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Czarny czwartek! 
„To było tornado”

WIELGIE  Straszliwa nawałnica przeszła w czwartek nad regio-
nem, a najbardziej ucierpieli mieszkańcy gminy Wielgie. W sa-
mym Olesznie wichura zerwała aż 18 dachów, w całej gminie 35. 
Ludzie mówią, że czegoś takiego nie widzieli nigdy w życiu. Trwa 
szacowanie strat. W pomoc zaangażowała się nie tylko gmina, 
ale i urząd wojewódzki
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Skępe

Letnie absurdy 
śmieciowe
Od minionego roku magistrat prowadzi akcję „Stop 
absurdom śmieciowym”, skierowaną do letników 
czasowo przebywających nad gminnymi jeziorami. 
Apele urzędników wciąż są powielane, ale nie wszy-
scy turyści się do nich stosują.

Gmina Skępe słynie z pięknych 
jezior i lasów. To dzięki nim do Wól-
ki, Skępego czy Łąkiego przyjeżdża-
ją turyści z różnych stron naszego 
kraju. Niektórzy wybierają namiot, 
inni osiedlają się tu sezonowo. 
Nad Jeziorem Łąckim na przykład 
roi się od domków letniskowych, 
przyczep kempingowych i letni-
ków. Pobyt wczasowiczów łączy się 
także z wytwarzaniem przez nich 
śmieci. Właściciele domków letni-
skowych zgodnie z prawem płacą 
ryczałt na odbiór odpadów i mają 
prawo do oddawania śmieci zgod-
nie z regulaminem. A z tym bywa 
różnie. Bo jest czasem tak, że letni-
cy mieszkają w domkach nad jezio-
rem tylko w święta czy weekendy, 
a firma śmieciowa, w tym przypad-
ku lipnowskie PUK, odbiera odpa-
dy w dni powszednie, wyznaczone 
w harmonogramie.

– Pojemniki lub worki z su-
rowcami wysegregowanymi należy 
wystawić w dniu ich odbioru przed 
posesję, przy granicy swojej nieru-

chomości i pasa drogowego, do go-
dziny 7:00 – apeluje włodarz Skę-
pego Piotr Wojciechowski. – Czas 
odbioru odpadów w dniu odbioru 
może być różny dla poszczególnych 
ulic i uzależniony jest od ilości wy-
stawionych odpadów. Właścicie-
lom, którzy nie wystawią odpadów 
w wyznaczonym dniu przed po-
sesję, przed przyjazdem śmieciar-
ki, odpady nie zostaną odebrane. 
Samochody nie będą zawracane 
z trasy przejazdu na indywidualne 
zgłoszenia. 

Nie stanowi podstawy do re-
klamacji nieodebranie odpadów, 
które zostały wystawione w dniu 
odbioru po przejeździe samocho-
du zbierającego śmieci. Pojazdy 
odbierające odpady są wyposażone 
w monitoring GPS, pozwalający na 
dokumentowanie trasy przejazdu 
w czasie odbioru odpadów oraz 
prześledzenie faktu, czy pojemniki 
lub worki były wystawione przed 
przyjazdem śmieciarki. 

Dokończenie na str. 7

Wszystko zaczęło się ok. 
godz. 18.00. Nawałnica trwała 
dosłownie kilkanaście minut, ale 
była tak gwałtowna, że krajobraz 
pozostawiony przez żywioł moż-
na określić mianem „jak po woj-
nie”. Najmocniej we znaki aura 
dała się w gminie Wielgie, gdzie 
porywisty wiatr zerwał dachy 
z 35 budynków. Ponad połowa 
z nich to posesje w Olesznie. Tam 
rozegrał się prawdziwy dramat.

– Zachmurzyło się i zebrała 
burza. Nikt nawet nie mógł po-
myśleć, że to przybierze taki roz-
miar. To było istne tornado. By-

liśmy w tym momencie w domu. 
Ulewa była taka, że przez okna 
nie było nic widać. Nagle usły-
szałem straszny huk. Po kilku 
minutach, gdy opady ustały, 
wyszedłem z domu i zobaczy-
łem, że na budynku nie ma już 
dachu. Odrzuciło go kilkadziesiąt 
metrów w pole. Najważniejsze, 
że nikomu się nic nie stało, ale 
to dla mnie prawdziwy dramat – 
mówi Pan Rafał z Oleszna.

Jego przypadek jest szcze-
gólnie bolesny, bo zaledwie roku 
temu nasz Czytelnik zdjął stare 
poszycie z eternitu i zlecił wy-

konanie nowego dachu z całą 
konstrukcją i nową blacho-da-
chówką. Dzisiaj to, co kosztowa-
ło wówczas ok. 30 tys. zł, leży na 
polu ok. 100 metrów od domu.

W takiej sytuacji jest znacz-
nie więcej mieszkańców. Nie-
którzy mieli jeszcze większego 
pecha. U sąsiada Pana Rafała wi-
chura zerwała dach z budynku 
gospodarczego i rzuciła w bu-
dynek mieszkalny, uszkadzając 
tym samym oba. Takich sytuacji 
niestety było więcej.

Doniesienia o dramatycznej 
sytuacji potwierdzają strażacy. 
– Mieliśmy w czwartek 42 wy-
jazdy, wszystkie w jednym cza-
sie. Takiego spiętrzenia zdarzeń 
nie było bardzo dawno. Najbar-
dziej ucierpiała gmina Wielgie, 
także Dobrzyń nad Wisłą i mia-
sto Lipno. Były zerwany dachy, 
połamane drzewa. Opanowanie 
sytuacji było możliwe dzięki po-
mocy jednostek ochotniczych, 
których sieć mamy dobrze roz-
winiętą w powiecie – przyznaje 
bryg. Inż. Jerzy Fydrych z PSP 
w Lipnie.

Dokończenie na str. 6

Jedna z posesji w Olesznie po nawałnicy
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W obronie rewitalizacji miasta
LiPno  Radni miejscy jednogłośnie uchwalili kosmetyczne zmiany w programie rewitalizacji mia-
sta na lata 2017-2023, w ramach którego nowe oblicze zyskać ma między innymi kino Nawojka, park 
miejski czy strażnica OSP. To efekt żądań urzędu marszałkowskiego. Nie zmienił się jednak zakres 
obszarów ani obiektów określonych jako zdegradowane. – Będę bronić tego programu rewitalizacji 
do skutku – deklaruje Daniel Świdurski z lipnowskiego ratusza

urząd marszałkowski 
ma uwagi
– Jest to nasze drugie po-

dejście do uchwalenia programu 
rewitalizacji, a dokładnie jego 
zmiany – wyjaśnia Daniel Świ-
durski. – Myślę, że i to nie bę-
dzie ostatnie i czekać nas może 
jeszcze jedno obradowanie w tej 
sprawie. Jeśli chodzi o program 
rewitalizacji jest to dokument 
przyjęty w listopadzie ubiegłe-
go roku,  zweryfikowany przez 
urząd marszałkowski i w wyniku 
tej weryfikacji dostaliśmy różne-
go rodzaju uwagi, które musimy 
w tym dokumencie uwzględnić.

I dlatego radni musieli pod-
czas sesji rady miejskiej pochylić 
się nad rewitalizacją po raz ko-
lejny. Uwagi urzędników mar-
szałkowskich nie dotyczyły co 
prawda meritum sprawy, przede 
wszystkim chodziło o dosto-
sowanie zapisów do obowiązu-
jących procedur ubiegania się 
o środki zewnętrzne na realiza-
cję zadań rewitalizacyjnych.

dlaczego te, a nie inne
– Tak naprawdę mamy do-

precyzować zapisy, które znala-
zły się pierwotnie w programie 
– informuje Daniel Świdurski. 
– Chodzi tu o obszary zdegra-
dowane, które wyznaczyliśmy. 
Trzeba było te obszary dokładnie 
opisać, wskazać ich powierzch-
nie, uzasadnić szerzej dlaczego 
takie a nie inne projekty i działa-
nia przygotowaliśmy. Generalnie 
w wielu punktach należało do-
precyzować. Jeśli chodzi o pro-
jekty, które wcześniej wpisaliśmy 
do programu rewitalizacji, a na 
których nam najbardziej zależy, 
czyli rewitalizacja parku, kina, 
adaptacja strażnicy OSP oraz sze-
reg innych projektów miękkich 
skierowanych do mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych, one 

nie zmieniają się, a niektóre już 
są wdrażane.

Warto zaznaczyć, że adapta-
cja strażnicy na dzienny dom se-
niora już się odbywa. Zakończyły 
się prace przy rozbiórce budyn-
ku strażnicy OSP, remiza została 
przebudowana, zmianie sposobu 
użytkowania uległa część obiektu. 
Zgodnie z planem nowe pomiesz-
czenia dla usług społecznych 
znajdą się na piętrze budynku 
i w części parteru. Rozebrana zo-
stanie część istniejącego budyn-
ku, nastąpi zmiana konstrukcji 
dachu oraz przebudowane zo-
staną pozostałe pomieszczenia. 
Na piętrze zostaną zlokalizowane 
pomieszczenia przeznaczone wy-
łącznie dla usług świadczonych 
w środowisku lokalnym, czyli po-
mieszczenia socjalne i służbowe, 
kuchnia, toalety, w tym dla osób 
niepełnosprawnych oraz duża 
sala zebrań, tzw. świetlica. W bu-
dynku strażnicy zostanie zain-
stalowana platforma dla osób 
niepełnosprawnych (wykorzy-
stywana przy przemieszczaniu 
się seniorów do przemieszczania 
zlokalizowanego na piętrze).

Projekt jest dofinansowa-
ny ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
w dziedzinie polityki społecznej. 
Całkowita wartość tej inwesty-
cji wyniesie ponad 1,5 mln zło-
tych, natomiast suma dotacji 
to 945 tysięcy złotych. Zarząd 
województwa kujawsko-pomor-
skiego dofinansowuje obecnie 
ze środków RPO siedemnaście 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
w dziedzinie polityki społecznej. 
Jednym z nich jest przebudowa 
strażnicy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Lipnie. Głównym celem 
tego zadania będzie zwiększenie 
dostępu do usług społecznych 

w naszym mieście. Dzięki reali-
zacji projektu zostaną stworzo-
ne warunki aktywizacji seniorów 
oraz integracji ze społecznością 
lokalną.

uzasadnili i doprecyzowali
– Dokonaliśmy uzasadnień, 

doprecyzowań i mam nadzieję, że 
urząd marszałkowski nie będzie 
miał już uwag, a jeśli będzie miał, 
to niewiele ich już pozostanie, 
dlatego że byśmy chcieli, by nasz 
program rewitalizacji został wpi-
sany na ogólną listę programów 
obowiązujących w województwie 
– informuje Świdurski. – Doku-
ment musi funkcjonować, byśmy 
w przyszłości mogli aplikować 
o jakieś środki na wszelkiego ro-
dzaju projekty w nim zapisane. 
Ja ich bronię, bo one były kon-
sultowane z mieszkańcami, więc 
uważamy że są potrzebne mimo, 
że urząd marszałkowski pewne 
rzeczy zakwestionował. Ja to do-
precyzowałem i bardziej uzasad-
niłem i mam nadzieję, ze teraz 
pracownicy weryfikujący ten do-
kument przychylą się do nasze-
go stanowiska, że to co chcemy 
robić w mieście w ramach rewi-
talizacji jest po prostu potrzebne 
i uzasadnione.

nic nie usunęli
Obszar rewitalizacji to cen-

trum Lipna z parkiem miejskim, 
plac Dekerta, plac 11 Listopada 
oraz ulice ściśle przylegające. 
Zaproponowane teraz radnym 
zmiany w żaden sposób nie 
wpływają na obiekty czy obszary 
zdegradowane i miejsca przezna-
czone do rewitalizacji. Jednym 
słowem zmiany są urzędnicze, 
kosmetyczne, nie mające znaczą-
cego wpływu na podstawę, czyli 
obszar wskazany do rewitalizacji.

– Program rewitalizacyjny, 
z którym dokładnie zapoznali-
śmy się jakiś czas temu, nie ulega 
zmianie – zauważa Ewa Urbań-
ska, przewodnicząca RM w Lip-
nie. – On jest tylko technicznie 
doprecyzowywany. Nic z niego 
nie uciekło.

Daniel Świdurski z nasze-
go ratusza był na konsultacjach 
w urzędzie marszałkowskim, 
dyskusja była długa, pytania do-
tyczyły kwestii ważności rewita-
lizacji parku czy kina albo tere-
nów rekreacyjnych, ale żadnego 
z elementów programu nie usu-
nięto.

najpierw remonty, 
potem imprezy
– Założenie tak naprawdę 

jest takie, że powinniśmy robić 
tylko i wyłącznie projekty mięk-
kie, czyli szkolenia, spotkania, 
imprezy – zdradza Świdurski. – 
Ale my przecież musimy gdzieś 
to robić, musimy mieć odpowied-
nie zaplecze, więc bronimy cały 
czas stwierdzenia, że to są nie-
zbędne działania i mam nadzie-
ję, że teraz urząd marszałkowski 
spojrzy przychylniejszym okiem 
i nie będziemy musieli już robić 
kolejnych zmian. A jeśli będziemy 
musieli, to będziemy dalej tego 
programu rewitalizacji bronić, do 
skutku. Takie są realia.

Radni miejscy jednogłośnie 
uchwalili nowy, zmieniony tech-
nicznie, ale pierwotny meryto-
rycznie program rewitalizacji 
Lipna na lata 2017-2023. Program 
ten jest niezbędny w każdym 
momencie, gdy ratusz będzie 
ubiegał się o środki zewnętrz-
ne, środki z Unii Europejskiej na 
projekty, które będzie realizować 
w ramach rewitalizacji miasta. 
Dokument określa obszary, któ-
re będą poddawane rewitalizacji 
w naszym mieście, a żeby wyzna-
czyć te obszary najpierw podzie-
lono Lipno na dziewięć podob-
szarów, jednostek.

Miejsca zdegradowane 
czekają na wsparcie
Poszczególne obszary zo-

stały przebadane pod kątem 
występowania na nich ubóstwa, 
bezrobocia, problemów, wyko-
rzystania pomocy społecznej, 
przestępczości, liczby istnieją-
cych tam podmiotów gospodar-
czych. W wyniku analiz i badań 
owych obszarów wytypowane 
zostały trzy obszary zdegrado-
wane, czyli takie na których po-
ziom zjawisk niekorzystnych jest 
najwyższy, a ponadto znajdują 
się tam obiekty lub przestrzenie 
wymagające interwencji, rewita-
lizacji.

– Zgodnie z naszymi anali-
zami podobszarami zdegradowa-
nymi są obszary nr 1, 3 i 7, czyli 

nasza północna część miasta, te-
reny dochodzące do rzeki od ulicy 
Wyszyńskiego oraz centrum Lip-
na, park miejski i osiedle Witonia 
oraz tereny przylegające do placu 
11 Listopada, czyli centralna, zur-
banizowana część miasta – wy-
jaśnia Daniel Świdurski. – Z tych 
obszarów zdegradowanych wy-
znaczyliśmy obszar do rewitali-
zacji, który nie może przekraczać 
20 procent powierzchni miasta 
oraz nie może być zamieszkiwa-
ny przez więcej niż 30 procent 
naszej społeczności. Zatem ob-
szar, który będzie poddany re-
witalizacji to będzie obszar nr 7. 
Zadania zaproponowane do re-
witalizacji to nasz parki miejski, 
który wymaga rewitalizacji, kino 
Nawojka z propozycją utworze-
nia tam muzeum kina niemego, 
utworzenie ścieżek zdrowia.

Rewitalizacja to program ma-
jący na celu odnowienie nie tylko 
obiektów, ale też społeczeństwa 
i dlatego obok propozycji inwe-
stycyjnych będą musiały być re-
alizowane w ramach programu 
także projekty miękkie. Najpierw 
trzeba inwestować w infrastruk-
turę, a potem aktywizować 
mieszkańców, szkolić, pomagać 
w zdobywaniu nowych kwalifika-
cji, uatrakcyjnianie czasu wolne-
go, integracja dzieci i młodzieży.

Obszerny dokument szcze-
gółowo przedstawiający obsza-
ry zdegradowane i planowane 
przedsięwzięcia jest dostępny 
na stronie internetowej lipnow-
skiego ratusza i stanowić może 
niewątpliwie ciekawą lekturę dla 
mieszkańców. Teraz przychodzi 
czekać na owocną i rozsądną re-
alizację programu rewitalizacji. 
Początki są dobre, bo strażnica 
już zmienia swoje przeznaczenie 
i wygląd, a więc zadań rewitali-
zacyjnych już ubywa. Do tematu 
będziemy wracać sukcesywnie.

Tekst i fot.
 Lidia Jagielska
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Droga nr 559 z Lipna do gra-
nicy województwa przez lata była 
zmorą kierowców. To się jednak 
zmienia, bo drogowcy systema-
tycznie remontują trasę. Kierow-
cy jadąc tą drogą, widzą pracujący 
ciężki sprzęt i napotykają różne 
utrudnienia. Stąd też użytkownicy 
drogi pytają o termin zakończe-
nia remontu. – Długo czekaliśmy 
na modernizację tej trasy. Koleiny 
i wyboje nie tylko utrudniały po-
ruszanie się, ale także zagrażały 
bezpieczeństwu. Widać, że drogo-
wcy rozpoczęli prace, jednak cie-
kawi mnie i innych kierowców, co 
już zostało zrobione i na co jeszcze 

kiedy zakończy się remont DW 559?
POWIAT  Wciąż trwają prace drogowe na trasie Lipno-Kamień Kotowy. By zminimalizować utrudnienia 
dla użytkowników drogi, wykonawca remontuje trasę etapami. Aktualnie w przebudowie jest skrzyżowanie 
w Kamieniu Kotowym, gdzie już wkrótce powstanie rondo. Cały remont zakończy się w 2019 roku

R E K L A M A

możemy liczyć – mówi Adrian Ka-
miński, który codziennie podróżu-
je tą drogą do pracy.

Całość modernizowanej trasy 
liczy 22 km. Wartość inwestycji to 
59 mln złotych. W pierwszej kolej-
ności drogowcy przebudowują od-
cinek o długości 5 km z Jasienia do 
granicy z województwem mazo-
wieckim. – Już prawie została uło-
żona konstrukcja drogi do warstwy 
wiążącej. Wzmocniona jezdnia po 
przebudowie otrzymała szerokość 
7 metrów. Wzdłuż niej powstanie 
jeszcze pobocze. Zbudowano zjaz-
dy na teren posesji i powstają za-
toki autobusowe. Postępują prace 

przy ciągu pieszo-rowerowym – 
informuje Michał Sitarek z Zarządu 
Dróg Wojewódzki w Bydgoszczy.

Jednak najwięcej dzieje się na 
skrzyżowaniu w Kamieniu Koto-
wym, które jeszcze do niedawna 
należało do najniebezpieczniej-
szych w regionie. By w przyszłości 
uniknąć nieszczęśliwych wypad-
ków, „krzyżówka” przebudowywa-
na jest na rondo. Wykonawca usu-
nął wszystkie kolizje i pracuje nad 
podbudową.

– W  najbliższych dniach za-
cznie się ustawianie krawężników 
wokół wyspy centralnej. Trwa rów-
nież budowa miejsca do ważenia 
pojazdów ciężarowych przy wylo-
cie do Dobrzynia nad Wisłą – do-
daje rzecznik ZDW. Prace na tym 
odcinku prawdopodobnie zakoń-
czą  się we wrześniu.

Jednocześnie drogowcy pro-
wadzą także roboty ziemne przy 
lesie od Jasienia w stronę Sura-
dowa. Profilowane są tam skarpy 
i rowy odwodnieniowe. Na tym 
odcinku nie będzie ciągów pie-
szo-rowerowych. Warto dodać, że 

skarpy w tym miejscu uwzględ-
niają migracje dzikiej zwierzyny 
m. in. łosi. Z tego względu ich kąt 
nachylenia jest łagodniejszy niż na 
innych trasach. Ta część drogi jest 
obecnie przejezdna.

Wkrótce zaczną się prace na 
kolejnym fragmencie. Po remoncie 
droga nie tylko będzie równa, ale 
też jezdnie będą szersze, a miesz-
kańcy będą mogli korzystać z cią-
gów pieszo-rowerowych. – Warto 
podkreślić, że w trakcie inwestycji 
zleciliśmy szereg robót dodatko-
wych, związanych ze wzmocnie-
niem podłoża gruntowego oraz 

poprawą odwodnienia – mówi Si-
tarek.

W ubiegłym tygodniu zakoń-
czył się remont sąsiedniej drogi 
nr 541 z Kamienia Kotowego do 
Turzy Wilczej. Ułożony został tam 
tzw. mikrodywanik. Na te prace 
Zarząd Dróg Wojewódzkich wyda 
ponad 373 tys. złotych. Wykonanie 
drogi zostanie objęte czteroletnią 
gwarancją. – W ten sposób wszyst-
kie najważniejsze drogi w gminie 
Tłuchowo będą miały dobre i bez-
pieczne nawierzchnie – kończy 
Sitarek.

