. Była też 
przejażdżka starą ciuchcią i insce-
nizacje jak z prawdziwego wester-
nu. W przerwach występów dzieci 

korzystały z Mega Parku – dodaje 
Szczupacka.

Pod koniec lipca zorganizo-
wano piknik wakacyjny z wioską 
rycerską. Obozowisko rozłożyła 
husaria Błękitnej Chorągwi Hu-
sarskiej Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. Można było 
obejrzeć popisy sprawnościowe 
husarzy i posłuchać o fenomenie 
husarii. – Ponadto podczas waka-
cji odwiedziły nas przedszkolaki 
z Publicznego Przedszkola w Wiel-
giem. Spotkanie zorganizowane 
było w bibliotece w Wielgiem. 
Dzieci wysłuchały bajeczki, wyko-
nały pracę plastyczną, a na koniec 
był pokaz wielkich baniek mydla-
nych – kończy Szczupacka.

To jeszcze nie koniec waka-
cyjnych atrakcji, bo przed pod-
opiecznymi domu kultury wy-
cieczka rowerowa oraz turniej gry 
w warcaby.

(ak), fot. nadesłane

Dokończenie ze str. 1
Gdyby rzeczywiście chodziło tyl-
ko o uchronienie pieszych przed 
ochlapaniem, to by trzeba założyć 
te osłony wzdłuż całego chodnika. 
Komisja ta stwierdziła, że oni przy-
jadą, wymalują pasy na tym skrzy-
żowaniu, żeby kierowców nauczyć 
skręcać. Ja od razu mówiłem, że 
to pomył śmieszny, ale do tej pory 
niestety nikt nie przyjechał, pasów 
nie namalował. Nie ma dla nas ra-
tunku, kto nam pomoże?

Co na to ZDW?
Sytuacja jest poważna. Miesz-

kańcy wprost błagają o pomoc, 
o usunięcie zasłaniających wi-
doczność osłon. Reakcji zarządcy 
nie ma, a oni codziennie borykają 
się z problemem. My poprosiliśmy 

Lipno

Kłopotliwa ul. Rypińska: 
„Mamy tu tragedię”

o reakcję w tej trudnej sytuacji za-
rządcę drogi wojewódzkiej.

– Przede wszystkim zaznaczę, 
że barierki z osłonami zostały usta-
wione ze względu na zgłoszenia 
mieszkańców oraz przedstawicieli 
gminy. Osłony chronią pieszych 
idących chodnikiem przyległym 
do jezdni przed ochlapaniem. Na 
tym skrzyżowaniu odbyła się wio-
sną wizja lokalna, między innymi 
z udziałem policji i eksperci uznali, 
że zamontowane barierki z osło-
nami nie wymagają zmian. Zalecili 
natomiast wzięcie pod uwagę sko-
rygowania oznakowania poziome-
go – wyjaśnia nam Michał Sitarek, 
rzecznik Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Bydgoszczy. – Projekt jest 
już gotowy. Na części skrzyżowania 

z drogą lokalną na Jastrzębie zo-
stanie wymalowana powierzchnia 
wyłączona z ruchu, od strony za-
chodniej. Pojazdy jadące od strony 
Lipna będą mogły skręcić na drogę 
do Jastrzębia wyłącznie w central-
nej części skrzyżowania gdzie jest 
najlepsza widoczność. Oznakowa-
nie poziome chcemy wykonać po 
zatwierdzeniu nowej organizacji 
ruchu w najbliższych miesiącach.

Czy to koniec?
Czy to pomoże? Czy Zarząd 

Dróg Wojewódzkich nie da się 
przekonać stałym uczestnikom ru-
chu w tym rejonie do demontażu 
metalowych osłon? A może jeśli 
nie do demontażu, to przynajmniej 
do obniżenia wysokości osłon, co 
umożliwi widoczność z aut osobo-

wych? Swoją pomoc fizyczną przy 
wykonaniu tego przedsięwzięcia 
zapewnia radny Zieliński. Swoje 
prośby i opinie, za naszym pośred-
nictwem, przedstawiają kierowcy 
i mieszkańcy. Czy prośby tych, któ-
rzy na co dzień korzystają z arterii 
i kontrowersyjnego skrzyżowania 
nie są najważniejsze, tym bardziej 
że trafność potrzeb kierowców 
potwierdzają liczne głosy zebrane 
podczas naszego pobytu w tym 
rejonie?

Do tematu wrócimy wkrótce.
Tekst i fot. Lidia Jagielska

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
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Światowe przedszkolaki
LIPNO/SKĘPE  Klub Malucha kierowany przez Iwonę Kwaśniewską przystąpił do międzynarodowego 
projektu realizowanego przez AIESEC. W ramach wymiany w oddziałach przedszkolnych klubów w Skę-
pem i w Lipnie goszczą młodzi ludzie z Indonezji, Turcji, Indii i Meksyku. Zajęcia odbywają się w języku 
angielskim, a wyłącznym patronem medialnym projektu jest tygodnik CLI

Tego jeszcze nie było. O ile 
maluchy z klubów przedszkol-
nych w Lipnie i w Skępem z języ-
kiem angielskim są zaznajamiani 
w trakcie codziennych zajęć, to 
takiego wydarzenia i takich zajęć 
nikt się nie spodziewał. Od minio-
nego poniedziałku bowiem lekcje 
z przedszkolakami z obu oddzia-
łów prowadzą goście z czterech 
odległych krajów świata.

– Jest to pierwszy między-
narodowy projekt realizowany 
w naszym klubie – mówi szefowa 
Klubu Malucha Iwona Kwaśniew-
ska. – Dla dzieci jest to napraw-
dę świetna sprawa. Maluchy są 
aktywne, bardzo zaangażowane, 
zainteresowane zabawą z udzia-
łem gości.

Wśród niecodziennych gości 
Klubu Malucha są: Marija z Mek-
syku, Emre z Turcji, Ji z Indone-
zji i Krishna z Indii. Wszyscy są 
doskonale wykształceni, młodzi, 
chętnie dzielący się swoimi spo-
strzeżeniami i doświadczeniami 
ze swoich krajów.

– Dogadujemy się bez pro-
blemu po angielsku – opowia-
da Iwona Kwaśniewska. – Są to 
bardzo mili, serdeczni ludzie. Już 
dzisiaj myślę, że ten projekt edu-
kacyjny będziemy kontynuować.

Jak przystało na wymianę 

międzynarodową goście uczą 
nasze dzieci, a maluchy uczą go-
ści. Są to przede wszystkim lek-
cje codzienności, kultury krajów, 
tradycji, zabaw, posiłków, spo-
sobu spędzania wolnego czasu. 
Ważnym elementem jest oczy-
wiście zwiedzanie Skępego, Lipna 
i… Polski.

– Wszyscy nasi goście dosko-
nale bawią się z dziećmi – mówi 
Kwaśniewska. – My zapewnia-
my im miejsce zamieszkania, 
zabieramy na wycieczki, poka-
zujemy nasz kraj. Muszę zdra-
dzić, że nasze jedzenie bardzo 
im smakuje. Są też zadowoleni 
z przyjęcia przez naszych roda-
ków, chociaż nie obyło się bez 
małych nieprzyjemności. Wszy-
scy są zachwyceni naszym jezio-
rem łąckim, chociaż obaw przed 
tym, co może żyć w wodzie i że 
można sobie spokojnie do tej 
wody wejść czy popływać nie 
uniknęliśmy. Objaśnianie i opo-
wiadanie jest więc konieczne, by 
zaznajomić ich z naszym krajem, 
klimatem, tradycją. Bardzo przy-
padło im do gustu np. pieczenie 
kiełbasek, pokochali nasze lody. 
My też dużo dowiadujemy się od 
nich i to jest bardzo ciekawe do-
świadczenie.

Goście, oprócz codziennych 

zajęć z przedszkolakami, uczest-
niczą w licznych wycieczkach. 
Byli między innymi w Zakopa-
nem, Warszawie, Bydgoszczy, 
Gdańsku. Kulminacyjnym punk-
tem projektu jest jednak wspól-
na wyprawa przedszkolaków, 
nauczycieli i gości do Torunia, 
wizyta w ogrodzie zoobotanicz-
nym i Młynie Wiedzy. Obszerną 
fotorelację z tego wydarzenia 
opublikujemy w kolejnym wyda-
niu CLI.

Projekt realizowany jest 
przez lipnowski i skępski Klub 
Malucha dzięki organizacji AIE-
SEC, działającej w 122 krajach 
świata. W Polsce AIESEC i wymia-
ny międzynarodowe znane są od 
45 lat. Głównym celem zadania, 
do którego przystąpiła szefowa 
naszych klubów przedszkolnych 
Iwona Kwaśniewska, jest między 
innymi promowanie równości 
społecznej niezależnie od wieku, 
rasy, kraju pochodzenia.

Patronem medialnym tej 
wymiany międzynarodowej 
jest tygodnik CLI. Relacji z zajęć 
i pobytu gości wśród skępskich 
i lipnowskich przedszkolaków 
szukajcie w kolejnych wydaniach 
naszego tygodnika.