Tekst i fot. (mb-g)
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Podziękują za plony
GMINA SKĘPE  18 sierpnia w Wólce rolnicy z gminy Skępe, samorządowcy z burmistrzem Piotrem Wojcie-
chowskim na czele i parafianie z proboszczem ks. Romanem Murawskim oraz goście uroczyście podziękują 
za tegoroczne plony. Świętowanie rozpocznie msza w kaplicy św. Maksymiliana M. Kolbego w Wólce o go-
dzinie 15.00

To będzie najważniejsza tego-
roczna sobota dla rolników z gminy 
Skępe. Gospodarze i samorządow-
cy spotkają się, by podsumować 
zbiory i za nie podziękować, i sym-
bolicznie bochnami chleba oraz 
wyplecionymi ze świeżych kłosów 
zbóż wieńcami dożynkowymi, 
i duchowo modlitwą w maleńkiej 
kapliczce Maksymiliana Marii Kol-
bego w Wólce.

Uroczystości rozpoczną się 
o godzinie 15.00 w najbliższą sobo-
tę 18 sierpnia. Gminno-parafialne 
dożynki 2018 w gminie Skępe zain-
auguruje msza święta. Po wspólnej 
modlitwie korowód dożynkowy 
prowadzony przez starostów przej-
dzie na sąsiadujący ze świątynią plac 
szkolny w Wólce. Zobaczymy wień-
ce dożynkowe, a w oczekiwaniu 
na ocenę organizatorzy zapewnią 

szereg atrakcji dla każdego uczest-
nika. Będzie wesołe miasteczko dla 
maluchów, kabaret „Z przymruże-
niem oka” z Wielgiego dla pasjo-
natów dobrego humoru, występy 
młodych, lokalnych artystów oraz 
zawsze nadającej właściwy rytm 
skępskim uroczystościom orkiestry 
dętej Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Skępem.

Autorów najpiękniejszego 
wieńca dożynkowego poznamy 
około 18.15. Liczymy na prawdzi-
we, wzorem roku ubiegłego, dzieła 
sztuki. Przypomnijmy, że rok temu 
w Łąkiem rolnicy zaprezentowa-
li  siedem wieńców dożynkowych 
wykonanych przez sołectwo Jar-
czewo, sołectwa Wólka i Likiec, 
sołectwa Boguchwała, Ławiczek 
i Moczadła, sołectwo Żuchowo, 
Koło Aktywnych Kobiet Wioska, 
Koło Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Skępem i  Koło Gospodyń 

Wiejskich Łęczanki. Najpiękniej-
szy w 2017 roku wieniec wykonało 
i zdobyło pierwsze miejsce oraz na-
grodę publiczności: Koło Gospodyń 
Wiejskich „Łęczanki” z Łąkiego. Na 
drugim stopniu dożynkowego po-
dium znalazł się wieniec sołectwa 
Żuchowo, a na trzecim: sołectw 
Likiec i Wólka, a więc tegorocznych 
gospodarzy święta plonów.

Od godziny 19. 00 ze sceny 
dożynkowej płynąć będą wielkie 
przeboje w wykonaniu Moniki Wal-

ter, Moniki Szymańskiej, zespołu 
Petarda i Loverboy, a po 22.00 roz-
pocznie się zabawa taneczna pod 
gołym niebem.

Warto świętować razem z rol-
nikami. My też będziemy w Wólce 
w najbliższą sobotę 18 sierpnia. Ob-
szerną relację z dożynek skępskich 
opublikujemy w kolejnym nume-
rze CLI.

Tekst i fot.
 Lidia JagielskaGospodarzem dożynek będzie Wólka

W sobotę zobaczymy najpiękniejsze wieńce

Lipno/Powiat

Wspólne świętowanie
Już jutro 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 odsłonięcie tablicy upamiętniają-
cej na lipnowskiej farze.

To będzie wyjątkowe święto-
wanie, bo i okazje do tego sku-
mulowały się. W środę 15 sierp-
nia w Lipnie odbędą się zarówno 
uroczyste obchody święta Woj-
ska Polskiego, 98. rocznicy cudu 
nad Wisłą oraz uroczystość 
wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny jak i ceremonia w set-
ną rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez nasz kraj.

Świętowanie rozpocznie 
o godzinie 10.00 msza święta 
odprawianą w intencji ojczy-
zny w kościele pod wezwaniem 
WNMP przy ulicy Piłsudskiego 
w Lipnie.

– Na tegoroczne obchody 

święta wojska polskiego w na-
szym mieście zaprasza starosta 
lipnowski Krzysztof Baranow-
ski oraz burmistrz Lipna Paweł 
Banasik – podkreśla Krzysztof 
Kowalewski z Miejskiego Cen-
trum Kultury w Lipnie. – Ju-
trzejsze uroczystości dodatko-
wo uświetni odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej rocznicę 100-
lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę, umiejscowionej na 
kościele WNMP w Lipnie. Pomy-
słodawcą działania jest Komitet 
Honorowy Powiatowych Ob-
chodów Rocznicy 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości przez 
Polskę.

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 Po-
wiatowych Obchodów Rocznicy 
100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

Relację z tych szczególnych 
lipnowskich uroczystości opu-
blikujemy w tygodniku CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Taka tablica będzie też w Lipnie

Kto zasłuży na laury?
Już wkrótce dowiemy się, kto otrzyma zaszczytne 
miano „Zasłużony dla Gminy Kikół”, a trzeba przy-
znać, że kikolskich społeczników nie brakuje. To wła-
śnie z myślą o nich rada gminy zdecydowała się na 
ustanowienie wyróżnienia.

Kikół

Radni podejmując uchwałę, 
pragną wyrazić uznanie dla wybit-
nych zasług osobom, które działały 
na rzecz rozwoju gminy, za najlep-
sze zasady i wzory pracy społecznej. 
Tytuł mogą otrzymać mieszkańcy 
gminy jak również osoby spoza te-
renu, organizacje i instytucje, które 
w sposób widoczny przyczyniły się 
do rozwoju regionu, pomnożenia 
dobrobytu i popularyzacji osią-
gnięć.

– Wyróżnienie może być nada-
ne także pośmiertnie. Przewidu-
jemy, że kapituła wybierze około 
dziesięciu osób. Wnioski w sprawie 
przyznania tytułu mogli składać 
między innymi: mieszkańcy, orga-

nizacje społeczne, stowarzyszenia 
– mówi Józef Predenkiewicz, wójt 
gminy Kikół

Osobom uhonorowanym ty-
tułem będą przysługiwać przywile-
je. Oprócz możliwości posługiwania 
się godnością „Zasłużony dla gminy 
Kikół” laureat będzie mógł uczest-
niczyć we wszystkich sesjach rady 
oraz uroczystościach i imprezach 
w charakterze gościa honorowego.

Nadanie godności „Zasłu-
żony dla gminy Kikół” odbędzie 
się podczas dożynek, a te już  
19 sierpnia na placu przy  
ul. Kasztelańskiej.

(mb-g)

W  S K r ó c I E
LIPNO Konopie w ogródku 
15 krzaków konopi oraz łącznie ponad 60 g marihuany i amfetaminy 

ujawnili lipnowscy kryminalni w trakcie przeszukania posesji 32-letniego 
mieszkańca Lipna.

Z ustaleń lipnowskich policjantów wynikało, że 32-letni mieszkaniec 
miasta może posiadać na terenie swojej posesji narkotyki. W miniony 
poniedziałek (6.08.18) kryminalni przeszukali namierzony adres. W trakcie 
czynności, w przydomowym ogródku, policjanci ujawnili 15 krzaków 
konopi, a w domu łącznie ponad 60 g marihuany i amfetaminy. Właściciel 
tego nielegalnego procederu usłyszał zarzuty uprawy konopi i posiadania 
środków odurzających. Może mu grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia 
wolności.

(ak)
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Inwestują w drogi, ale nie tylko
CHROSTKOWO  Budowa miejsc rekreacji, remonty dróg, parkingu, zakup wozu bojowego, a także dopo-
sażenie zaplecza sportowego. Na terenie gminy Chrostkowo prowadzone są różne inwestycje

R E K L A M A

Jedną z najważniejszych inwestycji zakończonych w tym roku była 
w Chrostkowie budowa boiska piłkarsko-lekkoatletycznego

Część pieniędzy została w tym 
roku zainwestowana w drogi. Nie-
które z zadań już się zakończyły, 
pozostałe są w realizacji. W minio-
nym tygodniu do użytku oddana 
została droga na odcinku Adamo-
wo – Chrostkowo. Inwestycja była 
rozłożona na trzy etapy. Gmina 

wyremontowała trasę o łącznej 
długości ponad 2 km za kwotę bli-
sko 1 mln 270 tys. złotych. W ciągu 
roku realizowany był także fundusz 
sołecki.

– Podczas zebrań wiejskich 
mieszkańcy wspólnie ustalili, na 
co chcą przeznaczyć pieniądze. 

W większości była to dostawa kru-
szywa na naprawę dróg gminnych. 
Przetarg wygrała firma z okolic Ry-
pina, który opiewał na kwotę ponad 
148 tysięcy złotych – mówi Mariusz 
Lorenc, wójt gminy Chrostkowo. By 
polepszyć komfort jazdy na wska-
zane przez mieszkańców drogi na-
wieziono ponad 2 tony kruszywa.

Jedną z większych inwestycji, 
której podjęła się gmina, była bu-
dowa Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych. Koszt 
przedsięwzięcia to ponad 340 tys. 
złotych z czego 85 % to dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodenj w Toruniu. Od lipca miesz-
kańcy mogą zostawić i posegre-

gować wytworzone odpady. A co 
w najbliższym czasie czeka gminę 
Chrostkowo?

Został już rozstrzygnięty 
przetarg na przebudowę drogi 
w miejscowości Chojno. – Mowa 
o odcinku długości 700 metrów. 
Remont będzie przebiegał dwu-
etapowo. 400 metrów drogi zosta-
nie wykonane z kostki brukowej, 
na pozostałej długości położymy 
masę bitumiczną – dodaje Lorenc. 
Koszt inwestycji to blisko 600 tys. 
złotych. Wykonawca zobowiązał 
się zakończyć prace pod koniec 
września. W tym samym miesią-
cu przebudowana zostanie także 
droga w Chrostkowie, a wraz z nią 
powstanie parking. Remont 600-

metrowego odcinka polegać będzie 
na wyłożeniu go kostką brukową. 
Projekt przewiduje również budo-
wę drogi wewnętrznej z dojazdem 
do cmentarza z wyznaczeniem 
ośmiu miejsc parkingowych. Koszt 
przedsięwzięcia wynosi ponad 755 
tys. złotych.

Już wkrótce do strażaków 
z Makówca trafi lekki wóz bojowy 
wraz z wyposażeniem za 286 tys. 
złotych. Na terenie gminy powsta-
ną również siłownie zewnętrzne. 
W ramach tej inwestycji Zespół 
Szkół w Chrostkowie wzbogaci się 
o kontener do przechowywania 
sprzętu sportowego.

(mb-g)
fot. archiwum

Bobrowniki

Gotówka dla biblioteki
Do Publicznej Biblioteki w Bobrownikach trafiła dotacja z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Już wkrótce na półkach pojawią się nowe książki.

Dzięki dotacji bobrownicki 
księgozbiór zostanie wzbogacony 
o nowości wydawnicze. W książni-
cy zostaną uzupełnione m. in. lek-
tury szkolne, literatura piękna dla 
dzieci i młodzieży oraz beletrysty-
ka. – Przyznane dofinansowanie 
z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa wynosi ponad 3,3 tys. 

złotych. To znaczny zastrzyk go-
tówki, dzięki czemu będzie można 
wzbogacić nasz zasób książek – 
mówi Alina Stawisińska, dyrektor 
książnicy.

W sumie na bibliotecznych 
półkach pojawi się kilkadziesiąt 
woluminów. Kolejną nowością 
w bibliotece, tym razem nie wy-

dawniczą, jest działanie usługi 
„Książka na telefon”. Inicjatywa 
adresowana jest do mieszkań-
ców, którzy ze względu na wiek, 
stan zdrowia lub stopień niepeł-
nosprawności ruchowej nie mogą 
przyjść do siedziby książnicy. 
Książki można zamawiać w godzi-
nach pracy wypożyczalni. Zamó-
wione powieści dostarczane będą 
do domów czytelników przez pra-
cowników bobrownickiej biblioteki 
raz w tygodniu.

– Nasi pracownicy służą także 
pomocą w wyborze odpowiedniej 
literatury. Książki można wypoży-
czać na okres nie dłuższy niż 30 
dni – dodaje Stawisińska. – Dosta-
wa jest bezpłatna. „Książka na te-
lefon” dostępna jest w godzinach 
pracy biblioteki tj. od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.30 - 16.30.

(mb-g)
fot. ilustracyjne

W przyszłym tygodniu do Lubówca, Wólki i Józefko-
wa przyjedzie objazdowe centrum kultury z anima-
torami. Będzie szereg atrakcji wakacyjnych dla dzieci. 
Zajęcia są bezpłatne.

Objazdowe wakacje
Gmina Skępe

To kolejna atrakcja na tego-
roczne wakacje dla dzieci z gminy 
Skępe. Po niezwykle atrakcyjnych 
wydarzeniach lipcowych zorgani-
zowanych przez bibliotekę i miej-
scowe centra kultury w sierpniu 
na uczniów czeka kolejny wachlarz 
propozycji. Będzie galaktyka w sło-
iku, magiczne bańki, malowanie 
twarzy, gry planszowe, zajęcia 
sportowe, sztuka decoupage, słodki 
poczęstunek i doskonała atmosfe-
ra. Objazdowe centra kultury za-
witają już 21 sierpnia do świetlicy 
w Lubówcu, 22 sierpnia do centrum 
kultury w Wólce, a 23 sierpnia do 
remizy OSP w Józefkowie. Zajęcia 
trwać będą w godzinach od 10.00 
do 13.00.

– W dniach 6-9 sierpnia odby-
ły się już pierwsze zajęcia dla dzieci 
z gminy Skępe pod nazwą „Objaz-

dowe Centrum Kultury” – infor-
mują organizatorzy ze skępskiego 
ratusza. – Każdego dnia zajęcia od-
bywały się w innej miejscowości. Do 
tej pory animatorzy kultury odwie-
dzili świetlice w Łąkiem, Jarczewie, 
Kukowie i Hucie. Program zajęć był 
bardzo urozmaicony. Dzieci miały 
okazję poznać technikę decoupa-
ge oraz uczestniczyć w zabawach 
i grach sportowych. Były magiczne 
bańki i malowanie buziek. Zainte-
resowaniem cieszyła się również 
galaktyka w słoiku. Na koniec wszy-
scy otrzymali słodki poczęstunek 
zapewniony przez sołtysów danych 
miejscowości. Na kolejne zajęcia 
zapraszamy w dniach 21-23 sierpnia 
do Lubówca, Wólki i Józefkowa.

Obszerną relację z tej formy 
spędzania wakacji opublikujemy 
w CLI.     Lidia Jagielska
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Nowi obywatele w urzędzie
BOBROWNIKI  Czwarty rok kontynuowana jest tradycja zapraszania nowo narodzonych dzieci do urzędu 
gminy, aby ich rodzicom złożyć gratulacje i życzyć wszystkiego co najlepsze dla ich pociech. Kolejne tego 
typu spotkanie odbyło się w miniony piątek

W pierwszej połowie 2018 roku 
w gminie Bobrowniki urodziło się 
23 dzieci. Dla nich właśnie przygo-
towano specjalne prezenty, które 
wręczono podczas uroczystego 
spotkania w urzędzie gminy. Wśród 

nich nie zabrakło symbolicznych 
sadzonek dębu czy poduszek z wy-
haftowanym imieniem dziecka. 
Rodziców ugoszczono również na 
przygotowanym poczęstunku.

– Miło, że ktoś pamięta o ta-

kich brzdącach. Będą mieli po la-
tach pamiątkę. Miło także nam 
rodzicom, że ktoś nam gratuluje 
i docenia, a środki nie idą jedynie 
na zasiłki – uważa Małgorzata Bor-
kowska, mama jednej z dziewczy-

nek urodzonej w pierwszej połowie 
tego roku.

Cykliczne spotkania zapocząt-
kował Jarosław Poliwko, wójt gminy 
Bobrowniki wraz z rozpoczęciem 
kadencji. Dzięki temu rodzice dzie-
ci urodzonych w danym półroczu 
mają okazję się spotkać, zapoznać 
czy wymienić poglądami. W więk-
szości przypadków ich dzieci mogą 
w przyszłości spotykać się w jednej 
klasie szkoły podstawowej lub uru-
chamianym w Bobrownikach od 
września żłobku.

– Chcielibyśmy, żeby tych dzie-
ci było coraz więcej, dlatego po-
dejmujemy działania, które mają 
wspierać rodziców. We wrześniu 

otwieramy żłobek, powiększamy 
też przedszkole, żeby było w nim 
więcej oddziałów – mówi wójt gmi-
ny Bobrowniki, Jarosław Poliwko.

W spotkaniu uczestniczyło 
kilkunastu młodych obywateli. 
Tym, którym nie udało się w tym 
dniu dotrzeć na spotkanie, prezen-
ty zostaną przekazane w innym 
terminie. W gminie Bobrowniki 
w ubiegłym roku przybyło ponad 
40 dzieci. Jest to znaczny wzrost, 
porównując poprzednie lata. 
W 2016 roku nowych mieszkańców 
było ok. 30, a w 2015 – ok. 20.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Wielgie

Czarny czwartek! 
„To było tornado”

Dokończenie ze str. 1
U naszego rozmówcy szybko po-
jawili się druhowie z OSP Olesz-
no. Założyli ogromną plandekę, 
która do momentu wykonania 
nowego dachu będzie chronić 
dom przed zalaniem w razie 
kolejnych opadów deszczu. Pan 
Rafał ma wykupione ubezpie-
czenie budynku, a więc dostanie 
odszkodowanie. Trwa szacowa-
nie strat i wysokości przyznanej 
kwoty. Co ważne dla mieszkań-
ców w pomoc zaangażowała się 
też gmina, a nawet wojewoda. 
Wójt Tadeusz Wiewiórski powo-
łał natychmiast komisję do osza-
cowania strat i przygotowania 
niezbędnej dokumentacji. Oso-
biście i z wicewojewodą Józefem 
Ramlauem odwiedził w piątek 
większość poszkodowanych.

– Pomoc dla poszkodowa-
nych będzie niezwłoczna. Obej-
mie zarówno budynki miesz-
kalne jak i gospodarcze – mówi 
wójt Wiewiórski. – Pieniądze 
obiecał wojewoda, wyślemy też 
dokumenty do stowarzysze-
nia Salutaris, którego jesteśmy 
członkiem, a które zostało po-
wołane właśnie, by pomagać lu-
dziom w takich sytuacjach. Teraz 
ciężko mówić o kwotach, ale zro-
bimy wszystko, by pieniądze były 
jak najszybciej.

Jak poinformował nas wójt 
Wiewiórski, w całej gminie Wiel-
gie wichura zerwała aż 35 da-
chów. Najwięcej (18) właśnie 
w Olesznie. 8 poszyć straciły 
budynki mieszkalne, 9 gospodar-
cze. Są cztery przypadki, gdzie 
uszkodziło i domy, i budynki go-

spodarcze. 7 posesji nawałnica 
uszkodziła w Wielgiem, 3 w No-
wej Wsi, pojedyncze w Rumun-
kach Witkowskich, Zadusznikach 
i Wylazłowie.

W lepszej sytuacji są ci, któ-
rzy mają ubezpieczenia. Muszą 
oni jednak poczekać z uprząt-
nięciem zerwanych dachów do 
momentu uzyskania ugody z fir-
mami ubezpieczeniowymi. Ci, 
którzy polis nie posiadają, mogą 
już porządkować posesje.

Straty w budynkach są naj-
bardziej dotkliwe, ale ucierpiały 
też uprawy kukurydzy i tytoniu. 
Ponadto połamało lub powyry-
wało z korzeniami wiele drzew. 
Utrudnienia drogowe na bieżąco 
usuwali strażacy. Nikt w powie-
cie lipnowskim nie ucierpiał.

Tekst i fot. (ak)
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GMINA LIPNO  Dopisała pogoda, uczestnicy imprezy, miły nastrój i moc zabawy. To oraz wiele innych 
atrakcji towarzyszyło uczestnikom plenerowego spotkania na zakończenie wakacji z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Maliszewie

Pożegnali wakacje z KGW

Uczestnicy wakacyjnych 
spotkań organizowanych przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Ma-
liszewie zakończyli cykl zajęć, 

bawiąc się na pikniku, który od-
był się na placu przed świetlicą 
wiejską. Dzieci, bo to dla nich 
ten piknik, mogły brać udział 

w grach i zabawach, czy też wy-
szaleć się na dmuchanych zjeż-
dżalniach. Były gry animowane 
przez klowna, zawody z udzia-
łem rodziców, rowery wodne, 
a dla spragnionych i głodnych 
bufet z napojami, a także smacz-
ny poczęstunek.

KGW Maliszewo działa zale-
dwie od roku, ale już może się 
poszczycić wieloma inicjatywa-
mi. Panie chętnie biorą udział 
w organizowanych na terenie 
powiatu festiwalach kulinar-
nych, przeglądach i spotkaniach. 
Jednak jak same mówią, to dzie-
ci są dla nich najważniejsze.

– Wszystko co robimy, ro-
bimy z myślą o naszych malu-
chach, za co największą nagrodą 
jest uśmiech na ich twarzach. 

Mamy także motto, które przy-
świeca naszym działaniom: 
„Uśmiech dzieci jest dla nas 
najważniejszy” – mówi Barbara 
Lipska z KGW Maliszewo.