 
Tekst i fot. Lidia Jagielska

Zawsze uśmiechnięta Ji w gronie maluchów

Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia

Dzieci są zachwycone

Marija doskonale prowadzi zajęcia plastyczne z maluchami

Krishna doskonale dogadywał się z dziećmi

Zajęcia są fajne – komentuje SzymonArtystów łączy pasja

Goście spodobali się przedszkolakom Bariery językowe nie mają tu znaczenia
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Wszyscy na rowery
WIELGIE  Kilkunastu rowerzystów wzięło udział w minioną sobotę w imprezie pod nazwą: „Rajd dla 
Niepodległej. Śladami zabytków Gminy Wielgie”. Jego trasa liczyła około 30 km. Na rowery wsiadły osoby 
dorosłe, dzieci i młodzież, a także seniorzy

Rowerzyści podczas poko-
nywania trasy zatrzymywali się 
przy wybranych wcześniej przez 
organizatorów zabytkach, aby 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

poszerzyć o nich swoja wiedzę.
– Bardzo lubię jeździć na 

rowerze, a podczas rajdu do-
datkowo można czegoś cieka-

wego się dowiedzieć. Często 
jeżdżę, więc dystans nie robi na 
mnie wrażenia. W grupie zawsze 
przyjemniej się jedzie. Ogólnie 
znam gminę i jej zabytki, ale nie 
wszędzie jeszcze byłam – mówi 
Danuta Wasielak, uczestniczka 
rajdu.

Cykliści wystartowali z Wiel-
giego spod pomnika poświęco-
nego pamięci bohaterów pole-
głych i pomordowanych w walce 
z zaborcą. Pierwszy przystanek 
zaplanowano w Zadusznikach, 
gdzie znajduje się zabytko-
wy kościół i pałac. Następnie 

uczestnicy rajdu pojechali do li-
nii obronnych z czasów II wojny 
światowej w Zbytkowie. Kolejne 
miejsca na trasie przejazdu to 
pałac i cmentarz ewangelicki 
w Witkowie oraz dworek w No-
wej Wsi. Końcowym przystan-
kiem była plaża w Teodorowie, 
gdzie zorganizowano ognisko. 
Tam nastał czas odpoczynku 
i relaksu.

– Podczas wyboru zabyt-
ków, które chcielibyśmy odwie-
dzić podczas rajdu, musieliśmy 
dokonać selekcji. Zależało nam, 
aby wśród nich znalazły się linie 

obronne z czasów II wojny świa-
towej, dlatego właśnie w te re-
jony gminy skierowaliśmy rajd, 
omijając naszą perełkę wśród 
zabytków, czyli kościół w Czar-
nem – mówi Katarzyna Kwie-
cińska, dyrektor Ośrodka Kultu-
ry i Biblioteki Gminy Wielgie.

Wśród miłośników jedno-
śladów, których nie wystraszył 
nawet żar lejący się tego dnia 
z nieba, był także wójt gminy 
Wielgie Tadeusz Wiewiórski.

Tekst i fot.
 Natalia Chylińska-

Żbikowska
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XVII Rajd 
Nordic Walking
4 sierpnia Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turysty-
ki zorganizowało XVII Dobrzyńskiego Rajdu Nordic 
Walking „Szlakami Gostynińsko-Włocławskiego Par-
ku Krajobrazowego.”.

Rekreacja

W wyprawie na drugi brzeg 
Wisły do Dobiegniewa skąd roz-
poczynał się marsz wzięło udział 
kilkunastu entuzjastów aktywnego 
wypoczynku. Ciekawą atrakcją dla 
uczestników imprezy był rejs przez 
Wisłę do Dobiegniewa, podczas któ-
rego można podziwiać widok Góry 
Zamkowej i panoramę Dobrzynia 
z nieco innej perspektywy. Po do-
tarciu do Dobiegniewa cała grupa 
chętnie wzięła udział w rozgrzew-
ce, a także w zabawie integracyjnej. 
Marsz przy 30-stopniowym upale 
nie należał do najłatwiejszych, dla-
tego trasa rajdu przebiegała przede 
wszystkim w lesie. W cieniu drzew 
oraz z kilkoma przystankami na 
wypicie wody dystans ok. 7 km 

udało się pokonać bez większych 
przeszkód.