Stąd też zrodził się pomysł 
zorganizowania dla najmłod-
szych mieszkańców sołectwa, 
a także i sąsiednich miejsco-
wości, zajęć w okresie wakacji. 
Spotkania rozpoczęły się na po-
czątku lipca. W ich trakcie dzie-
ci mogły sprawdzić jak również 
odkryć w sobie talent kulinarny. 
Maluchy malowały także z lip-
nowskim artystą Stanisławem 
Głowackim. Na półmetku za-
jęć przyszedł czas, by popraco-
wać nad kondycją fizyczną pod 
czujnym okiem Maksymiliana 
Garsta, dietetyka i trenera per-

sonalnego. Dzięki ratownikom 
z lipnowskiego WOPR dziecia-
ki poznały zasady udzielania 
pierwszej pomocy, jak zachować 
się na kąpielisku wodnym oraz 
co zrobić, gdy dojdzie do wy-
padku. Odbył się również rajd 
rowerowy.

Jednak nie mniej emocjo-
nujący był ostatni dzień wakacji 
w świetlicy wiejskiej. Świadczyły 
o tym roześmiane buzi dzieci. 
– Tu jest fajnie. Najlepiej wspo-
minam, jak rysowaliśmy z pa-
nem Stanisławem – mówi Ania, 
uczestniczka zajęć.

Kolejna taka impreza z daw-
ką dobrego humoru już za rok.

Tekst i fot.
 (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Skępe

Letnie absurdy śmieciowe
Dokończenie ze str. 1
Reklamacje będą rozpatrywane 
w oparciu o dane z tego systemu.

Wystawienie worków ze śmie-
ciami w niedzielny wieczór, w przy-
padku zaplanowanego odbioru 
śmieci na przykład w środę czy 
piątek, kończy się zwykle śmiecio-
wym bałaganem dookoła. Do tego 
dochodzi problem odpowiedniego 
przygotowania śmieci do oddania. 
Te czasem wystawiane są w byle 
czym i byle jak. A wtedy do wspo-
mnianego śmieciowego bałaganu 
w pobliskich lasach i na drogach 
czy poboczach już droga bardzo 
krótka, choćby za sprawą wiatru 
czy zwierząt rozciągających niewła-
ściwie zabezpieczone odpady.

– Prosimy o przestrzeganie za-
sad właściwej segregacji odpadów 
– apeluje burmistrz Skępego do 
właścicieli domów letniskowych. 
– Do wywozu należy wystawiać 
wyłącznie te odpady, które są prze-
widziane do odbioru w danym dniu 

zgodnie z harmonogramem, w po-
jemnikach lub workach, w kolorach 
zgodnych z regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku. Pojem-
niki i worki na odpady zmieszane 
właściciele nieruchomości muszą 
zapewnić we własnym zakresie. 
Jednocześnie informujemy, że nie 
będą odbierane odpady zebrane 
selektywnie, wystawione luzem, 
w kartonach, wiadrach. Obsługa 
ma prawo odmówić odbioru od-
padów w przypadku niewłaściwej 
segregacji lub wymieszania róż-
nych rodzajów odpadów. Worki 
po ich zapełnieniu należy zawią-
zać. Obsługa nie odbiera odpadów 
z zamkniętych posesji. Pracownicy 
firmy odbierającej odpady nie mają 
prawa ani obowiązku wchodzenia 
na teren nieruchomości.

Do selektywnego zbierania 
odpadów należy stosować worki 
w odpowiednich kolorach. I tak wo-
rek żółty przeznaczony jest na two-
rzywa sztuczne, metale, tekstylia 

oraz opakowania wielomateriało-
we. Nie można do niego wrzucać 
opakowań z zawartością żywno-
ści, opakowań i butelek po olejach 
i smarach, pojemników i puszek 
po farbach i lakierach, opakowań 
po środkach ochrony roślin i owa-
dobójczych, styropianu. W worku 
zielonym składujemy szkło bia-
łe i kolorowe, bez zawartości, ale 
nie wrzucamy do niego ceramiki, 
porcelany, naczyń typu arcoroc, 
talerzy, doniczek, żarówek, szyb 
okiennych i samochodowych, szkła 
zbrojonego, luster. W niebieskim 
worku mieści się papier, tektura 
falista, torebki papierowe, pudełka, 
czasopisma, gazety, książki i zeszy-
ty, ale już nie lakierowane katalogi, 
tłuste i zabrudzone opakowania po 
maśle i margarynie czy opakowa-
nia z zawartością cementu, wapna. 
Worek brązowy to worek na śmie-
ci biodegredowalne, czyli odpady 
zielone, trawę, liście, pocięte i po-
wiązane drobne gałęzie i odpady 

ulegające biodegradacji. Do brązo-
wych worków nie można wrzucać 
opakowań, kości i resztek jedzenia, 
pampersów, popiołu, żużlu. Odpa-
dy zmieszane lub resztkowe pozo-
stałe po segregacji odpadów trafiać 
mają do worków szarych.

– Odpady wielkogabarytowe, 
czyli elementy wyposażenia miesz-
kań, stare meble, wykładziny, ma-
terace, kołdry, umywalki, sedesy, 
stare okna, opony i inne duże od-
pady, w tym poremontowe należy 
samodzielnie dostarczyć do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Skępem, przy uli-
cy Sportowej, w ramach wniesionej 
do Miasta i Gminy opłaty za odbiór 
odpadów – informuje dalej bur-
mistrz Wojciechowski.

PSZOK  w Skępem zlokalizowa-
ny jest przy ulicy Sportowej 27. Po-
segregowane odpady przyjmowane 
są w punkcie bezpłatnie, w ramach 
opłaty comiesięcznej wnoszonej za 
gospodarowanie odpadami zarów-
no przez mieszkańców gminy jak 
i letników. Ale nie zawsze trzeba 
samodzielnie organizować trans-
port, wystarczy odpady tego typu 

przetrzymać na swojej posesji do 
daty wyznaczonej w harmonogra-
mie śmieciowym. Można bowiem 
tego typu śmieci wystawić przed 
posesję w wyznaczonym dniu. 
Przedsiębiorstwo odbierające nasze 
śmieci, oprócz cyklicznych wizyt po 
odpady zmieszane, biodegradowal-
ne, szkoło czy plastik, organizuje 
co kilka miesięcy zbiórkę z miejsca 
naszego zamieszkania także od-
padów wielkogabarytowych, opon 
czy sprzętu AGD i RTV. Pod żadnym 
pozorem nie należy zaśmiecać pu-
blicznych kontenerów, umieszczać 
śmieci obok pojemników czy zo-
stawiać tam odpady wielkogabary-
towe.

– Odbiór odpadów wielkoga-
barytowych, RTV, AGD, opon sa-
mochodowych i od wózków czy 
rowerów z nieruchomości, na któ-
rych znajdują się domki letniskowe, 
odbędzie się już 25 sierpnia – infor-
mują urzędnicy skępskiego ratusza. 
– Odpady te mają być wystawione 
przed bramę posesji letniej o go-
dzinie 6.30 w dniu odbioru.

 Lidia Jagielska
fot. ilustracyjne
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Ekologiczna wyprawa

Egzotyczni goście na wakacje

W miniony czwartek uczestnicy zajęć wakacyjnych 
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publicz-
ną uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach ekolo-
gicznych przeprowadzonych przez Krzysztofa Wajera 
z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

W tłuchowskim ośrodku kultury odbyła się nietypowa lekcja przyrody. Do uczest-
ników wakacyjnych spotkań zawitały egzotyczne zwierzęta, które wywołały sporo 
emocji i zamieszania…

Lipno

Tłuchowo

Kto powiedział, że w wakacje 
nie można się uczyć? Na pewno 
z takiego założenia nie wychodzą 
dzieciaki z GOK w Tłuchowie. W 
minionym tygodniu uczestnicy 
wakacyjnych zajęć mieli możli-
wość oglądania zwierząt egzo-
tycznych, takich jak jaszczurki, 
owady, węże czy pająki.

Podczas pokazu edukacyj-

nego oferowanego przez „Zwie-
rzakoluby” dzieci dowiedziały 
się wielu ciekawostek na temat 
życia tych zwierząt, ich występo-
wania w naturalnym środowisku 
oraz cech charakterystycznych. 
Prowadzący w ciekawy i humo-
rystyczny sposób opowiadał o 
swoich pupilach, które żyją w 
domowych warunkach. Zwierzę-

W wycieczce udział brało 40 
osób, w tym dwoje bardzo młodych 
Polaków. Nie mogło zabraknąć 
także prezesa Kujawsko-Dobrzyń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku we Włocławku Jerzego No-
wackiego. Emerytowany górnik 
był duszą towarzystwa, zapewnił 
wesoły nastrój w czasie podróży. 
– Prezes Jerzy Nowacki przeka-

zywał też uczestnikom wiele cie-
kawych zawodowych wiadomości, 
które były wspaniałym uzupełnie-
niem bardzo obszernych informa-
cji o kopalni „Kłodawa” przedsta-
wionych przez przewodnika. Po 
wspaniałym obiedzie w stołówce 
„Domu Górnika” wyruszyliśmy 
w drogę powrotną, wstępując na 
kilka godzin do Sanktuarium Ma-

ryjnego w Licheniu – mówi prezes 
stowarzyszenia Aktywny Senior 
Andrzej Capała.

 Uczestnicy wycieczki 
dziękują organizatorom tj. zarzą-
dowi stowarzyszenia „Aktywny 
Senior” oraz starostwu powiato-
wemu za znaczące wsparcie finan-
sowe.

(ak), fot. nadesłane

studenci-seniorzy 
zeszli pod ziemię

WIELGIE  Zarząd Stowarzyszenia „Aktywny Senior w UTW” 
w Wielgiem we współpracy ze starostwem powiatowym, 
które udzieliło dotacji, zorganizował w lipcu wycieczkę stu-
dentów UTW oraz członków Koła Emerytów i Rencistów do 
Kopalni Soli w Kłodawie, a w drodze powrotnej do Sanktu-
arium Matki Bożej w Licheniu

ta, nawet te wzbudzające strach, 
były na tyle oswojone i przyja-
zne, że każdy pomimo wstęp-
nych oporów mógł wziąć je do 
rąk, a nawet jak w przypadku 
węża założyć na szyję.

Na zakończenie spotkania 
odbyła się sesja zdjęciowa, która 
upamiętniła niezwykły dzień. 

(mb-g), fot. nadesłane

To była kolejna, znaczą-
ca lekcja ekologiczna dla mło-
dych lipnowian uczestniczących 
w czwartkowych zajęciach bi-
bliotecznych. Po tym jak dzieci 
przed dwoma tygodniami dowie-
działy się jak segregować śmieci, 
jakie kolory koszy i worków obo-
wiązują, co to jest PSZOK, PET, 
PUK, gdzie można wyrzucić bate-
rie a gdzie leki czy lodówkę albo 
pralkę, teraz wyruszyły z Iwoną 
Kowalską i Ewą Charyton na... 
składowisko odpadów komunal-
nych.

– Tu przywożone są wszyst-
kie śmieci, a w specjalnej sor-
towni są jeszcze sortowane, by 
część z nich wykorzystać jeszcze 
w recyklingu, inne są na przykład 
kompostowane – podsumowują 
swoje spostrzeżenia uczestnicy 

czwartkowej wyprawy. – Wie-
my wreszcie, gdzie jest słynny 
PSZOK, czyli punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. 
W tym punkcie możemy bezpłat-
nie zostawić lodówkę, pralkę czy 
meble. Istnieje też możliwość 
wystawienia przed nasz dom ta-
kich przedmiotów w wyznaczo-
nym terminie i wtedy one zosta-
ną dowiezione na składowisko.

Merytorycznym przewodni-
kiem na składowisku odpadów 
był Krzysztof Wajer z lipnow-
skiego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych. Kolejne spotkania 
w czytelni książnicy publicznej 
czekają na dzieci w każdy czwar-
tek wakacji w godzinach od 9.00 
do 13.00.

Tekst  i fot. 
Lidia Jagielska

Dożynkowy weekend
Zaczynamy na dobre sezon imprez dożynkowych. 
Swoje święto będą w weekend mieć także mieszkań-
cy gminy Lipno i Kikół.

Gmina Lipno/Kikół

Jako pierwsi bawić się będą 
mieszkańcy gminy Lipno. Dożyn-
ki odbędą się w sobotę 18 sierpnia 
na boisku w Wichowie. Najpierw 
o godz. 14.00 będzie msza św., 
a oficjalne uroczystości rozpocz-
ną się o 15.30. Zabawę z licznymi 
konkursami, występami i atrak-
cjami przewidziano aż do półno-
cy. Wystąpią m. in. uczniowie ze 
szkół z terenu gminy Lipno. Będą 
konkursy na wieniec dożynko-
wy i wieniec publiczności oraz 
na najlepszego rolnika. Wystą-
pią grupy artystyczne ośrodka 
kultury w Wichowie, a gwiazdą 
wieczoru będzie zespół Eratox 
z Rypina. Zabawę do północy po-
prowadzi duet Beata i Tomek.

Dzień później swoje świę-

to będą mieć w Kikole. O 11.30 
odprawiona w miejscowym ko-
ściele zostanie msza św. Ob-
rzędy dożynkowe rozpoczną się 
na placu przy ul. Kasztelańskiej 
o 15.00. Będą występy lokalnych 
artystów, konkursy oraz wybór 
najbardziej okazałego wieńca. 
O 17.30 zagra gwiazda imprezy, 
zespół Extazy. O 18.30 zostaną 
wręczone tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Kikół”, a od 19.00 będzie 
można bawić się na koncercie 
zespołu Gesek. Od 20.00 potrwa 
zabawa taneczna. Relacje z obu 
imprez, a także z dożynek gminy 
Skępe w Wiosce (o tym szerzej 
na str. 4) oczywiście znajdziecie 
w kolejnym CLI.

(ak)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Ponad pół miliona wniosków o „Dobry start”

Prawie 565 tys. świadczeń z programu „Dobry Start” wypłacono w lip-
cu rodzinom. To ponad 169,4 mln zł wsparcia dla uczniów rozpoczy-
nających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko 
uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukoń-
czenia przez nie 24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć 
wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek 
o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa 
rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrek-
tor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Złożenie wniosku w sierpniu 
gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy 
zostanie złożony w kolejnych miesiącach (termin mija 30 listopada), to 
pomoc do rodziny tra�  w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia.

Zielona energia dla mieszkańców

Przy około 1,5 tysiąca budynków mieszkal-

nych w regionie zaczynają się pojawiać panele 

fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy 

ciepła. Instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii będą też działać przy budyn-

kach publicznych oraz placówkach medycznych. 

Większość to przedsięwzięcia przygotowane 

przez samorządy lokalne i skierowane bezpo-

średnio do mieszkańców, czyli montowane na 

ich domach. Trwa realizacja tych projektów. Do-

finansowanie dotyczy zakupu i instalacji paneli 

fotowoltaicznych służących do produkcji energii 

elektrycznej lub kolektorów słonecznych wyko-

rzystywanych do podgrzewania wody, a w nie-

których przypadkach także pomp ciepła.

Zrób kolonoskopię

Trwa, � nansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, 
wojewódzki program pro� laktyki i wczesnego wykrywania 
nowotworów jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolono-
skopowymi. Badania realizuje 14 wybranych w konkursie o do-
� nansowanie placówek medycznych w całym regionie. O tym, 
gdzie można się przebadać, informuje marszałkowska infolinia 
pod numerem telefonu 56 652 18 73. 
Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowo-
tworów złośliwych. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, 
dlatego osobom po 50. roku życia zaleca się regularne bada-
nia pro� laktyczne. Z bezpłatnych przesiewowych badań kolo-
noskopowych mogą skorzystać osoby z grup podwyższonego 
ryzyka zachorowania na raka jelita grubego – w wieku 50-65 
lat, a także młodsze, w których rodzinach stwierdzono wcze-
śniej tego rodzaju schorzenia.

Dług w ratach

Inspektorat ZUS w Grudziądzu zaprasza 16 sierpnia w godz. 10.00-12.00 na dyżur tele-foniczny eksperta nt. ulgi w spłacie należności (tel. 56 45 06 799). Dyżur skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mają problem z opła-caniem składek. Ekspert wyjaśni, co podle-ga rozłożeniu na raty, co powinien zawierać wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty, jakie dokumenty powinny być dołączone do wnio-sku oraz co zrobić, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie sytuacja � nansowa.

Uwaga na upały! 

Wysokie temperatury w Polsce nie odpuszczają. MSWiA oraz Wojewódz-
kie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy apelują o nieba-
gatelizowanie ostrzeżeń o upałach i przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa. Starajmy się nie przebywać w pełnym słońcu. Jeśli nie musimy, 
nie wychodźmy z domu w godzinach południowych. Każdy powinien 
pamiętać o wypijaniu dużej ilości wody i unikaniu zbędnego wysiłku 
� zycznego. Zachowajmy rozwagę również podczas jazdy samochodem. 
Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparko-
wanym pojeździe. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką 
dorosłych. Pływajmy tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie nad na-
szym bezpieczeństwem czuwają ratownicy i pod żadnym pozorem nie 
wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. Tzw. dzikie kąpieliska można 
zgłosić za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na stronie 
internetowej policji.

Prowadzisz działalność? 
Przyjdź do ZUS-u 

Od 1 stycznia 2018 r. płatnik jednym przelewem 
opłaca składki na: ubezpieczenia społeczne 
(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadko-
we); ubezpieczenie zdrowotne; Fundusz Pracy; 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Każ-
dą wpłatę na koncie płatnika ZUS dzieli propor-
cjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, 
począwszy od najstarszej należności. Jeśli chcesz 
poznać zasady rozliczania wpłaty w ramach ubez-
pieczenia i funduszy czy też dowiedzieć się więcej 
o e-usługach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych, przyjdź 17 sierpnia w godz. 9.00-12.00 na 
Drzwi Otwarte do Inspektoratu ZUS w Lipnie.

Więcej pieniędzy dla producentów trzody chlewnej

O 15 mln zł zwiększone zostały środki dla producentów trzody chlewnej 
z terenów objętych ASF, przewidziane na udzielanie i wypłatę w 2018 roku 
nieoprocentowanych pożyczek przeznaczonych na s� nansowanie nieure-
gulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. To już kolejna transza skierowa-
na w tym roku na taką pomoc, a łączna kwota wsparcia wynosi 71,5 mln zł. 
Obecnie zawierane są kolejne umowy pożyczek. ARiMR przypomina, że nabór 
wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym. Wniosek o pożyczkę można 
złożyć w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę producenta trzody chlewnej. Pożyczkę można zaciągnąć na okres 
do 10 lat. Agencja nie pobiera żadnych opłat z tytułu jej udzielenia. Potrzebne 
dokumenty znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl.
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Zwrot za matę 
W związku z afrykańskim pomorem świń, na tere-
nie całego kraju obowiązują zasady bioasekuracji. Te 
działania mają zabezpieczać hodowle przed wiru-
sem. Rolnicy będą mogli uzyskać refundację części 
pieniędzy przeznaczonych na zakup podstawowych 
środków dezynfekcyjnych. 

ARiMR

Zaproszenie

Uprawa

Ciekawostki

Premia dla pomysłowych

Święto ziemniaków

Drogie okienko

Biedroneczka do warzyw

Wśród rolników są wizjonerzy, którzy wymyślają nowe, ciekawe przedsięwzięcia. 
Mogą liczyć na wsparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

8 września w Przysieku pod Toruniem odbędzie się 
doroczny festyn „Barwy Lata, Dary Jesieni”, połączony 
ze świętem ziemniaka.

Czasowe dopuszczenie do użytkowania rzepaku za-
prawionego neonikotynoidami miało sprawić, że 
rolnicy odetchną z ulgą i nie będą już obawiali się 
szkodników. Okazało się, że wkrótce po ogłoszeniu 
złagodzenia przepisów ceny zaprawionych nasion 
znacznie wzrosły.

Biedronka to nazwa owada, ale także robota uprawowego, który pomaga już rol-
nikom produkującym warzywa.

ASF

Nieco czasu na płyty
PRAWO  Wiele emocji budzi przyjęte w czerwcu tego roku 
rozporządzenie dotyczące prawa wodnego. Nakłada ono na rol-
ników obowiązek budowy płyt obornikowych. Kto i jakie musi 
postawić?

Przypomnijmy, że jednym 
z wymogów bioasekuracji jest 
wykładanie przed wejściem do 
pomieszczeń gospodarczych mat 
dezynfekcyjnych, które powinny 
być systematycznie nasączane. 
7 sierpnia okazało się, że rolnicy 
będą mogli starać się o refun-
dację części kosztów związanych 
z tym konkretnym obowiązkiem. 
Oprócz mat, refundacja ma objąć 
również zakup środków dezynfek-
cyjnych, sprzętu do wykonywania 
zabiegów dezynfekcji, deratyzacji 
i dezynsekcji, obuwia ochronnego 
oraz wydatków poniesionych na 
zabezpieczenie budynków, w któ-

rych są utrzymywane świnie, 
przed dostępem zwierząt domo-
wych.

Refundacja ma wynieść 75 
proc. kosztów w tym roku i 50 
proc. w kolejnych. Póki co, nie 
wiadomo jeszcze, od kiedy będzie 
można składać wnioski o tę formę 
pomocy. Dotacje mają wesprzeć 
rolników, którzy zmagają się z do-
stosowaniem gospodarstw do za-
sad bioasekuracji. Przypomnijmy, 
że jeśli powiatowy lekarz wetery-
narii stwierdzi, że rolnik nie speł-
nia zasad bioasekuracji, może wy-
dać zakaz utrzymywania świń. 

(pw), fot. ilustracyjne

ARiMR przygotowała pro-
gram o nazwie „Współpraca”. 
Dzięki niemu grupa rolników, 
którzy wpadli na nowy pomysł, 
będzie mogła uzyskać pomoc 
na realizację projektu. Jedna 
grupa może uzyskać nawet do 5 
mln zł! Wnioski o pomoc moż-
na składać do końca września, a 
budżet całego programu wynosi 
58 mln zł. 

Rolnik, by uzyskać pomoc, 

będzie musiał wykazać się 
wdrożeniem nowego produktu, 
który jest udoskonalony w sto-
sunku do tych, które są obecnie 
na rynku. Może to być również 
wprowadzenie nowych proce-
sów technologicznych, nowych 
metod organizacji pracy itd. 
Projekty oceniać będzie szerokie 
grono ekspertów. 

(pw), fot. ilustracyjne

Na czas festynu organiza-
torzy przygotowali szereg kon-
kursów. Jeden z nich dotyczył 
będzie Lokalnych Grup Działania. 
Ich zadaniem jest przygotowanie 
jak najbardziej atrakcyjnego sto-
iska z produktami regionalnymi 

i rękodziełem ludowym. Drugi 
z konkursów dotyczy ziemniaka 
i jego roli w polskiej i regionalnej 
kuchni. Zgłoszenia przyjmowane 
są do 31 sierpnia. Danie z ziem-
niakiem w roli głównej będzie 
prezentowane podczas festynu 

w Przysieku. Komisja oceni je pod 
kątem smaku, zapachu, estetyki, 
sposobu prezentacji oraz związku 
z regionem. 

Plantatorów ziemniaków 
w Przysieku zainteresować może 
wystawa odmian oraz tzw. test 
konsumencki. Ziemniaki będzie 
można również kupić.

Festyn da też okazję do od-
wiedzenia stoisk z produktami 
regionalnymi i rzemiosłem oraz 
roślinami ozdobnymi. Na scenie 
wystąpią zespoły folklorystyczne. 
Początek 8 września o godzinie 
10.00.

(pw)

Cena zaprawionego rzepaku 
wzrosła z poziomu 40 zł za jed-
nostkę siewną do 90 zł. Praw-
dopodobnie jedną z przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest fakt, 
że zezwolenie na sprzedaż ma 
tylko kilka firm, które posiadają 
stosowny certyfikat. Ponieważ 
zgoda na sprzedaż będzie obo-
wiązywać do listopada, zapewne 
producenci chcą wykorzystać to 
krótkie okienko czasowe, by za-
robić. Według zapowiedzi resor-
tu rolnictwa, kolejnych zgód na 
sprzedaż ma już nie być. 

Na zakupionym materiale 
siewnym zaprawionym neoni-

kotynoidami rolnicy znajdą in-
formacje o środkach ostrożności 
związanych z ochroną środowi-
ska. Będzie także konieczność 
poinformowania zainteresowa-
nych stron o tym, że wysiewamy 
nasiona zaprawione w ten spo-
sób. 

W kwietniu br. Komisja Eu-
ropejska zakazała stosowania 
trzech pestycydów z grupy neo-
nikotynoidów. Są to: imidaklo-
prid, klotianidyna i tiametoksam. 
Rozporządzenie ma zacząć obo-
wiązywać przed końcem roku.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Robota, który kształtem 
przypomina nieco biedronkę, wy-
konali naukowcy z Sydney w Au-
stralii. Każde z kół może poruszać 
się w dowolnym kierunku, przez 
co jest on bardzo łatwy w prowa-
dzeniu. Robota nie trzeba łado-
wać prądem ani nalewać do niego 
paliw stałych. Jest zasilany z pa-
neli fotowoltaicznych zainstalo-

wanych na jego kopulastej kon-
strukcji. Posiada wiele czujników 
i kamery. Dzięki temu jest w sta-
nie sam zauważyć na polu grządki 
i wjechać dokładnie między nie. 

Biedronka jest robotem testo-
wym. Dzięki czujnikom, rozpozna-
je kondycję warzyw. Inżynierowie 
wykorzystają konstrukcję także 
do innych zadań. Jednym z nich 

jest precyzyjny oprysk warzyw. 
Na podstawie robota Biedronka 
stworzono model o nazwie RIP-
PA. Puszczony na pole skanuje 
każde warzywo i ocenia, czy na-
leży wykonać oprysk. Jeśli tak, 
aplikuje małą dawkę. To świetne 
rozwiązanie, które zaoszczędza 
czas i pieniądze plantatorów. 

(pw)

Dostosowanie powierzchni 
lub pojemności miejsc do prze-
chowywania nawozów natural-
nych ma być rozłożone w czasie. 
Najpierw będą to musieli uczynić 
wielcy hodowcy, prowadzący ho-
dowlę w liczbie większej niż 210 
Dużych Jednostek Przeliczenio-
wych. Przypomnijmy, że DJP to 
umowna jednostka, odpowiadają-
ca jednej krowie o masie 500 kg. 
Jeden tucznik to 0,14 DJP, maciora 
0,35 DJP. Ta kategoria zawiera tak-

że hodowców świń powyżej 2 tys. 
stanowisk i o wadze ponad 30 kg 
oraz gospodarstwa utrzymujące 
powyżej 750 macior. Właściciele ta-
kich gospodarstw będą mieli czas 
do 31 grudnia 2021 roku na dosto-
sowanie płyt i zbiorników.

Druga grupa gospodarstw, 
które muszą się dostosować, to te 
prowadzące chów zwierząt w licz-
bie mniejszej lub równej 210 DJP. 
Oni mają czas do 31 grudnia 2024 r.

Zanim obliczymy pojemno-

ści zbiorników lub powierzchnię 
miejsc do przechowywania na-
wozów naturalnych, powinniśmy 
sporządzić spis stada i przeliczyć 
na współczynnik DJP. Pojemność 
zbiorników na nawozy naturalne 
płynne powinna umożliwić prze-
chowywanie ich przez 6 miesięcy. 
Co do powierzchni miejsc do prze-
chowywania nawozów stałych, 
winna umożliwić składowanie ich 
przez 5 miesięcy.

(pw)
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- tzw. Forsterówka, czyli rezyden-
cja gauleitera SS Alberta Forstera, 
określanego mianem kata Pomo-
rza, mieszkającego tu podczas II 
wojny światowej. Wyspa pod ko-
niec wojny była punktem przerzu-
towym Niemców uciekających na 
Hel i dalej na Zachód. 

W Przegalinie obejrzymy za-
bytkową śluzę, poza tym dawną 
przystań hydroplanów w Gór-
kach Wschodnich, stele ewan-
gelickie z XVIII wieku znajdujące 
się przy kościele w Sobieszewie. 
Niewątpliwą atrakcją jest wieża 
ciśnień „Kazimierz”. Oprócz swej 
właściwej funkcji wieży ciśnień, 
czyli tłoczenia wody, spełnia ona 
również rolę edukacyjną i tury-
styczną. 

Aktywny turysta
Poruszając się Międzynaro-

dowym Szlakiem Nadmorskim 
E-9, czyli pieszym szlakiem tu-
rystycznym o długości około 10 

kilometrów, oznaczonym kolo-
rem zielonym, zaliczymy spa-
cer lasami nadmorskimi. Jest 
również szlak rowerowy o dłu-
gości 27 kilometrów, oznaczony 
kolorem niebieskim, w kształcie 
pętli, po której możemy okrążyć 
całą wyspę. 

W okresie letnim wyspa prze-
żywa oblężenie turystów. Znaj-
dują się tu liczne hotele i motele, 
gdzie stosunkowo łatwo znaleźć 
zakwaterowanie, chociaż ceny są 
wygórowane z uwagi na bliskość 
Gdańska. Dojazd na wyspę nie 
jest łatwy. Most pontonowy jest 
w ciągłym remoncie. Obecnie 
jest budowany nowy most zwo-
dzony, który ma być uruchomio-
ny na przełomie września i paź-
dziernika. Od strony wschodniej, 
czyli od strony Stegny, można się 
dostać na wyspę promem, ale 
kursuje on tylko do jesieni.

(Maw), fot. wikimedia

Do powstania tej wyspy rękę 
przyłożył człowiek. Liczne podto-
pienia terenów przez wylewającą 
Wisłę spowodowały, że w 1895 roku 
dokonano przekopu Wisły na odcin-
ku ponad 7 kilometrów. Wytyczono 
nową drogę wodną na odcinku od 
Przegaliny do Zatoki Gdańskiej. Od-
cinek rzeki nazwano Wisłą Śmiałą. 
W ten sposób powstała wyspa, któ-
ra znajduje się w odległości około 
15 kilometrów od centrum Gdań-
ska. Na jej terenie znajdują się dwa 
rezerwaty przyrody: Mewia Łacha 
i Ptasi Raj.

Dla przyrodników…
Mewia Łacha to teren fok 

i ptaków, którymi opiekują się or-
nitolodzy z grupy Kuling. Właśnie 
dzięki tej grupie turyści mogą się 
zapoznać z poszczególnymi gatun-
kami ptaków chronionych. Z licz-
nych platform obserwacyjnych 
można oglądać ptactwo i tereny 
lęgowe. Wytrwali turyści w okresie 

letnim zachwycą się widokiem od-
poczywających fok, ale także czapli 
siwych i rybitw czubatych. Na tere-
nie wyspy ptaki robią sobie przerwę 
w trakcie przelotów wiosennych 
z Syberii do Europy Zachodniej. 

Rezerwat, wraz z otaczającym 
terenem, jest pod ścisłą ochroną. 
Można się po nim poruszać tylko 
po wyznaczonych trasach. Obo-
wiązuje zakaz plażowania i wpro-
wadzania psów. Lepiej stosować się 
do zasad, bo za ich złamanie grożą 
konsekwencje finansowe (wysoki 
mandat). 

Najłatwiej dotrzeć do rezerwa-
tu od strony przeprawy promowej, 
gdzie możemy dojechać samocho-
dem. Dalej poruszamy się piechotą 
przez las. Trasa jest dobrze oznako-
wana, więc nie powinno być kłopo-
tów z pokonaniem jej.

Rezerwat Ptasi Raj to z kolei 
idealne miejsce na sobotni wypo-
czynek. Trasa zwiedzania (ok. 6 km) 

prowadzi po terenie, gdzie swoje 
stanowiska lęgowe posiada 45 ga-
tunków przepięknych skrzydlatych 
okazów. Są tu dwa jeziora: Karaś 
i Ptasi Raj, przy których są posta-
wione wieże widokowe. Do Ptasie-
go Raju najlepiej dostać się piecho-
tą, idąc plażą i lasem. Można też 
zaparkować w Górkach Wschodnich 
i udać się bezpośrednio do lasu.

Latem na Wyspie Sobieszew-
skiej odbywa się Piknik Wyspa Przy-
rodników (w tym roku był w lipcu), 
podczas którego naukowcy oraz 
studenci uczelni przyrodniczych 
pokazują, czym żyje na co dzień 
ten teren. Wyjaśniają tajemnice po-
wstawania piasku morskiego i mu-
szelek. To bardzo ciekawa impreza 
o charakterze edukacyjnym. Cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Gdańska.

…i historyków
Na terenie wyspy znajduje 

się też coś dla miłośników historii 

Wyspa Sobieszewska
PODRÓŻE  Wyspa Sobieszewska - obecnie dzielnica Gdańska i jeden z kurortów nadmorskich - to trzecia 
pod względem wielkości wyspa (ma powierzchnię 37 kilometrów kwadratowych) naszego wybrzeża
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Teatr

Znani aktorzy na scenie 
5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury na spek-
takl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Pół na pół”.

 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie planowana 

jest kolejna edycja festiwalu Lipa. Część konkursowa rozpocznie się 
o 15.00, a o 19.00 wystąpią gwiazdy – Drunk Riders i Mikromusic. 
Ten ostatni działa na rynku muzycznym już od ponad 15 lat. Został 
założony przez wokalistkę Natalię Grosiak i gitarzystę Dawida Kor-
baczyńskiego. Grupa nagrała takie utwory jak: „Bezwładnie”, „Takie-
go chłopaka” czy „Krystyno”. Wstęp wolny.

 Wąbrzeźno
 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”. Wystą-
pią aktorzy teatru Krak-Art z Krakowa. Tym razem dzieci będą mo-
gły zobaczyć losy Szewczyka, który stał się bogaty za sprawą kaczki. 
Młodzi widzowie dowiedzą się, że bogactwo szczęścia nie daje, jeśli 
nie można się nim dzielić z innymi. Tradycyjnie już ciekawa scene-
ria, kostiumy i czynny udział dzieci w teatrzyku sprawią, że będzie 
to zaczarowana podróż do krainy bajek. Bilety w cenie 5 zł do naby-
cia 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. 
Już 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. 

 22 sierpnia o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na 
bezpłatny plener malarski dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzo-
ne będą przez Wiesława Rybszlegera. Plener jest doskonałą okazją 
do rozwijania umiejętności twórczych w każdym wieku i na każ-
dym etapie nauki. Intensywna praca twórcza w otoczeniu przyrody 
i osób o podobnych zainteresowaniach sprzyja poszukiwaniom ar-
tystycznym i wypracowaniu własnych środków wyrazu. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 17 sierpnia w Dziale Animacji Kultury osobiście 
lub pod numerem telefonu 56 688 17 27 wew. 24. Wydarzenie do-
finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

 W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Plener Malarski 
organizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zwieńczeniem trzy-
dniowego spotkania przy sztalugach, prowadzonego przez artystę 
malarza Andrzeja Sobczyka, będzie wystawa.

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

rockowe kapele zagrają 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. 

 Już po raz trzynasty Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Rypinie ogłosiła Ogólnopolski Konkurs „Rypiński Album Poetyc-
ki”. Mogą wziąć w nim udział pełnoletnie osoby, które przygotują 
trzy niepublikowane wcześniej wiersze. Utwory muszą być w całości 
autorskie, a więc używanie nawet fragmentów dzieł innych poetów 
jest niedozwolone. Co ważne, organizatorzy nie narzucają tematy-
ki utworów. Mogą być to wiersze dowolne, poruszające różne hi-
storie i problemy. Termin nadsyłania utworów upływa w piątek 14 
września. Dzieła będzie oceniać profesjonalne jury, które wybierze 
większością głosów trzy najciekawsze propozycje. Zwycięzca otrzy-
ma nagrodę finansową w wysokości 1800 zł. Za drugie miejsce prze-
widziane jest 1000 zł, a za trzecie 600 zł. Z regulaminem konkursu 
można zapoznać się w bibliotece oraz na facebooku lub na stronie 
internetowej książnicy: www.bibilioteka-rypin.pl. Patronat nad wy-
darzeniem objął burmistrz Rypina. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Punkowa legenda
w Golubiu-Dobrzyniu 
WYDARZENIA  W niedzielę 9 września o 19.00 w Domu Kul-
tury w Golubiu-Dobrzyniu wystąpi formacja Farben Lehre. 
Bilety już w sprzedaży

Główne role w sztuce grają 
Piotr Szwedes i Piotr Polk. 

– Proponowana komedia to 
opowieść o realizacji życiowych 
planów i marzeń dwóch przyrod-
nich braci: Roberta i Dominika. 
Jednak wbrew pozorom bracia 
wcale nie są bezdusznymi potwo-

rami czyhającymi na śmierć swej 
matki i jej spadek – informuje 
WDK. 

Sztuka ma charakter świetnie 
napisanej komedii kryminalnej, 
gdzie dominują piętrowe kłam-
stwa, zwroty akcji i mnóstwo hu-
moru. Bilety do nabycia w kasie 

WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-
16.00 w cenie 60 zł/os., natomiast 
cena biletów grupowych (grupa od 
15 osób) wynosi 50 zł/os. Zaintere-
sowani są proszeni o kontakt pod 
nr. tel. 56 688 17 27, wew. 27. Przed-
sprzedaż biletów do 31 sierpnia. 

(ToB), fot. WDK

Grupa Farben Lehre działa 
od ponad 30 lat i jest jedną z naj-
bardziej cenionych kapel punk-
rockowych w naszym kraju. Zosta-
ła założona w Płocku, z inicjatywy 
Wojciecha Wojdy i Marka Knapa. 

W 1990 roku muzycy odnieśli 
pierwszy poważny sukces, zosta-
jąc jednym z laureatów festiwalu 
w Jarocinie. Rok później ukazał się 
debiutancki album Farben Lehre 
zatytułowany „Bez pokory”. 

W kolejnych latach forma-
cja ugruntowała swoją pozycję 
na rodzimym rynku muzycznym, 
nagrywając kolejne udane albu-
my, promowane takimi utworami 
jak: „Matura”, „Spodnie z GS-u” czy 
„Anioły i Demony”. W 2004 roku 
Wojda z powodzeniem zaangażo-
wał się w organizację corocznej 
trasy Punky Reggae Live. Płytowy 
dorobek Farben Lehre zamyka wy-
dany dwa lata temu krążek „Trzy 
dekady”. Obecnie skład tworzą: 
Wojciech Wojda, Filip Grodzicki, 
Gerard Klawe i Konrad Wojda. 

Zespół zagra w Golubiu-Do-
brzyniu już w niedzielę 9 września 
o 19.00. Bilety w przedsprzedaży 
kosztują 25 zł, a w dniu koncer-
tu – 35 zł. Wejściówki do nabycia 
w domu kultury. Rezerwacji tele-
fonicznej można dokonać pod nr. 
tel. 665 823 666. 

(ToB)
fot. internet





Czwartek, 16 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 301 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
  odc. 162 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na arenie walki  
 wielkich kotów  - fi lm
09:05 Ranczo odc. 22 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 87 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 6 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 302 - serial
14:35 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 17 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 163 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 16
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 61, 62 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 18 - serial
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 10
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 205 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 21

05:10 Ukryta prawda odc. 307 - serial 

06:20 Szpital odc. 379 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 98 - serial 

08:15 Dr House odc. 1 s. 5 - serial

09:15 Magda M. odc. 2 s. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 654 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 99 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 553 - serial 

14:55 Szpital odc. 380 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 5  - serial

16:55 Dr House odc. 4 s. 5 - serial

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

19:00 Ukryta prawda odc. 655 - serial 

20:00 To już jest koniec - komedia

22:20 Lucyfer odc. 6 - serial

23:20 Rush odc. 7 - serial

00:20 Jonah Hex - fi lm

06:00 Spadkobiercy odc. 27 

07:05 Turbo Fast odc. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 3 - serial

08:00 Drużyna A odc. 22 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial

10:00 Na patrolu odc. 37 - serial

10:30 Na patrolu odc. 38 - serial

11:00 Drużyna A odc. 23 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 112 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 178

15:00 Esmeralda odc. 98

16:00 Esmeralda odc. 99

17:00 Esmeralda odc. 100

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 417 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 200 - serial

21:00 Zawód szpieg - fi lm

23:45 Tuż przed tragedią - serial

01:25 Graffi ti

06:00 Kontrakt na miłość odc. 4 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 123 - serial
08:00 Niewolnica Victoria 
 odc. 9
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 15
15:00 Zbuntowany anioł odc. 16
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
20:00 Straszny fi lm II - komedia 
21:40 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 1
22:40 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 2 
23:35 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 3 
00:30 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 4 

08:00 Dezerterzy odc. 82

08:35 Wrota Europy - dramat

10:05 Mała sprawa - fi lm

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 4 - serial

12:10 Marszałek Piłsudski 

 odc. 5 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1245 

13:25 Urodzony po raz trzeci - fi lm

15:10 Listy naszych czytelników - fi lm

15:40 Smutek Pragi

16:10 Gdy zaczynaliśmy odc. 5

16:40 Słoneczny zegar - fi lm

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 6 - serial

19:40 Studio Kultura

20:00 Kobra: Pomarańcze

21:15 Człowiek z Zachodu - western

23:05 Scena klasyczna odc. 23

23:55 Dziennik fi lozofa odc. 148 

00:15 Biały bóg - thriller

06:50 Był taki dzień odc. 656
06:55 Pojazdy powstańczej Warszawy   
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 70
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 25 s. 2 - serial
09:05 Wojenne dziewczyny 
 odc. 6 - serial
09:55 Podróże z historią odc. 10 s. 1
10:30 Flesz historii 
10:50 Życie po radziecku odc. 3 - serial
11:20 17 dni
12:15 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm
13:30 Było, nie minęło 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 10
14:55 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 42 - serial
15:25 Jedwabny szlak odc. 2 - serial
16:30 Testament  - fi lm
17:30 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 16
17:40 1920. Wojna i miłość 
 odc. 9 - serial
18:30 Zamość 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 24
20:00 Było, nie minęło 
20:35 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm
21:45 Wojenne dziewczyny 
 odc. 7 - serial
22:40 Spór o historię odc. 17
23:20 Historie prawdziwe odc. 5
23:55 Historie prawdziwe odc. 6
00:35 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Cud 1920. Bitwa Warszawska
09:15 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Biblia. Natchnione przez Boga  
 słowo odc. 4
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 Bitwa Warszawski - fi lm
13:25 Błogosławiona Juta. Kobieta  
 średniowiecza - fi lm
14:00 Lato marzeń - fi lm
15:20 Kartka z kalendarza
15:25 Ja głuchy
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. 23 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. 11
22:25 Kartka z kalendarza
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
22:55 Droga do wolności Edwarda  
 Taraszkiewicza  - fi lm

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 23 s. 2
07:20 Makłowicz w podróży odc. 121
07:55 Pytanie na śniadanie
08:50 Pytanie na śniadanie odc. 4749
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 137 
11:25 Rodzinka.pl odc. 214 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1879 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 16
13:55 Kolumbowie odc. 1 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 59 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 137 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 23 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1879 - serial
20:05 Program rozrywkowy 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
20:45 Lagardère odc. 3 - fi lm
23:25 Kontakt odc. 7 - serial
00:25 Ella zaklęta  - fi lm

05:50 Mango-telezakupy
07:00 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 998 - serial
07:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 999 - serial
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 8 
09:30 Szkoła odc. 344 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 602 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 12 
12:30 19+ odc. 262, 263 - serial  
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1000 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1002 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 4 
16:00 Szkoła odc. 345 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 13  
18:00 Ukryta prawda 
 odc. 603 - serial 
19:00 Fakty
19:25 Top of the Top 
 Festival Sopot 2018
19:30 Sport 
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga! odc. 5404 
20:00 Top of the Top Sopot Festival 
2018: The Best of Sopot odc. 6, 7, 8
00:25 Sztuka zrywania - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 570 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 595 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 596 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 100 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 713 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 224 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 621 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 48 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 676 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3695, 

16:35 Gliniarze odc. 166 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 49 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 246 - serial

20:05 Dzień dobry, kocham Cię! 