Po dotarciu na metę i obo-
wiązkowym rozciąganiu piechurzy 
mogli odetchnąć z ulgą i przystąpić 
do posiłku. Co ciekawe, w miejscu 
gdzie przygotowano poczęstunek 
właściciele hodują Daniele. Oswo-
jone zwierzęta nie unikały kontak-
tu z ludźmi i towarzyszyły grupie 
przy konsumpcji. Na koniec odby-
ła się jeszcze pogadanka na temat 
uzależnień oraz wręczenie nagród 
i dyplomów. Cała grupa z uśmie-
chem na twarzach wróciła rejsem 
powrotnym do Dobrzynia nad Wi-
słą, gdzie oficjalnie XVII Rajd Nordic 
Walking został zakończony.

(ak), fot. DCSiT

Wisła wchodzi do gry
PIŁKA NOŻNA  Już w najbliższą sobotę o godzinie 17.00 Wisła Dobrzyń meczem z Lubienianką Lubień 
Kujawski na własnym boisku rozpocznie zmagania ligowe w sezonie 2018/19. Nasz zespół już trzeci sezon 
z rzędu będzie rywalizował w V lidze. Wisła jest jedyną drużyną z powiatu lipnowskiego na tym szczeblu 
rozgrywkowym wśród seniorów

Przypomnijmy pokrótce, że 
poprzedni sezon był wyjątkowo 
burzliwy. Po licznych wzlotach 
i upadkach na boisku piłkarze 
z Dobrzynia ostatecznie zajęli  
14. miejsce w tabeli w gronie szes-

nastu ekip, co oznaczało spadek do 
A-klasy. To co może być nieszczę-
ściem jednych, bywa szczęściem 
innych. I tak też było w przypadku 
Wisły, bo niezgłoszenie się do IV 
ligi Startu Warlubie spowodowało 

przesunięcia zarówno w tej klasie 
rozgrywkowej jak i w okręgówce. 
Tym sposobem Wisła jednak zosta-
ła w V lidze, co z pewnością bardzo 
ucieszyło kibiców i zawodników.

Jak przed startem kolejnego 
sezonu wygląda sytuacja w Do-
brzyniu? Co najważniejsze zostaje 
trener Marek Bolimowski. Jak przy-
znał nam prezes klubu Andrzej 
Grudziński, w ogóle nie było tema-
tu zmiany na stanowisku trenera. 
W Dobrzyniu są z pracy płockiego 
szkoleniowca zadowoleni. Co do 
zmian personalnych wśród za-
wodników z wypożyczeń do swo-
ich macierzystych klubów wracają 
i przynajmniej w najbliższej rundzie 
w Wiśle nie zagrają Kitombo i Ko-
prowski. Za tego pierwszego w dro-
dze jest już inny zawodnik z okręgu 
płockiego. Póki co dalszych zmian 

w kadrze klubu nie ma.
Wiślacy rozegrali przed sezo-

nem trzy mecze sparingowe. Naj-
pierw pokonali 4:1 Orła Goleszyn 
(bramki Laskowski, Brząkalski, Ole-
wiński Ł., Olewiński M.). Następnie 
była porażka 1:5 z rezerwami Wisły 
Płock (gol Rzęsiewicza), ale tutaj 
warto podkreślić, że rywale zagrali 
bardzo szeroką kadrą, wzmocnioną 
dodatkowo o kilku piłkarzy z eks-
traklasy. Na koniec Wisła zremi-
sowała 2:2 z Amatorem Maszewo. 
Jakie są zatem nastroje i oczeki-
wania w Dobrzyniu przed nowym 
sezonem?

– Frekwencja na treningach 
i w sparingach jest niezła. Najważ-
niejsze jest, żeby była kadra. Myślę, 
że powinno to być zwykle ok. 16 
zawodników. W Maszewie zagrali-
śmy dobrze, szczególnie w pierw-

szej połowie. Problemy kadrowe 
się zdarzają, ale kto ich nie ma 
w niższych ligach? Jesteśmy dobrej 
myśli, żeby walczyć o punkty i o jak 
najwyższą pozycję w tabeli – mówi 
Andrzej Grudziński, prezes Wisły 
Dobrzyń.

Dobra wiadomość jest taka, 
że Wiślacy dwa pierwsze mecze 
rozegrają u siebie, bo po spotka-
niu pierwszej kolejki z Lubieninaką 
w drugiej serii podejmą Noteć Ła-
biszyn. Wyjazd zanotują w trzeciej 
kolejce, gdy zagrają z beniamin-
kiem KS Brzoza. Rundę jesienną za-
kończą w weekend 17-18 listopada 
meczem wyjazdowym ze Zdrojem 
Ciechocinek. Relacje ze wszystkich 
meczów Wisły jak zwykle będziecie 
mogli czytać w tygodniku CLI i na 
naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Piłka nożna

Piłka wraca do Skępego
Po ponad dekadzie UKS Skompensis Skępe wraca do seniorskich rozgrywek pił-
karskich. Klub zgłosił drużynę do włocławskiej A-klasy, rozgrywa sparingi i już 
pali się do gry. Warto dodać, że Skompensis będzie naszym szóstym reprezentan-
tem w tej klasie rozgrywkowej.