 - komedia

22:00 To Twoja wina odc. 11 - serial

23:00 Erin Brockovich - dramat

07:15 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 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 

Kiepskich

Profesor Oldman namawia grupę studentów do 
udziału w eksperymencie naukowym polegającym 
na zbadaniu paranormalnych sił działających 
w pewnym domu.

Jonah Hex jest łowcą nagród. Aby nie pójść do 
więzienia, podejmuje się trudnego zadania. Ma 
zatrzymać Quentina Turnbulla _ niebezpiecznego 
wywrotowca, który zbiera armię i pragnie dokonać 
secesji.

„Jonah Hex”
(2010r.) TVN 7 00:20

„Straszny fi lm II”
(2001r.) TV Puls 20:00



Piątek, 17 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 302 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 163 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na arenie walki  
 wielkich kotów  - fi lm
09:05 Ranczo odc. 23 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 88 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 7 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:30 Rok w zagrodzie odc. 11
12:45 Atlantyk odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 303 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 18 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 164 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 43
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 63 - serial
18:25 Korona królów odc. 64 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:07 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 20
21:35 Big Music Quiz odc. 9
22:40 Discopoland odc. 9 - serial
23:15 Bez przedawnienia - thriller
01:20 Tragiczna pomyłka - thriller

05:20 Ukryta prawda odc. 308 - serial 

06:20 Szpital odc. 380 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 99 - serial 

08:15 Dr House odc. 2 s. 5 - serial

09:15 Magda M. odc. 3 s. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 655 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 100 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 554 - serial 

14:55 Szpital odc. 381 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 5  - serial

16:55 Dr House odc. 6 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 7 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 656 - serial 

20:00 Dziewczyny z drużyny IV 

 - komedia 

22:00 Wierny ogrodnik - thriller

00:40 American – horror Story: Murder  

 House odc. 3 - serial 

06:00 Spadkobiercy odc. 28, 

07:05 Turbo Fast odc. 3 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 4 - serial

08:00 Drużyna A odc. 23 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

10:00 Na patrolu odc. 39 - serial

10:30 Na patrolu odc. 40 - serial

11:00 Drużyna A odc. 24 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial

13:00 Galileo odc. 678

14:00 Galileo odc. 679

15:00 Esmeralda odc. 101

16:00 Esmeralda odc. 102

17:00 Esmeralda odc. 103

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 418 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 419 - serial

20:00 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia

22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 197 - serial

23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 198 - serial

00:10 Pakt milczenia - horror

06:00 Kontrakt na miłość odc. 5 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 124 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 10
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 17
15:00 Zbuntowany anioł odc. 18
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
20:00 Kula w łeb - fi lm
21:50 Pan życia i śmierci - thriller
00:10 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 11 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 92

08:30 Studio Kultura 

08:50 Słoneczny zegar - fi lm

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 6 - serial

12:05 Marszałek Piłsudski 

 odc. 7 - serial

13:05 Studio Kultura 

13:25 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura

14:25 Ikony muzyki odc. 5 - serial

15:25 We dwoje  - fi lm

16:40 Prowokator - fi lm

18:20 Videofan odc. 65

18:45 W piątą stronę świata 

 odc. 7 - serial

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Miłość - dramat

22:15 Kraina Oświeconych - fi lm

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 149

00:05 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura

06:50 Był taki dzień odc. 657
07:00 Ochotnicy Roku Dwudziestego   
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 71
08:35 Klasztory polskie odc. 9
09:20 Wojenne dziewczyny 
 odc. 7 - serial
10:05 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 17
10:15 Tajemnice Państwa   
 Podziemnego odc. 3 - serial
10:45 Podróże z historią odc. 1 s. 1
11:20 Taśmy bezpieki odc. 14
11:50 Z tamtej strony Wisły - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 24
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 33 - serial
15:05 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 2 - serial
16:15 Zestrzelony nad Czechosłowacją  
 - fi lm
17:10 Tam, gdzie wschodzi słońce  
 odc. 1
17:40 1920. Wojna i miłość odc. 10  
 - serial
18:30 Zamość
18:55 Sensacje XX wieku odc. 74
20:00 Niecała nieprawda czyli PRL  
 w DTV odc. 33
20:35 Niezwykła broń odc. 6 - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 8 - serial
22:30 Szerokie tory odc. 148
23:10 Czesław Miłosz w oczach  
 przyjaciół - fi lm
00:15 Życie Kamila Kuranta 
 odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia
08:45 Superksięga odc. 23 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. 7 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Psalm 46 dla Nepalu - fi lm
13:15 Ja głuchy Reportaż
13:40 Święty na każdy dzień
13:45 Droga do wolności Edwarda 
 Taraszkiewicza - fi lm
14:55 Słowo życia
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. 21 - serial
17:00 Boliwia odc. 8 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym  
 tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
22:00 Ranczo nadziei - western
23:25 Jan Paweł II i cud w Kostaryce  
 - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 699 - serial
06:55 Afryka od kuchni odc. 6 - serial
07:20 Makłowicz w podróży odc. 122
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 138
11:25 Rodzinka.pl odc. 215 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
12:30 Koło fortuny odc. 142 s. 3 
13:05 Cena miłości odc. 17
14:00 Coś dla Ciebie odc. 163
14:25 Makłowicz w podróży odc. 181
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 60 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 139 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 24 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
20:10 Fighting. Miejskie walki - fi lm
22:05 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 308 s. 15 - serial
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Las  
 Vegas odc. 15 s. 15 - serial
23:50 Lagardère - fi lm
02:30 Kontakt odc. 7 - serial

05:50 Mango - Telezakupy

07:00 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1000 - serial

07:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1002 - serial

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 9 

09:30 Szkoła odc. 345 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 603 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 13

12:30 19+ odc. 264 - serial 

13:00 19+ odc. 265 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1003 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1005 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 4 

16:00 Szkoła odc. 346 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 14 

18:00 Ukryta prawda odc. 604 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5405

20:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm

23:00 Jądro Ziemi - fi lm

01:40 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 571 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 597 - serial 

09:15 SuperPies odc. 10

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 101 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 714 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 225 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 622 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 49 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 677 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3696 

16:35 Gliniarze odc. 167 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 50 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 247 - serial

20:05 Festiwal Weselnych Przebojów

23:10 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 10

00:50 Piła II - horror

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

- boso przez świat

11:55 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 08:45 Malanowski 
i Partnerzy

Shawn MacArthur przybywa z prowincji do Nowego 
Jorku. Zwraca na siebie uwagę człowieka, który 
proponuje mu udział w ulicznych turniejach walk. 
Niepozorny Shawn staje się gwiazdą.

Hobbitowi Bilbo i kompanii trzynastu krasnoludów 
udaje się odzyskać legendarny skarb Ereboru. 
Bogactwa Samotnej Góry kuszą nie tylko ich. Władca 
Ciemności, Sauron, wysyła legiony orków do ataku.

„Fighting. Miejskie walki”
(2009r.) TVP 2 20:10

„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”
(2014r.) TVN 20:00



Sobota, 18 sierpnia 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 31 - serial
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni sportowy 
07:45 Rok w ogrodzie
08:05 Rok w ogrodzie extra
08:25 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 10
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 81
09:15 Studio Raban odc. 39, Program  
 redakcji katolickiej dla młodzieży 
09:45 Rodzinny ekspres odc. 43
10:10 Słodkie życie odc. 9 - serial
10:50 Janosik odc. 9 - serial
11:40 Opole na bis
12:00 Leśniczówka odc. 15 - serial
12:25 Leśniczówka odc. 16 - serial
12:50 Leśniczówka odc. 17 - serial
13:15 Leśniczówka odc. 18 - serial
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 102
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 31
14:40 Komisariat odc. 28 - serial 
15:15 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 12 s. 1 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 13 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 44
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 21 
18:55 Opole na bis
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Komisarz Alex 
 odc. 142 s. 11 - serial
21:05 Gorący pościg - komedia
22:45 Naznaczony: rozdział 2 
 odc. 2 - horror
00:40 Klucz salamandry - fi lm

05:25 Ukryta prawda odc. 309 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Dr House odc. 2 s. 5 - serial

09:45 Dr House odc. 3 s. 5 - serial

10:45 Columbo odc. 6 - serial

12:25 Szczeniackie wojsko - komedia 

14:30 Złote dziecko - komedia 

16:35 Święty - fi lm

19:00 Akademia policyjna 2 - komedia 

20:50 Daję nam rok - komedia

22:55 Strefa zrzutu - fi lm

01:15 Moc magii odc. 223

06:00 Spadkobiercy odc. 29 
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 12 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 11 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 21 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 22 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 13 - serial
09:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  
 odc. 14 - serial
09:50 Turbo Fast odc. 12 - serial
10:20 Turbo Fast odc. 13 - serial
10:50 Dzielna Mysz odc. 4 - serial
11:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 415 - serial
12:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 416 - serial
14:05 STOP Drogówka odc. 179
15:05 Bajkowe Boże Narodzenie - fi lm
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 12 s. 1 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 12 
19:00 Galileo odc. 680
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 418 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 199 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 200 - serial
00:00 Mroźny wiatr - horror

06:00 Magnum odc. 11 s. 7 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 72 s. 3
07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  
 odc. 4
08:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  
 odc. 5 
09:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial
10:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
11:35 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
12:35 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
13:30 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
14:30 Robinsonowie z Beverly Hills 
 - komedia 
16:10 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 1 
17:10 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 2 
18:05 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 3 
19:05 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 4 
20:00 Protektor - fi lm
21:55 Antidotum - fi lm
23:50 Straszny fi lm II - komedia 
01:35 Taki jest świat odc. 72 s. 3

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 19 - serial

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 15

09:45 Pod opieką wiecznego słońca  

 - fi lm

11:45 Zazdrość i medycyna 

 - melodramat

13:35 Zemsta - komedia 

15:30 Dziewczyny do wzięcia 

 - komedia 

16:20 Wydarzenie aktualne

16:55 Czterysta batów - dramat

18:45 Daft Punk bez masek - fi lm

20:00 Trzech facetów z Teksasu 

 - komedia kryminalna 

21:45 Tony Bennett & Lady Gaga.  

 Cheek To Cheek Live!

22:50 Kaznodzieja z karabinem - fi lm

01:10 Władcy wojny - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 658
07:00 Rosja. Podróże z Jonathanem  
 Dimblebym odc. 4 - fi lm
08:05 Regiony z historią odc. 12
08:25 Podróże z historią odc. 1 s. 1
09:00 Znak orła odc. 9 - serial
09:35 Znak orła odc. 10 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 4
10:40 Blok odc. 4 - serial
11:40 Aram - fi lm
12:40 Sprint przez historię Przemysława  
 Babiarza odc. 19 
13:15 Mustang. Himalajska podróż - fi lm
14:10 Szerokie tory odc. 58
14:40 Wielka gra odc. 149 
15:40 Spór o historię odc. 179
16:25 Testament - fi lm
17:15 Zamość
17:45 Egipt odc. 6 - serial
18:45 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm
19:55 Wojownicy czasu odc. 10
20:35 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 6 - serial
21:45 Arkady Fiedler - człowiek bez  
 paszportu - fi lm
22:20 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial 
23:25 Wojna i Polska - fi lm
01:05 Pułapka - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia
09:00 Trzeci Testament - serial
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 Kapłan pro-life - fi lm
10:25 Kolory świętości 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Jubileusz 50 - lecia koronacji  
 obrazu MB Świętorodzinnej
14:00 Uczeń i mistrz - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 31
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 3 - serial
16:55 Święty na każdy dzień
17:00 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 3
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. 8 - serial
22:50 Nigdym ja ciebie, ludu, nie  
 rzuciła - fi lm
23:45 Mój brat papież 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 700 - serial
06:55 Rodzinka.pl 
 odc. 216 s. 11 - serial
07:20 Rodzinka.pl 
 odc. 217 s. 11 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 139 
10:55 Pogoda - fl esz odc. 260
11:00 Pociąg do podróży odc. 3 - serial 
11:05 Makłowicz w podróży odc. 182
11:40 Inteligent w armii - komedia 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:10 VIII Płocka Noc Kabaretowa
16:25 Rodzinka.pl 
 odc. 218 s. 11 - serial
16:55 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 706 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy
18:40 Postaw na milion 
19:30 Lajk! odc. 9 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 19 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 132
21:35 La La Poland odc. 8 
22:30 Kabaretowe przeboje lata 2015
23:30 Kabaretowe przeboje lata 2015
00:35 Teściowie - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 4 s. 9

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 17 

11:00 Rybki z ferajny - fi lm

12:55 Złodzieje odc. 3 s. 2 

13:35 MasterChef Junior odc. 8 s. 3 

15:05 Druga twarz odc. 5 s. 2 

16:00 Dorota inspiruje odc. 5

17:00 Zamiana żon odc. 2

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 16 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5406, 

20:00 Sztuka zrywania - komedia

22:15 Dziewczyna mojego kumpla

 - komedia

00:30 Battleship: Bitwa o Ziemię - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:30 Koszmarny Karolek - komedia 

09:25 My3 odc. 42, i młodzieży 

09:55 Ewa gotuje odc. 295

10:30 Bitwa pod Wiedniem - dramat

13:10 Hotel Marigold - komediodramat

15:50 Joker odc. 57 

16:50 Joker odc. 58 

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 93

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 94

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 248 - serial

20:05 Festiwal Weselnych Przebojów

23:05 Przeznaczenie - thriller

01:20 Chirurdzy odc. 97 - serial

10:45 Columbo. 14:05 STOP Drogówka 09:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

01:10 Władcy wojny 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

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

09:55 Ewa gotuje

Lato 1683 r. Armia Imperium Osmańskiego pod 
wodzą wezyra Kary Mustafy rozpoczyna oblężenie 
Wiednia. Po ucieczce cesarza istnienie miasta jest 
zagrożone. 12.IX.1683 r. dochodzi do decydującej 
bitwy.

Para młodych ludzi wyrusza w podróż na południe 
kraju. W pewnym momencie chłopak zjeżdża 
z trasy w boczną drogę. Gdy zapada zmrok, 
zrywa się mroźny wiatr i zaczynają pojawiać się 
tajemnicze postacie.

„Mroźny wiatr”
(2007r.) TV 4 00:00

„Bitwa pod Wiedniem”
(2012r.) Polsat 10:30



Niedziela, 19 sierpnia 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3319
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl 
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia w  
 Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Discopoland odc. 1 - serial
09:10 Ziarno odc. 672
09:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 32 - serial
10:15 Słodkie życie odc. 10 - serial
10:45 Janosik odc. 10 - serial
11:35 Sekrety mnichów odc. 27
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański Transmisja 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Tornister pełen uśmiechów
13:00 Wielka odwilż w Yellowstone  
 odc. 1 - serial
14:00 Sonda 2 odc. 85
14:30 Opole na bis
14:40 Tornister pełen uśmiechów 
15:05 Samotny miesiąc 
 miodowy- komedia
16:35 Tornister pełen uśmiechów 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 
 powstania warszawskiego 
 odc. 45
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 10
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 10 - serial
21:00 Pensjonat nad rozlewiskiem  
 odc. 11 - serial
21:55 Zmierzch nad Birmą - dramat
23:50 Hardkor Disko - dramat
01:25 Gorący pościg - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 30

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 13 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 12 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial

08:25 Dzielna Mysz odc. 5 - serial

08:45 Superpies - komedia

10:30 Galileo odc. 679

11:30 Galileo odc. 680

12:40 Cuda z nieba - dramat

14:55 Mecenas Lena Barska 

 odc. 15 - serial

15:55 Mecenas Lena Barska 

 odc. 16 - serial

16:55 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia

19:00 Galileo odc. 681

20:00 Na szlaku - thriller

21:55 Skyline - fi lm

23:55 STOP Drogówka odc. 179

00:55 Zagadkowe zgony odc. 11 - serial

06:00 Skorpion odc. 15 - serial

07:40 Skorpion odc. 16 - serial

08:25 Flash odc. 5 s. 2 - serial

09:15 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 8

09:50 Casper - fi lm

11:55 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

13:10 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

14:30 Obłędny rycerz - fi lm

17:00 Robin Hood: książę złodziei - fi lm

20:00 Człowiek w ogniu - thriller

22:55 Bóg zemsty - fi lm

00:55 Uwikłana odc. 11 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 20 - serial

09:05 Filharmonia nad Łabą  - fi lm

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 248

10:40 Droga odc. 4 - serial

11:45 Trzech facetów z Teksasu 

 - komedia kryminalna

13:25 Studio Kultura - niedziela z... 

13:40 Wenecja - fi lm

15:50 Chuligan literacki odc. 93

16:25 15. Międzynarodowy 

 Konkurs Skrzypcowy im. H.  

 Wieniawskiego

  - Veriko Tchumburidze

17:05 Pomniki historii odc. 11 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

17:40 Zakochany Molier - fi lm

19:45 Studio Kultura - niedziela z...

20:20 Danton - dramat

22:45 Scena alternatywna odc. 54

23:15 Trzeci punkt widzenia odc. 248

23:50 Na niebiosów uboczu  - fi lm

00:50 Ella Fitzgerald

06:50 Był taki dzień odc. 659
06:55 Dzikie Chiny odc. 5 - serial
08:05 Święty Augustyn odc. 3 - serial
08:50 Powstanie Warszawskie dzień po  
 dniu odc. 19
09:00 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 60
09:20 Doktor Ewa odc. 7 - serial
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 138
10:40 Z naturą na co dzień 
 odc. 1 - serial
11:15 Z naturą na co dzień 
 odc. 2 - serial
11:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial
12:55 Wielkie widowiska natury 
 odc. 5 - serial
14:00 Szerokie tory odc. 101,
14:35 Za winy niepopełnione 
 - melodramat
16:20 Wielka gra odc. 150
17:20 Ex libris 
17:45 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 1 - serial
19:00 Niezwykła broń odc. 6 - serial
20:00 Faustyna - fi lm
21:25 Blok odc. 5 - serial
22:20 Niedziela Barabasza
22:50 Kobiela na plaży - fi lm
23:35 Mała sprawa - fi lm
00:30 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial

08:00 Słowo życia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 3
08:50 Mój brat papież
09:05 Kartka z kalendarza
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 Przyroda Ziemi Świętej - fi lm
11:35 Grunt to droga 
10:40 Przyroda Ziemi Świętej - fi lm
11:35 Grunt to droga 
11:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:15 Bieg życia - fi lm
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10życzeń Program muzyczny
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
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej
23:30 Domek nr 6 - fi lm

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe 
 odc. 701 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1373 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
09:55 Pociąg do podróży 
 odc. 4 - serial 
10:00 Święto Przemienienia  
 Pańskiego
12:10 Winnetou i tajemnica srebrnego  
 jeziora - western
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! odc. 134
16:40 Kocham cię, Polsko! - kulisy  
 odc. 21
16:50 Bake off - Ale przepis 
 odc. 34 s. 4
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 707 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 219 s. 11 - serial
20:05 Teściowie - komedia
21:50 The Good Doctor odc. 11 - serial
22:45 The Good Doctor 
 odc. 12 - serial
23:40 Kamerdyner - dramat
02:00 Inteligent w armii - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 24 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 24

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 18

11:00 Dorota inspiruje odc. 6 

12:00 Co za tydzień odc. 863

12:30 Efekt domina odc. 8 s. 5

13:05 Naga broń 2 1/2 - komedia 

14:55 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm

18:00 Ugotowani odc. 9 s. 11 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5407

20:00 Battleship: Bitwa o Ziemię - fi lm

22:45 Odważna - dramat

01:15 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 16

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:50 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 8 - serial

08:20 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk  

 odc. 9 - serial

08:50 Księga dżungli - fi lm

11:10 Gęsia skórka Czarna - komedia 

13:30 Jumanji - fi lm

15:50 W rytmie serca odc. 21 - serial

16:50 W rytmie serca odc. 22 - serial

17:50 Nasz nowy dom odc. 58 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 11

20:05 Kabaret na żywo

23:05 Lawstorant - komedia 

01:25 Elizjum - fi lm

05:25 Ukryta prawda odc. 310 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy 

09:35 Dr House odc. 5 s. 5 - serial

10:35 Columbo odc. 7 - serial

12:10 Columbo odc. 1 - serial

14:10 Dziewczyny z drużyny IV - komedia 

16:10 Beethoven V - fi lm

18:20 Akademia policyjna 2 - komedia 

20:00 Lara Croft: Tomb Raider - fi lm

22:10 Daję nam rok - komedia

00:15 Lucyfer odc. 6 - serial

10:35 Columbo 10:30 Galileo

09:15 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:40 Droga 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:50 Jeźdźcy smoków

W starym domu zadomowili się sympatyczny duszek 
Kacper i jego trzej wujowie. Kacper, który marzy 
o zdobyciu przyjaciół, podsuwa właścicielce budynku 
pomysł sprowadzenia specjalisty od duchów.

Na Ziemi pojawia się pięć obiektów z obcej 
cywilizacji. Przybysze niszczą dwa z trzech 
niszczycieli patrolowych. Alex Hopper musi 
podjąć walkę z wrogiem i powstrzymać go przed 
ściągnięciem posiłków.

„Battleship: Bitwa o Ziemię”
(2012r.) TVN 20:00

„Casper”
(1995r.) TV Puls 09:50



Poniedziałek, 20 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 303 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 164 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! 
09:05 Ranczo odc. 24 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 89 s. 7 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 8 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Wielka odwilż w Yellowstone 
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 304 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Komisariat odc. 29 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem 
 - Murad IV odc. 165 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 20
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 65 - serial
18:25 Korona królów odc. 66 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 19 - serial
21:00 Rolnik szuka żony odc. 8 s. 4 
22:00 Midnight Sun odc. 6 - serial
23:05 Bez tożsamości odc. 10 - serial
23:50 Mały maratończyk - fi lm
01:00 Zmierzch nad Birmą - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 311 - serial 

06:20 Szpital odc. 381 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 100 - serial 

08:15 Dr House odc. 6 s. 5 - serial

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

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 656 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 101 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 555 - serial 

14:55 Szpital odc. 382 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 5 - serial

16:55 Dr House odc. 8 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 9 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 657 - serial 

20:00 Strefa zrzutu - fi lm

22:10 Porzucona - thriller

00:20 American – Horror Story: Murder  

 House odc. 3 - serial 

06:00 Spadkobiercy odc. 31
07:05 Turbo Fast odc. 4 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 5 - serial
08:00 Drużyna A odc. 24 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial
10:00 Na patrolu odc. 11 - serial
10:30 Na patrolu odc. 12 - serial
11:00 Drużyna A odc. 25 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 113 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 138
15:00 Esmeralda odc. 104
16:00 Esmeralda odc. 105
17:00 Esmeralda odc. 106
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 419 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 420 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 201 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
22:00 Galileo odc. 680
23:00 Galileo odc. 681
00:00 Policyjny cyborg III - thriller
02:00 Tak czy nie

06:00 Kontrakt na miłość odc. 6 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 125 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 11
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 19
15:00 Zbuntowany anioł odc. 20
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
20:00 Skaza - fi lm
22:05 Protektor - fi lm
00:00 Serenity - fi lm
02:35 Taki jest świat odc. 72 s. 3

08:00 Sekrety skrzypiec 

 odc. 3 - serial

08:30 Rzecz Polska odc. 5

08:55 Prowokator - fi lm

10:30 Na krakowskim trakcie - fi lm

11:00 Marszałek Piłsudski 

 odc. 8 - serial

12:05 Odejścia, powroty odc. 1 - fi lm

13:15 Wielki Tydzień - dramat

15:05 Kaprysy Łazarza - komedia 

16:05 Inny świat Strynkiewiczów

16:35 Gdy zaczynaliśmy odc. 1

16:55 Mareczku, podaj mi pióro 

 - komedia 

18:40 W piątą stronę świata 

 odc. 8 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Krótki fi lm o zabijaniu - dramat

21:35 Citizenfour - fi lm

23:35 Którędy po sztukę odc. 58

23:40 Videofan odc. 68

00:00 Dziennik fi lozofa odc. 130

00:15 Witamy w latach 80. 

 odc. 6 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 660
07:00 Zestrzelony nad Czechosłowacją  
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 72
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 26 s. 2 - serial
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 8 - serial
10:10 Mustang. Himalajska podróż - fi lm
11:10 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 32
11:45 Sauna - komedia 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 74
14:25 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 12 - serial
14:55 Spór o historię odc. 104
15:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 20
15:45 Wielkie widowiska natury 
 odc. 5 - serial
16:50 Ex libris 
17:15 Flesz historii 
17:40 1920. Wojna i miłość 
 odc. 11 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 169
19:20 Sensacje XX wieku odc. 170
19:55 Chłopcy po co tu przyszliście  
 - fi lm
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
21:30 Wojenne dziewczyny 
 odc. 9 - serial
22:40 Czy musieli zginąć? - fi lm
23:25 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 3 - serial
00:25 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 4 - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia
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 Święty Franciszek i brat Bernard   
 - fi lm
12:55 Urodziny w Oświęcimiu - fi lm
13:35życzeń Program muzyczny
14:25 Guadalupe - żywy obraz - fi lm
15:20 Moje leczenie wodą - 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 
 - Powstanie Warszawskie 
17:30 Spotkanie Rodziny 
 Radia Maryja w sanktuarium 
 MB Fatimskiej w Zakopanem
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 87 - serial
23:00 Ojciec McGivney - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 702 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 151
07:20 Makłowicz w podróży odc. 183
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 140
11:25 Rodzinka.pl odc. 220 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 18
13:55 Kolumbowie odc. 2 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 38
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 61 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 140 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 25 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1880 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1881 - serial
20:45 Miłość na wybiegu - komedia
22:35 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 3 - serial
00:35 Ofi cerowie odc. 6 - serial

05:45 Uwaga! odc. 5407

06:10 Mango - Telezakupy 

07:25 Agent - gwiazdy odc. 12 s. 3 

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 9 

09:30 Szkoła odc. 346 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 604 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 14

12:30 19+ odc. 266 - serial 

13:00 19+ odc. 267 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1006 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1007 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 5 

16:00 Szkoła odc. 347 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 15,  

18:00 Ukryta prawda odc. 605 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5408, 

20:10 Doradca smaku kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2730 - serial

20:55 Milionerzy odc. 104

21:30 Zamiana żon odc. 4 

22:30 Walkiria - dramat

01:00 Co za tydzień odc. 863

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 752 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 598 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 599 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 102 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 715 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 226 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 623 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 50 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 798 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3697

16:35 Gliniarze odc. 168 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 51 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 249 - serial

20:10 Elizjum - fi lm

22:40 Snajper: Dziedzictwo - thriller

00:45 Bad Boys - komedia

14:55 Szpital 15:00 Esmeralda 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Prowokator 13:25 Sensacje XX wieku

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

Samotny terrorysta zabija wysokich rangą ofi cerów. 
Kiedy sierżant Brandon Beckett dostaje informację, 
że zabity został jego ojciec, Thomas Beckett, żądny 
zemsty wkracza do akcji, by ująć sprawcę.

Po wyjściu z więzienia John stara się wrócić 
do społeczeństwa. Aby odkupić winy, pomaga 
rodzinie mężczyzny, którego zabił. Pewnego 
dnia otrzymuje propozycję wzięcia udziału 
w nielegalnych walkach.

„Skaza”
(2009r.) TV Puls 20:00

„Snajper: Dziedzictwo”
(2014r.) Polsat 22:40



Wtorek, 21 sierpnia 2018

13:50 Elif

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 304 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 165 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! 
09:05 Ranczo odc. 25 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 90 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 9 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:45 Atlantyk odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 305 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 19 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 166 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 21
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 67 - serial
18:25 Korona królów odc. 68 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 20 - serial
21:00 Rolnik szuka żony odc. 9 s. 4 
22:00 Midnight Sun odc. 7 - serial
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 19 - serial
23:55 kryminalny 997 odc. 17
23:55 kryminalny 997 odc. 17
00:45 Daleko od siebie  - dramat

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1149 - serial 

06:20 Szpital odc. 382 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 101 - serial 

08:15 Dr House odc. 7 s. 5 - serial

09:15 Magda M. odc. 5 s. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 657 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 102 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 556 - serial 

14:55 Szpital odc. 383 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 5  - serial

16:55 Dr House odc. 10 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 11 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 658 - serial 

20:00 Incydent - thriller

22:05 Wydział wewnętrzny - thriller

00:25 Masters of Sex 

 odc. 12 s. 2 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 32

07:05 Turbo Fast odc. 5 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 6 - serial

08:00 Drużyna A odc. 25 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial

10:00 Na patrolu odc. 14 - serial

10:30 Na patrolu odc. 15 - serial

11:00 Drużyna A odc. 1 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 114 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 139

15:00 Esmeralda odc. 107

16:00 Esmeralda odc. 108

17:00 Esmeralda odc. 109

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 420 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 421 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 202 - serial

21:00 Martwa rzeka - thriller

22:55 Bez reguł - thriller

01:00 STOP Drogówka odc. 179

06:00 Kontrakt na miłość odc. 7 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 126 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 12

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 3 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 11 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 11 - serial

14:00 Zbuntowany anioł odc. 21

15:00 Zbuntowany anioł odc. 22

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 11 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 11 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 31 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 32 - serial

20:00 Antidotum - fi lm

21:55 Człowiek w ogniu - thriller

00:50 Ten niezręczny moment 

 - komedia

08:00 Wydarzenie aktualne
08:35 Informacje kulturalne 
08:55 Mareczku, podaj mi pióro 
 - komedia
10:35 Zuzanna - fi lm
11:00 Odejścia, powroty odc. 2 - fi lm
12:05 Odejścia, powroty odc. 3 - fi lm
12:55 Studio Kultura 
 - rozmowy odc. 1261
13:20 Pamiętnik znaleziony w garbie  
 - dramat
15:15 Pod wiatr nie popłynie słodki  
 zapach kwiatów - fi lm
15:40 Spotkania z profesorem Zinem  
 odc. 84
16:05 Moje książki odc. 2
16:40 Jańcio Wodnik - dramat
18:35 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 1 - serial
19:05 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 2 - serial
19:40 Studio Kultura 
20:00 Tylko kochankowie przeżyją 
 - horror
22:05 Dziennik fi lozofa odc. 131
22:20 O dwóch takich, co nic nie ukradli  
 - komedia 
23:55 Uwikłani  - fi lm
00:55 Legendy rocka odc. 44 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 661
07:00 Film dokumentalny - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 27 s. 2 - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 9 - serial
10:05 Tam, gdzie wschodzi słońce  
 odc. 1
10:35 Sen o Warszawie - fi lm
12:35 Wojownicy czasu odc. 10
13:10 Było, nie minęło 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 169
14:10 Sensacje XX wieku odc. 170
14:45 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 48 - serial
15:15 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
16:15 Praski sierpień Wojska Polskiego   
 - fi lm
16:50 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 115
17:15 Życie po radziecku odc. 4 - serial
17:50 1920. Wojna i miłość 
 odc. 12 - serial
18:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 21
18:50 Sensacje XX wieku odc. 162
19:20 Sensacje XX wieku odc. 163
19:55 Było, nie minęło 
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 10 - serial
22:35 Diabelne szczęście - fi lm
23:35 We mgle - dramat
01:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 73

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 Bezpieczeństwo na drodze odc. 6
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Claret Gospel
13:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 87 - serial
14:50 Joanna d’Arc - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce   
 ekonomiczny
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 Piękna i Bestia - fi lm
23:30 Serce Afryki - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 703 - serial
07:00 Zaproszeni do przemiany
07:20 Makłowicz w podróży odc. 107
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie
  - ekstra odc. 141
11:25 Rodzinka.pl odc. 221 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1881 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 19
13:55 Kolumbowie odc. 3 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 39
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 62 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 141 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 26 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1881 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial
20:45 Mordercze starcie - fi lm
22:25 Miłość na wybiegu - - komedia
00:05 Paradoks odc. 3 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1006 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1007 - serial
08:20 Doradca smaku kulinarny 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 9 
09:30 Szkoła odc. 347 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 605 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 15
12:30 19+ odc. 268 - serial 
13:00 19+ odc. 269 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1008 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1009 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 5 
16:00 Szkoła odc. 348 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 16,  
 17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 16
18:00 Ukryta prawda odc. 606 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5409
20:10 Doradca smaku kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2731 - serial
20:55 Milionerzy odc. 105
21:30 Bez twarzy - thriller
00:15 Kuba Wojewódzki odc. 8 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat 

07:45 Trudne sprawy odc. 753 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 600 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 601 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 103 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 716 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 227 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 624 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 51 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 799 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3698

16:35 Gliniarze odc. 169 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 52 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 250 - serial

20:10 Bad Boys - komedia sensacyjna

22:45 Pewnego razu w Meksyku:  

 Desperado II - fi lm

01:00 Kogel-mogel - komedia 

06:20 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

18:35 Szaleństwo Majki 
Skowron

08:00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

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

Jeff  wraz z żoną Amy wyrusza z Massachusetts do 
San Diego w Kalifornii. Podróżując przez pustynię 
jeepem, małżonkowie przeżywają niebezpieczną 
przygodę.

Marcus i Mike należą do tajnego wydziału 
antynarkotykowego policji. W dzień po przejęciu 
heroiny o wartości 100 mln dolarów, przydarza 
im się wpadka: heroina zostaje skradziona 
z posterunku.

„Bad Boys”
(1995r.) Polsat 20:10

„Incydent”
(1997r.) TVN 7 20:00
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16:40 Leśniczówka

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 305 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 166 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm! 
9:05 Ranczo odc. 26 s. 2 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 91 s. 7 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 10 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda
12:30 Magazyn rolniczy
12:45 Atlantyk odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 306 - serial
14:40 Opole na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 20 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: Sułtanka  
 Kösem - Murad IV 
 odc. 167 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium 
 powstania warszawskiego 
 odc. 22
17:18 Pogoda
17:35 Memoriał Kamili Skolimowskiej 
 w Chorzowie Lekkoatletyka
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 21 - serial
21:00 Korzenie odc. 5 - serial 
21:55 Korzenie odc. 6 - serial 
22:55 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 20 - serial
23:50 Made in USSR - fi lm
00:55 Deborah - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 312 - serial 

06:20 Szpital odc. 383 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 102 - serial 

08:15 Dr House odc. 8 s. 5 - serial

09:15 Magda M. odc. 6 s. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 658 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 103 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 557 - serial 

14:55 Szpital odc. 384 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5 - serial

16:55 Dr House odc. 12 s. 5 - serial

18:00 Dr House odc. 13 s. 5 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 659 - serial 

20:00 Raport mniejszości - fi lm

23:05 Olimp odc. 13 - serial

00:05 Nebraska - komediodramat

06:00 Spadkobiercy odc. 33

07:05 Turbo Fast odc. 6 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 7 - serial

08:00 Drużyna A odc. 1 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial

10:00 Na patrolu odc. 16 - serial

10:30 Na patrolu odc. 17 - serial

11:00 Drużyna A odc. 2 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 115 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 140

15:00 Esmeralda odc. 110

16:00 Esmeralda odc. 111

17:00 Esmeralda odc. 112

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 421 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 422 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 203 - serial

21:00 Uliczny wojownik - pięść zabójcy  

 - fi lm

23:10 Wezwanie - thriller

01:25 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 8 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 127 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 13
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial
14:00 Zbuntowany anioł odc. 23
15:00 Zbuntowany anioł odc. 24
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
20:00 W szczękach rekina - horror
21:55 Spartakus: Krew i piach 
 odc. 13 - serial
23:00 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 14 - serial
00:05 Wikingowie odc. 6 s. 4 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 12

08:30 Studio Kultura 

08:45 Jańcio Wodnik - dramat

10:35 Strojenie instrumentów - fi lm

11:00 Trzecia granica odc. 1 - serial

12:10 Trzecia granica odc. 2 - serial

13:10 Studio Kultura 

13:30 Alicja Musical 

15:10 Z archiwum i pamięci

15:35 Z archiwum i pamięci

16:35 Cwał - komedia 

18:30 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 3 - serial

19:05 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 4 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 2

20:05 Pół żartem, pół serio - komedia 

22:15 Dziennik fi lozofa odc. 132

22:25 Wesele w Sorrento - komedia

00:30 Eugeniusz Bodo 

 - za winy niepopełnione  - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 662
07:00 Praski sierpień Wojska Polskiego  
 - fi lm
07:30 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 115
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 74
08:35 Tańczący z naturą 
 odc. 28 s. 2 - serial
09:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 10 - serial
09:55 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 22
10:20 Z naturą na co dzień 
 odc. 1 - serial
10:50 Z naturą na co dzień 
 odc. 2 - serial
11:30 Spór o historię odc. 15
12:10 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 3 - serial
13:10 Było, nie minęło 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 162
14:10 Sensacje XX wieku odc. 163
14:40 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 49 - serial
15:15 Diabelne szczęście - fi lm
16:10 Piasek w tryby. Jastrzębie ‘88  
 - fi lm
17:15 Tajemnice Państwa Podziemnego  
 odc. 4 - serial
17:45 1920. Wojna i miłość odc. 13  
 - serial
18:40 Sensacje XX wieku odc. 172
19:20 Sensacje XX wieku odc. 177
19:55 Było, nie minęło 
20:30 Nowy Jedwabny Szlak 
 odc. 3 - serial
21:35 Wojenne dziewczyny 
 odc. 11 - serial
22:30 Za Polskę Naszą i Waszą
23:30 Katyń - dramat
01:40 Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat odc. 74

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 9 - serial
11:15 Wenezuela - San Félix
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Matka Teresa - fi lm
13:55 Geniusz stworzenia  - fi lm
15:10 Chłopcy z Namugongo  - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie owy
16:30 Syria - z serca pustyni
16:45 Chingola  - fi lm
16:55 Kartka z kalendarza - Powstanie  
 Warszawskie 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 704 - serial
07:00 Synagoga Postępowa
07:20 Makłowicz w podróży odc. 108
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 142
11:25 Rodzinka.pl odc. 222 s. 11 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 20
13:55 Kolumbowie odc. 4 - serial
15:00 Bake off - Ale ciacho! odc. 40
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada Teleturniej
17:10 Czarna perła odc. 63 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 142 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 27 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1882 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1883 - serial
20:45 Prada albo nic - komedia
22:40 Mordercze starcie - fi lm
00:20 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 3 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1008 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1009 - serial
08:20 Doradca smaku kulinarny 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 9 
09:30 Szkoła odc. 348 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 606 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 16
12:30 19+ odc. 270 - serial 
13:00 19+ odc. 271 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1010 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1013 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 5 
16:00 Szkoła odc. 349 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 17
18:00 Ukryta prawda odc. 607 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5410
20:10 Doradca smaku kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2732 - serial
20:55 Milionerzy odc. 106
21:30 Wrogowie publiczni - dramat
00:20 Pacifi c Rim - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat 
07:45 Trudne sprawy odc. 754 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 602 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 603 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 104 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 717 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 228 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 625 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 52 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 800 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3699, 
16:35 Gliniarze odc. 170 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 53 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 53 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 251 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 527 - serial
20:40 Kogel-mogel - komedia
22:55 Czy leci z nami pilot? - komedia 
00:50 Słaba płeć? - komedia 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci

06:00 Kontrakt na miłość 18:30 Szaleństwo Majki 
Sowron

18:40 Sensacje XX wieku

07:20 Makłowicz 
w podróży

06:50 W-11 - wydział 
śledczy

19:30 Świat według 
Kiepskich

Rok 2054. Dzięki specjalnej technice policja 
zatrzymuje przestępców, zanim popełnią 
zbrodnię. Policjant, który został oskarżony o takie 
zabójstwo, musi dowiedzieć się, co kryje się za 
oskarżeniem.

Stany Zjednoczone, rok 1933. John Dillinger 
i jego kompani dokonują serii napadów na banki. 
Są nieuchwytni, a policja jest bezsilna. Złapanie 
Dillingera staje się głównym celem agenta FBI 
Purvisa.

„Raport mniejszości”
(2002r.) TVN 7 20:00

„Wrogowie publiczni”
(2009r.) TVN 21:30
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 temperatura: 26 16 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1012 1011 hPa
 wiatr: 29 26 km/h 

 temperatura: 29 17 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1013 1012 hPa
 wiatr: 27 44 km/h 

 temperatura: 31 22 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1018 1012 hPa
 wiatr: 25 15 km/h 

 temperatura: 30 20 °C
 opady: 21 18 mm
 ciśnienie: 1009 1014 hPa
 wiatr: 9 8 km/h 

 temperatura: 24 18 °C
 opady: 15 40 mm
 ciśnienie: 1015 1013 hPa
 wiatr: 7 15 km/h 

 temperatura: 18 18 °C
 opady: 99 20 mm
 ciśnienie: 1013 1014 hPa
 wiatr: 40 35 km/h 

 temperatura: 21 14 °C
 opady: 0,8 0,6 mm
 ciśnienie: 1015 1016 hPa
 wiatr: 20 20 km/h 

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Ciasto francuskie 
z bitą śmietaną i truskawkami

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Składniki: 
1 opakowanie ciasta francuskiego
300 ml śmietany kremówki 30%
500 g truskawek
150 g cukru pudru

Sposób wykonania:

Ciasto francuskie rozwałkuj w kształt 
prostokąta i piecz na złoty kolor. Po upiecze-
niu zostaw do ostygnięcia. Śmietanę ubij na 
sztywno, dodaj do niej połowę zmiksowanych 
truskawek i odstaw na 30 minut do lodówki. 
Upieczone ciasto podziel na 2 części. Na jedną 
nałóż ubitą śmietanę z truskawkami. Następ-
nie drugą część ciasta ułóż na pierwszej. Goto-
we ciasto udekoruj pozostałymi truskawkami 
i cukrem pudrem.