O powrocie Skępego do se-
niorskiej piłki mówiło się przynaj-
mniej od kilku lat, ale na mówieniu 
się kończyło. Brakowało chętnych 
zarówno do grania jak i przede 
wszystkim do spięcia spraw orga-
nizacyjnych. Jeszcze kilka lat temu 
nie za bardzo byłoby też gdzie grać. 
Ale sytuacja od jakiegoś czasu się 
zmieniała, aż wreszcie znaleźli się 
ludzie chcący wskrzesić w Skępem 
piłkę nożną. Drużyna będzie gra-
ła pod szyldem UKS Skompensis, 
a trenerem został 27-letni skępia-
nin Robert Krajewski.

– Tutaj zawsze byli ludzie 
chętni do gry, ale zabrakło organi-
zacji, może w niektórych momen-
tach dobrej woli i sprzyjających 
okoliczności i Skępe zniknęło na 
długo. Dlatego też chłopcy z nasze-
go miasta i gminy grają w innych 
klubach, bo przecież u nas nie mie-
li takiej możliwości. Ale teraz jest 
w Skępem boisko, na którym mam 
nadzieję, będziemy grać. Ja sam 

podjąłem się poprowadzenia 
tej drużyny i mam nadzie-
ję, że wszystko potoczy się 
zgodnie z planem – mówi 
Krajewski.

W kwestii gry na sta-
dionie leżącym przy Zespole 
Szkół im. W. Łukasińskie-
go i należącym do powiatu 

przedstawiciele klubu rozmawiają 
ze starostwem. Ale tutaj z uży-
czeniem obiektu nie powinno być 
problemu i mecze domowe Skom-
pensis powinien rozgrywać właśnie 
na tej pięknej i nowoczesnej arenie. 
Jak zapewnia trener, jest spora gru-
pa piłkarzy zapalonych do gry. Choć 
umiejętności i doświadczenie są na 
różnym poziomie, to na etapie po-
wrotu do gry w lidze najważniejsze 
są chęci.

– Tego nam na pewno nie 
brakuje. Mamy grupę około 20 za-
wodników. Część nigdy nie grała na 
dużym boisku, część ma za sobą 
takie występy, ale było to jakiś czas 
temu. Jest też młodzież. Ważne, że 
już po sparingach widzę progres. 
Chcemy przede wszystkim wrócić 
do ligi i kontynuować ten projekt. 
Będziemy grać swoimi chłopakami 
– dodaje trener UKS Skompensis 
Skępe.

Skępianie rozegrali kilka me-
czów sparingowych. Najpierw 

przegrali 2:4 z Wiślaninem Bobrow-
niki, potem 1:8 z Orionem Popowo. 
Następnie był remis 1:1 z juniorami 
Kasztelana Sierpc oraz 4:4 z junio-
rami Tłuchowii. W miniony week-
end zespół pokazał się też na tur-
nieju w Mochowie. Jakie więc są 
prognozy przed ligą?

– Sportowo mamy kilku graczy 
doświadczonych, u których widać 
boiskowe obycie. Najważniejsze, że 
jest bardzo dobra atmosfera. Chce-
my wystartować i grać w każdym 
meczu o zwycięstwo, powalczyć 
o punkty i jak najlepsze miejsce 
w tabeli. Najważniejsza jest ciągłość 
tego projektu – rozwój – kończy 
Krajewski.

Nowy sezon startuje w week-
end 18-19 sierpnia. Na inaugurację 
przed Skompensisem duże wy-
zwanie, bo nasza ekipa podejmie 
Grot Kowalki, a więc mistrza grupy  
II włocławskiej A-klasy z poprzed-
niego sezonu. Relację i zdjęcia 
z tego meczu znajdziecie oczywi-
ście w CLI oraz na naszym portalu 
lipno-cli.pl. O poczynaniach wra-
cającego do gry w lidze zespołu 
ze Skępego będziecie mogli czytać 
w CLI na bieżąco. Za tydzień tak-
że o przygotowaniach pozostałej 
piątki naszych ligowców do sezonu 
2018/19 w A-klasie.

(ak), fot. archiwum