Smacznego!
Julia Rajca
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– Warto zwracać uwagę, m.in. 
na to, jakie dane zbierają aplikacje 
i na co się godzimy przy ich ściąga-
niu – przestrzega dr Edyta Biela-
k-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Przyłączając 
się jak co roku do organizowanej 
przez Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów akcji „Przed 
wakacjami – co warto wiedzieć?”, 
prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych radzi jednocześnie, 
by podczas wakacji poświęcić czas 
na dokonanie przeglądu zainsta-
lowanego oprogramowania pod 
kątem ochrony prywatności.

Telefon komórkowy czy 
smartwatch to dziś narzędzia, 
które oferują nam wiele uży-
tecznych funkcji. Służą nie tylko 
komunikacji, ale dzięki zainstalo-
wanym na nich aplikacjom także 
rozrywce, ułatwiają załatwienie 
codziennych spraw, poruszanie 
się, wspomagają aktywność fi-
zyczną. Te z pozoru niewinne 
gadżety, niekiedy – czego nie za-
wsze jesteśmy świadomi – zbie-
rają o nas bardzo dużo informacji, 
które bywają zbędne do świadcze-
nia usługi, z której korzystamy. 
Tymczasem tak być nie powinno, 
zwłaszcza teraz, gdy do przetwa-
rzania danych osobowych zasto-
sowanie mają przepisy RODO, 
czyli unijnego ogólnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych.

Sprawdzaj, czy i jak jest do-
pełniany obowiązek informacyj-
ny

Zawsze, gdy instalujemy apli-
kacje, do działania których nie-
zbędne jest przetwarzanie danych 
osobowych, podmiot, który jest 
ich administratorem, powinien 

spełnić wobec nas obowiązek in-
formacyjny. RODO zobowiązuje 
go, by dokonywał tego w sposób 
przejrzysty i zrozumiały, w zwię-
złej formie, jasnym i prostym języ-
kiem. To bardzo ważne zwłaszcza 
wówczas, gdy podstawą zbierania 
i wykorzystywania danych jest 
nasza zgoda. Żeby uznać ją za 
prawidłową, musi być wyrażona 
dobrowolnie, a my musimy mieć 
świadomość, na co dokładnie się 
godzimy.

Warto pamiętać, że zgodnie 
z RODO powinniśmy zostać po-
informowani o danych kontak-
towych administratora, a także 
inspektora ochrony danych (o ile 
jest wyznaczony). Przepisy wy-
magają, byśmy otrzymali infor-
macje o podstawie prawnej, na 
jakiej przetwarzane są nasze dane 
oraz o celach, dla których jest to 
robione czy o fakcie profilowa-
nia. Jeżeli nasze dane są przeka-
zywane innym podmiotom, to 
również o tym musimy być po-
informowani. Tak samo jak o ich 
przesyłaniu do państw trzecich. 
RODO zobowiązuje też do infor-
mowania o tym, jak długo dane 
będą w określonym przypadku 
przetwarzane. Administrator 
musi poinformować nas również 
o naszych uprawieniach, takich 
jak prawo: dostępu do danych 
osobowych, sprostowania, usu-
nięcia, ograniczenia przetwarza-
nia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także o prawie 
do przenoszenia danych. A jeże-
li przetwarzanie odbywa się na 
podstawie udzielonej zgody, to 
również o prawie do jej cofnięcia 
w dowolnym momencie. Powin-

niśmy również otrzymać infor-
macje o prawie wniesienia skar-
gi do organu nadzorczego, czyli 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

Zatem przy ściąganiu aplika-
cji warto zwrócić uwagę, jak ich 
twórcy i dostawcy wywiązują się 
z tego obowiązku, jak formułują 
klauzule zgód i polityki prywat-
ności.

To tym bardziej istotne, że 
często instalacja aplikacji jest 
równoznaczna z akceptacją poli-
tyki prywatności, do treści której 
prowadzi osobny link. Nie każdy 
w niego klika, a gdy już to zrobi, 
to widząc dużo tekstu na ekranie 
małego telefonu, po prostu go nie 
czyta. To błąd. Można bowiem 
nieopatrznie wyrazić zgodę na 
coś, na co nie chcemy się godzić. 

Zwracaj uwagę, do jakich 
danych i funkcji telefonu chce 
mieć dostęp aplikacja

Zanim zainstalujemy w swo-
im telefonie jakąkolwiek nową 
aplikację, warto dokładnie prze-
analizować, do jakich danych 
i funkcji naszego urządzenia chcą 
mieć one dostęp. Przykładowo 
niektóre aplikacje domagają się 
dostępu do: informacji o naszej 
lokalizacji, zdjęć, kontaktów czy 
dokumentów. Warto zastanowić 
się, jaki jest cel takiego działania 
i wybierać te aplikacje, które naj-
mniej ingerują w naszą prywat-
ność.

Czasami dostęp do pewnych 
danych może być niezbędny do 
tego, by aplikacja spełniała swoją 
rolę. O ile to zrozumiałe, że np. 
mapy chcą mieć dostęp do naszej 
geolokalizacji, o tyle dane te są 

zbędne w przypadku korzystania 
z gry czy aplikacji biurowej.

RODO duży nacisk kładzie na 
to, by administratorzy danych 
nie przetwarzali więcej danych 
niż jest to niezbędne dla osią-
gnięcia konkretnego celu (zasada 
minimalizacji danych). Aplikacja, 
z której korzystasz, nie powinna 
pozyskiwać więcej danych, niż te, 
które są niezbędne do jej prawi-
dłowego działania.

Pamiętaj, że tylko świadoma 
zgoda jest ważna i powinieneś 
móc ją wycofać w każdej chwili 

Za korzystanie z wielu „dar-
mowych” aplikacji „płacimy” na-
szymi danymi, godząc się na ich 
wykorzystanie do różnych celów, 
najczęściej marketingowych. Na 
tej podstawie trafiają one niekie-
dy do wielu różnych podmiotów. 
Z tego też powodu na ekranie 
naszych urządzeń wyświetlają się 
nam spersonalizowane reklamy.

Zanim zainstalujemy aplika-
cje, warto więc sprawdzić, na co 
dokładnie się godzimy i czy swoją 
zgodę możemy wycofać równie 
łatwo, jak jej udzielaliśmy. Ta-
kie nasze prawo wynika bowiem 
wprost z RODO.

Co istotne, jeśli usługi spo-
łeczeństwa informacyjnego są 
oferowane bezpośrednio dziecku 
(gry, aplikacje edukacyjne, usłu-
gi streamingowe kierowane do 
dzieci), to do osiągnięcia przez nie 
16 lat, zgodę na przetwarzanie ich 
danych musi wyrazić lub zaak-
ceptować rodzic albo inna osoba 
sprawująca władzę rodzicielską 
lub opiekę nad dzieckiem. Warto 
podkreślić, że co do zasady RODO 
duży nacisk kładzie na ochro-

nę dzieci, które nie zawsze mają 
świadomość swoich praw i zagro-
żeń związanych z prywatnością. 

Uważaj, bo aplikacje służące 
rozrywce mogą uszczuplić twoje 
konto

Szczególną ostrożność warto 
zachować, korzystając z aplikacji 
służących rozrywce, jak np. gry 
i odtwarzacze filmów oraz muzy-
ki. Nie zawsze, gdy gra jest dar-
mowa, zdajemy sobie sprawę, że 
jej dodatkowe elementy, jak np. 
jej rozszerzenia, dodatkowe po-
jazdy w grach czy ich ulepszenia, 
lepsze uzbrojenie dla bohatera, 
są płatne. A jeśli gra jest połą-
czona z numerem naszej karty 
kredytowej czy płatniczej, a my 
nieopatrznie z takich dodatków 
skorzystamy, to automatycznie 
obciążymy nasze konto niepla-
nowanymi, niechcianymi wydat-
kami.

Należy zwrócić uwagę, czy 
sklep z aplikacjami, z którego ko-
rzysta telefon, nie jest połączony 
z kartą płatniczą lub kredytową. 
Jeśli tak, wówczas należy bacznie 
zwracać uwagę na to, co insta-
lujemy. Wybierając nieopatrznie 
płatne aplikacje, system, który je 
instaluje, uprzedzając nas o płat-
ności, obciąży naszą kartę od-
powiednią kwotą. Taka sytuacja 
często ma miejsce przy instala-
cji gier, których spora część jest 
płatna. Ponadto część z nich ma 
dostęp do naszej karty płatniczej 
połączonej ze sklepem i może 
wówczas ją obciążyć należnością 
za korzystanie z płatnych dodat-
ków do gry. Gdy zdecydujemy się 
na takie zakupy, należy zwracać 
uwagę na warunki zakupu, w któ-

Zadbaj, by telefon był przyjacielem,
a nie szpiegiem

TECHNOLOGIE  Podczas wakacji częściej niż zazwyczaj korzystamy z różnego rodzaju aplikacji, które 
mogą być nam pomocne w podróży czy uprawianiu sportu. Jeśli jednak instalując je nie zachowamy na-
leżytej ostrożności, nasz telefon lub smartwatch z przyjaciela łatwo może stać się szpiegiem
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zie naszych sportowych wyczy-
nów i ustaleniu programów pod 
cele sportowe, które chcemy 
osiągnąć.

Jeżeli nie zmienimy ustawień 
domyślnych tego typu aplikacji, 
w wielu przypadkach inni użyt-
kownicy mogą na bieżąco śledzić 
nasze poczynania i ich wyniki. 
Taka funkcjonalność bywa nie-
kiedy niebezpieczna, bo zdradza, 
gdzie w danym momencie jeste-
śmy.

Warto więc zastanowić się, 
jak bardzo chcemy pozbawiać się 
swojej prywatności. Czy po za-
kończonym treningu, wędrówce 
lub spływie kajakowym, chcemy 
w mediach społecznościowych 
dzielić się informacjami o tym, 
gdzie i kiedy trenowaliśmy, w ja-
kim tempie biegliśmy lub płynę-
liśmy i jakie mieliśmy przy tym 
tętno? O ile dla znajomych taka 
informacja jest tylko ciekawost-
ką, o tyle dla osoby o nieprzyja-
znych zamiarach, np. złodzieja – 
jeśli nasze posty są dostępne dla 
wszystkich odwiedzających – to 
cenna informacja np. o tym, że 
nie ma nas w domu.

Poza tym na podstawie tego 
typu informacji można ustalić, 
jak często bywamy na basenie 
bądź w klubie fitness, a także 
pośrednio ustalić dane na te-
mat naszego stanu zdrowia – co 
np. dla firm ubezpieczeniowych 
może być bardzo cenną informa-
cją.

Świadome korzystanie z ta-
kich udogodnień jest bardzo 
ważne. Przestrogą może być gło-

śne w ostatnim czasie zdarzenie 
polegające na tym, że żołnierze, 
którzy w mediach społeczno-
ściowych upublicznili dane ze 
swoich treningów biegowych, 
nieopatrznie ujawnili informacje 
o tajnych bazach wojskowych, na 
terenie których ćwiczyli. Jest to 
sytuacja nietypowa, jednak od-
zwierciedlająca, jak potencjalnie 
istotny wpływ nie tylko na nasze 
bezpieczeństwo może mieć pu-
blikacja takich informacji.

Wprawdzie zgodnie z RODO, 
nasza prywatność powinna być 
domyślnie, automatycznie, chro-
niona w najwyższym stopniu, 
jednak w praktyce bywa różnie. 
Warto więc dokładnie zapoznać 
się z ustawieniami domyślnymi 
tego typu aplikacji, byśmy wbrew 
naszej woli nie udostępnili zbyt 
dużo informacji na swój temat.

Świadomie korzystaj ze 
smartwatcha, który może wie-
dzieć więcej niż telefon

Coraz popularniejsze stają 
się smartwatche, czyli zegarki, 
które nie tylko pokazują godzinę, 
datę lub mają stoper. Są niemal 
jak miniaturowy smartphone. 
Pozwalają robić zdjęcia, odbie-
rać rozmowy telefoniczne i ko-
munikują się przy tym z naszym 
telefonem. W połączeniu z nim 
mogą być z jednej strony atrak-
cyjnym gadżetem, ale i źródłem 
bogatej wiedzy o nas i naszej ak-
tywności.

Podobnie jak zegarki sporto-
we, niektóre smartwatche mogą 
mierzyć nasze kroki, a także tęt-
no i to cały czas, niezależnie od 

tego, czy ćwiczymy, czy pracu-
jemy, czy odpoczywamy. W ten 
sposób mogą gromadzić infor-
macje o tym, jak aktywni jeste-
śmy w ciągu dnia, kiedy śpimy 
itp.

Warto mieć na uwadze to, 
że rejestrowane w tych urządze-
niach dane o naszej aktywności 
mogą być niewłaściwie prze-
twarzane, np. przekazywane in-
nym podmiotom, na co wskazał 
norweski urząd zajmujący się 
ochroną konsumentów. W jed-
nym z raportów zwrócił uwagę, 
że niektórzy producenci smar-
twatchów przetwarzali dane 
w chmurze, która znajdowała się 
w Chinach i nie gwarantowała 
odpowiedniego poziomu zabez-
pieczeń.

Zarezerwuj czas, by przej-
rzeć już zainstalowane aplika-
cje 

Biorąc pod uwagę, że w wa-
kacje mamy nieco więcej czasu 
i nie jesteśmy tak zabiegani, jak 
w inne dni roku, warto przejrzeć 
także te aplikacje, które już za-
instalowaliśmy lub są wgrane 
fabrycznie. Być może okaże się, 
że mają one dostęp do takich da-
nych o nas, które wolimy chro-
nić. Niekiedy może się okazać, że 
te dane są udostępniane wielu 
innym podmiotom, np. partne-
rom dostawcy usługi.

Poza tym często nie pamię-
tamy już informacji i ostrzeżeń 
związanych z aplikacjami, które 
instalowaliśmy kilka bądź kilka-
naście miesięcy temu. Analiza 
ustawień może nam uświadomić, 

jak wiele danych o sobie zgodzi-
liśmy się udostępniać, instalując 
aplikację lub nie modyfikując do-
myślnych ustawień.

Przegląd zainstalowanych 
aplikacji pod kątem ochrony na-
szej prywatności jest też o tyle 
istotny, że automatyczne aktu-
alizacje wprowadzają nowe roz-
wiązania i nowe ustawienia, na 
które zazwyczaj nie zwracamy 
uwagi. Warto poświęcić czas, by 
być świadomym użytkownikiem 
tych rozwiązań.

Nie możesz mieć pewno-
ści, że twórca aplikacji zawsze 
właściwie postępuje z twoimi 
danymi

Użytkownicy telefonów ko-
mórkowych muszą mieć świa-
domość, że nie każda aplikacja, 
z której korzystają, działa zgod-
nie z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych. Zda-
rzają się sytuacje, że pewne dane 
o nas są zbierane nadmiarowo 
albo producent oprogramowa-
nia ma dostęp do części zasobów 
naszego telefonu, o czym nas 
w ogóle nie informuje – choć 
powinien. Najczęściej takie in-
formacje wychodzą na jaw przez 
przypadek. Coraz częściej me-
dia informują, że jakaś aplikacja 
w ukryty sposób nas szpieguje, 
wysyła zaszyfrowane pakiety da-
nych itp. Warto więc śledzić me-
dialne doniesienia, sprawdzać, 
czy sami u siebie nie zainstalo-
waliśmy takiego oprogramowa-
nia.

UOKiK
fot. pixabay/ilustracyjne

rych często oferowane są opcje 
automatycznego odnawiania 
płatności, gdy wykorzystamy 
określony limit lub upłynie okre-
ślony czas, bowiem skutkować to 
może systematycznym pobiera-
niem płatności za daną usługę 
bez naszej wiedzy, i to mimo iż 
z niej nie korzystamy.

Powinniśmy mieć też świa-
domość, że aplikacje służące roz-
rywce zbierają dane o tym, w co 
gramy, jakiej muzyki słuchamy 
czy jakie filmy oglądamy. Na tej 
podstawie tworzony jest nasz 
profil osobowy, wykorzystywany 
do wyświetlania spersonalizowa-
nych reklam, mających na celu 
wzbudzenie w nas konkretnej 
potrzeby, a w efekcie zamówie-
nie płatnych usług bądź kupno 
kolejnych produktów.

Zastanów się, czy informa-
cjami o swoich osiągnięciach 
sportowych chcesz się dzielić ze 
wszystkimi

Wakacje to okres wzmożone-
go użytkowania aplikacji sporto-
wych. Te bardziej zaawansowane 
na podstawie sygnału GPS reje-
strują nie tylko czas i przebytą 
trasę, ale są zintegrowane z ze-
garkami sportowymi, które mie-
rzą tętno, wysokość, na jakiej się 
znajdujemy, gdzie i w jakim cza-
sie odbywał się nasz trening. Zo-
stały one zaprojektowane z my-
ślą o sportowcach i mierzeniu 
parametrów ich treningu, osią-
gnięć i tego, jak ich organizm re-
aguje podczas wysiłku. Ponieważ 
stały się powszechnie dostępne, 
również nam pomagają w anali-
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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)

Poczujesz chęć zmian, będzie cię nosić. Twoje myśli 
zaprzątnie układanie nowego planu na życie. Patrz 
w przyszłość z optymizmem, jest szansa, że uda ci 
się dobrze ustawić. Tylko pamiętaj o tym, by nie 
zwierzać się osobom mającym długie języki. W mi-
łości gorący flirt na horyzoncie. Jeśli stracisz dla 
kogoś głowę, bądź ostrożny, bo ta osoba może być 
nieuczciwa.

Zarówno w kwestiach zawodowych, jak i domowych 
postanowisz wziąć sprawy w swoje ręce. Wprowadzisz 
nowe zasady, podział obowiązków. Lepiej, żeby oso-
by z twojego otoczenia nie dyskutowały teraz z tobą, 
bo będziesz kłótliwy. Powodzenie w sprawach finan-
sowych za sprawą pewnego odkurzonego pomysłu. 
Szykuj się na awans i wakacje pod palmami.

Życie zwolni, będzie biegło spokojnym rytmem. Nad 
wszystkim zapanujesz, nadrobisz zaległości i znaj-
dziesz czas na swój rozwój. Dobry czas na podjęcie 
decyzji o dalszej edukacji. Będziesz czerpać sporo 
radości z wyjątkowo udanych spotkań z przyjaciółmi. 
Lwy w stałych związkach odpuszczą trudne dyskusje 
o finansach, co zdecydowanie poprawi atmosferę.

Szczęście ci sprzyja, korzystaj z nadarzających się 
okazji. Dobra passa sprawi, że będziesz wyjątko-
wo pewna siebie, ale też kłótliwa. Nie zawsze racja 
będzie po twojej stronie. W rodzinie przypadnie ci 
rola mediatora w konflikcie. Zaufaj swojej intuicji, 
a rozwiązanie samo się znajdzie.

Udany tydzień. Czas będzie biegł szybko. Zaanga-
żujesz się w nowy projekt. Pamiętaj, że przyda ci się 
wsparcie merytoryczne jakiejś ważnej osoby. Ode-
zwij się do kogoś, kto wciąż za tobą tęskni. Może 
w jego życiu jest miejsce dla ciebie i przestaniesz 
narzekać na samotność.

Nie usiedzisz w domu. Ciągnąć cię będzie na kon-
cert, do kina, do przyjaciółki, żeby wysłuchać opo-
wieści o jej problemach. Nie będziesz narzekać na 
nudę. Znajdź czas na pielęgnowanie swojego związ-
ku, partner będzie zachwycony, gdy zaproponujesz 
kolację we dwoje.

Ostatnio wolałeś spędzać czas samotnie niż w oto-
czeniu ludzi. To się zmieni, staniesz się otwarty 
i chętnie podejmiesz się spraw, które wymagają 
kontaktów z innymi. W pracy pilnuj terminów, bo 
w nawale spraw łatwo będzie o zaległości. W miło-
ści nie bądź zazdrosny.

Skupisz uwagę na konieczności przeprowadzenia 
zmian w domu lub mieszkaniu. W związku z tym cze-
kają cię większe wydatki. Upolujesz na wyprzedaży 
wymarzoną kanapę czy fotel, do tego pasująca lampa 
i nowe zasłony. W związku spokojnie, o ile odpuścisz 
spory o drobiazgi. Weekend spędź aktywnie, najlepiej 
na łonie natury. Wyciszysz się, naładujesz baterie.

Poczujesz duży przypływ energii. Nie będzie teraz 
dla ciebie rzeczy niemożliwych. Zajmiesz się nadra-
bianiem zaległości, jednocześnie realizując bieżące 
zadania. Planety podsuną ci nowe zainteresowania, 
więc jeśli ostatnio wziąłeś na siebie dodatkowe zo-
bowiązania, wyplącz się z nich, bo zabraknie czasu 
na te pasje. W sprawach sercowych spokój.

Nadchodzą dobre dni. To, nad czym męczyłeś się 
przez ostatnie tygodnie, wreszcie zacznie się układać 
po twojej myśli. Skąd taki nagły zwrot akcji? Osoba, 
która z ukrycia podkładała ci kłody odpuści i skupi 
swoją uwagę na kimś innym. Weekend poświęć na 
odpoczynek. Samotne Bliźnięta będą w centrum za-
interesowania znajomych, posypią się zaproszenia.

Osoby z twojego otoczenia będą chciały wciągnąć cię 
w sprawy, które mogą się źle skończyć. Słuchaj swo-
jej intuicji i nie daj się zwieść na manowce. Najlepiej 
zrobisz, jak na jakiś czas usuniesz się w cień. Odwiedź 
księgarnię, kup kilka książek, które cię interesują, 
a potem zaszyj się w domu. Spokojnie i z korzyścią dla 
swojego rozwoju przeczekasz gorsze dni.

Postaw na drobiazgowość. Zrób porządki na biurku, 
w kalendarzu, pozamykaj zaległe sprawy. Jak się z tym 
uporasz, poczujesz przypływ nowej energii. Spotkasz 
na swojej drodze życzliwe i sympatyczne osoby, więc 
jeśli planowałeś weekendowy wypad, nie wahaj się, 
tylko jedź. Samotne Wodniki ruszą na podój kogoś, kto 
zachwyci je swoimi śmiałymi poglądami.

Kolorowanki dla dzieci
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Zoobotaniczna 
wyprawa

SKĘPE/LIPNO  W miniony piątek milusińscy z przedszkolnego 
Klubu Malucha zwiedzili toruński ogród zoobotaniczny. Prze-
wodnikiem wycieczki była Iwona Kwaśniewska

Witajcie na świecie!
Noworodki

Fot. Lidia Jagielska

STANISŁAW GZUBICKI
 urodził się 6 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4,1 kg i mierzył 
56 cm. Jest synem Piotra 
i Joanny z Maliszewa, ma 
brata Wojtusia

TYMON DOMURAD
 urodził się 7 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,75 kg i mierzył 59 cm. 
Jest synem Tomasza i Bo-
gusławy z Tomaszewa, ma 
siostrę Blankę

MARIA PIOTROWSKA
 urodziła się 6 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,7 kg i mierzyła 
57 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Michała i Ju-
styny z Ciełuchowa

NINA TOMICKA
 urodziła się 6 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 3,37 kg i mierzyła 55 cm. 
Jest córką Piotra i Bogumiły 
z Wagańca, ma siostrę Nad-
ię

ANTONI WIŚNIEWSKI
 urodził się 6 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,5 kg i mierzył 
59 cm. Jest synem Mi-
chała i Anny z Lubinka, 
ma brata Mateusza

JULIA SZPADZIŃSKA
 urodziła się 6 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,35 kg i mierzyła 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Mateusza i Anny 
z Kochonia

ALICJA ŁUCJA GRZELAK
 urodziła się 9 sierpnia 

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

– Najbardziej spodobały się 
nam kolorowe papugi i takie 
bardzo wielkie sowy białe – wy-
mieniają chłopcy. – No i od ry-
bek nie można oderwać oczu. 
Były tez wielkie węże i różne 
robaki.

W miniony piątek 28-o-
sobowa wycieczka klubowiczów 
z opiekunami wyruszyła wcze-
snym rankiem ze Skępego, by 

zwiedzić ogród zoobotaniczny 
w Toruniu. Milusińscy wyszu-
kiwali z zapałem nowych dla 
siebie okazów roślin i gatunków 
zwierząt. Zachwytu nie kryły 
nasze przedszkolaki przy klat-
kach czy w ptaszarniach.

– Alpaki są cudowne – mó-
wią dziewczynki. – Trafiłyśmy 
na ich karmienie i dobrze wi-
działyśmy, jak jedzą i bawią się.

Patronem medialnym lekcji 
zoobotanicznej skępskich i lip-
nowskich maluchów był tygo-
dnik CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Dominacja gospodarzy przerwana
WIELGIE  Jeszcze więcej drużyn niż przed rokiem wystartowało w Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami 
Parokonnymi organizowanymi w Wielgiem. Rywalizacja była bardzo zaciekła. Ułamki sekund i drobne błę-
dy przesądzały o zwycięstwie

Za nami dziewiąta edycja za-
wodów organizowanych co roku 
w gminie Wielgie. Każda załoga 
prezentowała się dwukrotnie pod-
czas zorganizowanych konkurencji 
w miejscowym parku. Liczył się 
najlepszy czas i poprawność 
wykonania. Nie zawsze jednak 
konie chciały współpracować 
z powożącymi.

Nie zabrakło chętnych, którzy 
chcieli obserwować zmagania. 
Mieszkańcy Wielgiego liczyli na 
ponowne zwycięstwo reprezen-
tacji z ich lokalnej stajni. Od kilku 
lat bezkonkurencyjni byli bowiem 
Rafał Paszyński i Joanna Kret-
kowska ze stajni w Wielgiem. Te-
goroczny wynik dla wielu mógł być 
zaskoczeniem, gdyż gospodarze 
uplasowali się na drugim miejs-
cu podium. Wyprzedził ich duet: 

Marcin Michalak i Radek Szremak 
z Kramska. – Poszło nie najlepiej, 
bo trafiła się zrzutka. Spadła piłka. 
Być może za szybko chcieliśmy 
wykonać przejazd. Zdarza się – 
mówił po pierwszym przejeździe 
Rafał Paszyński ze stajni Wielgie, 
który startował wraz z Joanną 
Paszyńską.

Na podium znalazł się również 
Jarosław Wroński i Maciej Kikolski 
reprezentujący stajnię Stefanów. 
Dzięki sponsorom zawodów na 
zwycięzców czekały puchary i na-
grody. Każdy uczestnik otrzymał 
także drobną pamiątkę. Podczas 
zawodów w Wielgiem znaleźli się 
także debiutanci ze stajni Kaprol. 
Finalnie panowie zajęli prze-
dostatnie miejsce. Łącznie w za-
wodach startowało 19 zespołów 
konnych.

– W tym roku startujemy 
w zawodach treningowo. Jesteśmy 
zadowoleni z naszych przejazdów, 
nie liczymy na wysokie lokaty. 
Mamy młode konie, które w tym 
roku dopiero debiutują i spisały 
się bardzo dobrze. Dla jednego to 
czwarty start, a drugi koń w Wiel-
giem jedzie pierwszy raz w tego 
typu zawodach – mówił Andrzej 
Babiarz ze stajni Kaprol, który 
startował wraz z Piotrem Dejews-
kim.

Tego dnia liczyła się nie tylko 
sprawność w powożeniu, ale także 
prezencja koni i całego zaprzęgu. 
Gminę Wielgie reprezentowała 
także drużyna: Edward Lisiecki 
i Sławomir Szymborski, którzy 
zajęli 10 miejsce.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Świat jest nasz
LIPNO/SKĘPE  W miniony czwartek przedszkolaki ze skępskiego i lipnowskiego Klubu Malucha pod-
sumowały dwutygodniowe zajęcia z gośćmi z Turcji, Meksyku, Indii i Indonezji. Było przymierzanie 
tradycyjnych strojów, smakowanie potraw, podarunki i rozmowy w języku angielskim oraz pożegna-
nia

W miniony czwartek przed-
szkolaki ze skępskiego i lipnow-
skiego Klubu Malucha podsu-
mowały dwutygodniowe zajęcia 
z gośćmi z Turcji, Meksyku, Indii 
i Indonezji. Było przymierzanie 
tradycyjnych strojów, smakowa-
nie potraw, podarunki i rozmowy 
w języku angielskim oraz poże-
gnania

A to wszystko odbyło się 
w ramach wymiany międzyna-
rodowej, której patronuje tygo-
dnik CLI.   Przypomnimy, że Klub 
Malucha kierowany przez Iwonę 
Kwaśniewską przystąpił do mię-
dzynarodowego projektu realizo-

wanego przez AIESEC. W ramach 
dwutygodniowej wymiany w od-
działach przedszkolnych klubów 
w Skępem i w Lipnie gościli mło-
dzi ludzie z Indonezji, Turcji, Indii 
i Meksyku. Zajęcia odbywały się 
w języku angielskim, a radości 
i dzieci i gości nie sposób opisać, 
chociaż od ubiegłego tygodnia 
staramy się przelać na nasze łamy 
najważniejsze wydarzenia z tego 
wyjątkowego dla przedszkolaków 
projektu.

– Cieszymy się, że relacja 
z naszego pobytu w Lipnie i Skę-
pem znalazła swój odzew w pol-
skiej prasie – mówią zgodnie Ma-

rija, Emre, Ji i Krishna. – Szefowa 
Klubu Malucha Iwona Kwaśniew-
ska podarowała nam egzemplarze 
gazety CLI, za co bardzo dziękuje-
my. Zabieramy gazety na pamiąt-
kę do naszych krajów.

I dzięki temu nasz tygodnik 
trafił do Meksyku, Indii, Indonezji 
i Turcji. My natomiast w czwartek 
uczestniczyliśmy w niezwykłej 
lekcji kultury i tradycji indonezyj-
skiej. Wspaniała Ji zaprezentowa-
ła stroje, opowiedziała o swoim 
kraju, sposobie spędzania czasu, 
zabawie, pracy i nauce, a nawet 
przyrodzie i zwierzętach.

– Zwierzęta są podobne do 
dinozaurów – dywagowały przed-
szkolaki. – Woda jest taka czysta, 
że jak Ji pływa i nurkuje, to widać 
ją. I tak samo z łódką, całą widać 
w tej czystej wodzie. Tylko bardzo 
daleko jest do Ji.

Była też przedszkolna lekcja 
geografii z globusem w ręku. Mi-
lusińscy zafascynowani swoimi 
niepowtarzalnymi gośćmi zna-
leźli wszystkie kraje, z których 
przyjechali do nich przyjaciele. 
– Podróż z mojego domu do wa-
szego kraju trwała siedemnaście 

godzin – mówi Ji i dodaje, że było 
warto.

Kulminacją czwartkowej 
lekcji był pokaz mody. Maluchy 
świetnie prezentowały się w tra-
dycyjnych strojach przywiezio-
nych przez gości. Rozmowom nie 
było końca, zabawom również. 
Milusińscy z Klubów Malucha nie 
odstępowali swoich przyjaciół 
ani na krok. Takiego wydarzenia 
w przedszkolu jeszcze nie było. 
Bo o ile maluchy z klubów przed-
szkolnych w Lipnie i w Skępem 
z językiem angielskim są zazna-
jamiani w trakcie codziennych 
zajęć, to takich lekcji nikt nie był 
w stanie im zapewnić.

– Był to pierwszy między-
narodowy projekt realizowany 
w naszym klubie – mówi szefowa 
Klubu Malucha Iwona Kwaśniew-
ska. – Dla dzieci była to naprawdę 
świetna sprawa. Maluchy były ak-
tywne, bardzo zaangażowane, za-
interesowane zabawą z udziałem 
gości, wśród których byli Marija 
z Meksyku, Emre z Turcji, Ji z In-
donezji i Krishna z Indii. Wszyscy 
są doskonale wykształceni, mło-
dzi, chętnie dzielący się swoimi 

spostrzeżeniami i doświadczenia-
mi ze swoich krajów. Dogadywa-
liśmy się bez problemu po angiel-
sku. Są to bardzo mili, serdeczni 
ludzie. Dzisiaj mamy pożegnanie 
najpierw w przedszkolu, a po-
tem w Toruniu, w siedzibie AIE-
SEC. Jestem bardzo zadowolona 
z przebiegu pobytu, z warunków 
projektu, ale przede wszystkim 
z reakcji naszych dzieci. Już dzisiaj 
wiem, że ten projekt edukacyjny 
chcę kontynuować, bo naprawdę 
warto.

Projekt realizowany jest przez 
lipnowski i skępski Klub Malu-
cha dzięki organizacji AIESEC, 
działającej w 122 krajach świata. 
W Polsce AIESEC i wymiany mię-
dzynarodowe znane są od 45 lat. 
Głównym celem zadania, do któ-
rego przystąpiła szefowa naszych 
klubów przedszkolnych Iwona 
Kwaśniewska, jest między innymi 
promowanie równości społecznej 
niezależnie od wieku, rasy, kraju 
pochodzenia.

Patronem medialnym tej wy-
miany międzynarodowej jest ty-
godnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Egzemplarze naszego tygodnika trafiły do czterech krajów świata

Filmy i zdjęcia wszyscy oglądali w skupieniu ...wcale nie było proste

W Indonezji domy i ich dachy spodobały się najbardziej Pomagały fotografie

Szukanie na globusie krajów naszych gości Przedszkolaki w indonezyjskich ubrankachWażne było kazde słowo

Opowieści dziwiły i zachwycały



Chcesz pracować jako Opiekun/
ka osób starszych w Niemczech, 
a nie znasz języka niemieckiego ? 
Zapisz się już dziś na kurs w Brod-
nicy. Zapisy trwają. Ostatnie wol-
ne miejsca. Kurs startuje w sierp-
niu. Promedica24. Zadzwoń: 519 
690 440

Zatrudnię do pracy przy zbiorach 
pomidorów i innych warzyw. Pra-
ca stała i dorywcza w prywatnym 
gospodarstwie w Dobrzyniu nad 
Wisłą. Tel. 512 615 230

Rolnictwo

Sprzedam kombajn bizon zo56, w 100 
%sprawny. Cena 15 000zł. Tel. kontak-
towy 695 890 749

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju 
18.08. Tel. 693 110 176

SPRZEDAM SŁOMĘ BALE 120x120 TEL. 
889 929 597

RÓŻNE

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

AKupię/Sprzedam

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

Nieruchomości

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

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

Praca

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

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu
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– W naszej bibliotece nie  ma 
nudy w czasie wakacji – mówi 
bibliotekarka z Wichowa Graży-
na Lipska. – Jak co roku nie za-
pomnieliśmy i teraz o naszych 
najmłodszych czytelnikach i ser-
decznie witamy każdego, kto chce 
się z nami bawić. A bawimy się na 
powietrzu, w sali i w bibliotece. 
Największym powodzeniem u na-
szych dzieci cieszy się chusta Klan-
zy i zabawy w rekina, kwiat lotosu 

i inne. Doświadczenie mają też 
w wyścigach na dużych piłkach. 
Ponadto odbędzie się spotkanie 
z policjantem.

Akcja „Lato z biblioteką” w Wi-
chowie odbywa się w sierpniu. Za-
jęcia trwają do godziny 10.00 do 
13.00. W czwartki dzieci w tych sa-
mych godzinach bawią się w domu 
kultury. Na inauguracyjnym spo-
tkaniu w książnicy było dziesięć 
osób. Dołączyć można w każdej 

chwili. Zajęcia są bezpłatne, a na 
uczestników czeka mnóstwo 
atrakcji i poczęstunek.

– Zapisy trwają cały czas, 
wystarczy przyjść we wtorek lub 
środę i wpisać się na listę, a po-
tem dobrze bawić się i bezpiecz-
nie spędzać czas – mówi Grażyna 
Lipska. – W tym roku zajęcia u nas 
wyjątkowo odbywają się w sierp-
niu. Zapraszam serdecznie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
Natalia bawi się z koleżankami

Mateusz wiedzie prym

Zabawa w rekina

Schować się jest gdzie Liczy się spostrzegawczość

Adam jest mistrzem w wyścigach

Jest fajnie zdradza Amelka

Wyścigi budziły emocje

Bardzo lubię zajęcia mówi HaniaŚmiechu co nie miara Bawię się doskonale mówi Fabian

Wakacje bez nudy
GMINA LIPNO  Książnica w Wichowie w sierpniowe wtorki i środy prowadzi zajęcia wakacyjne dla dzie-
ci. Są zajęcia plenerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi i zabawy integracyjne
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Remis na początek
PIŁKA NOŻNA  Bezbramkowym rezultatem zakończył się mecz pierwszej kolejki ligi okręgowej w sezonie 
2018/19, w którym Wisła Dobrzyń podejmowała Lubieniankę Lubień Kujawski

Starcie było tym ciekaw-
sze, że zmierzyły się dwie ekipy, 
które w poprzednich rozgryw-
kach do samego końca walczy-
ły o utrzymanie i zakończyły 
rywalizację z takim samym do-
robkiem punktowym. Choć to 
Lubienianka ostatecznie była 
wyżej, to Wiślacy znowu spotka-
li się z tym rywalem w V lidze. 
Początek należał do gospodarzy, 
a po najlepszej okazji i rozegra-
niu rzutu rożnego piłka uderzana 
przez jednego z Wiślaków odbiła 
się od słupka. Goście w odpowie-
dzi przeprowadzili bardzo groź-
ną kontrę pod koniec pierwszej 
połowy. Bramkarza Adriana Su-
jeckiego minął rozpędzony na-
pastnik Lubienianki, ale strzelał 
odchylony i z ostrego kąta, więc 
do bramki nie trafił.

W drugiej odsłonie obie eki-

WISŁA DOBRZYŃ 
VS.

LUBIENIANKA 
LUBIEŃ KUJAWSKI

0 (0: 0) 0
Skład

Sujecki – Kaczorowski, Kleczkow-
ski, Opalczewski, Laskowski – Łu-
kasz Olewiński, Brząkalski, Zieliński, 
Patryk Olewiński, Szklarczyk 
– Rzęsiewicz. Zmiany: Jasiński, 
Balcerowski

py próbowały stwarzać okazje 
do zdobycia gola, ale bądź bra-
kowało skuteczności, bądź do-
kładności w rozegraniu i osta-
tecznie kibice zgromadzeni na 
stadionie nie doczekali się w so-
botę bramek. Warto powiedzieć, 
że w Wiśle doszło do pewnych 
zmian personalnych. Kamila Ki-
tombo zastąpił na prawej obro-
nie Paweł Kaczorowski. Zawod-
nik z Płocka zaprezentował się 
korzystnie. Na boisku nie było 
także Statkiewicza, czy Koprow-
skiego.

Mimo wszystko pierwszy 
punkt cieszy, bo lepiej zaczy-
nać sezon remisem niż poraż-
ką. Szansa na pierwszy komplet 
punktów już w najbliższą sobotę. 
W drugiej kolejce Wisła ponow-
nie zagra u siebie, tym razem 
podejmując Noteć Łabiszyn. Co 

ciekawe najbliższy rywal pił-
karzy z Dobrzynia w pierwszej 
kolejce też bezbramkowo zremi-
sował (ze Zdrojem Ciechocinek). 
Relacja i zdjęcia z meczu oczy-
wiście w kolejnym CLI. Więcej 
zdjęć z inauguracji szukajcie na 
naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Piłka nożna

Sołectwa na murawie
12 sierpnia w Dobrzyniu nad Wisłą odbył się turniej piłki nożnej w ramach 
VII edycji Spartakiady Sołectw. W zawodach organizowanych przez DCSiT najlep-
szy okazał się Chalin.

W niedzielne przedpołudnie 
na placu gry stawiły się reprezen-
tacje sołectw: Chalin, Glewo i Pło-
miany. Turniej odbył się na boisku 
odpowiadającym wymiarom orlika, 
a drużyny wystąpiły w składach 
6–osobowych. W pierwszym poje-
dynku Chalin podejmował Płomia-
ny. Początek był dość wyrównany 
i obie ekipy skupiały się przede 
wszystkim na tym, aby bramki nie 
stracić. Dopiero w dalszej fazie gry 
Chalin otworzył wynik spotkania, 
a kolejne trafienia przychodziły już 
dużo łatwiej. W końcowym rezul-

tacie Chalin pokonał Płomiany 5:1. 
W drugim spotkaniu Glewo i Pło-
miany przez większość meczu to-
czyły wyrównany bój o 3 punkty. 
Do stanu 3:3 trudno było wskazać 
faworyta, ale to Glewo potrafiło 
zadać decydujące ciosy i zwycięży-
ło 5:3.

Ostatni mecz musiał wyło-
nić zwycięzcę turnieju, bo Chalin 
i Glewo zgromadziły do tej pory 
po 3 punkty. Od prowadzenia 1:0 
zaczęło Glewo, ale Chalin wcale nie 
zamierzał się poddawać. W końcu 
padła bramka wyrównująca i mecz 

zakończył się remisem 1:1. Dzięki 
lepszemu bilansowi bramek I miej-
sce zapewnił sobie Chalin. Warto 
podkreślić, że mimo twardej wal-
ki wielu zawodników stać było na 
gesty fair-play i okazanie szacunku 
rywalowi. Dzięki takiej postawie 
turniej przebiegł w dobrej atmos-
ferze – brawo Panowie! Drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz kolejne punkty do klasyfikacji 
generalnej Spartakiady Sołectw.

(ak), fot.DCSiT

KLASYFIKACJA TURNIEJU 
PIŁKI NOŻNEJ:

I – Chalin – 3 pkt
II – Glewo – 2 pkt
III – Płomiany – 1 pkt

KLASYFIKACJA 
SPARTAKIADY SOŁECTW:

I – Glewo – 20 pkt
II – Chalin – 16 pkt
III – Dyblin – 8 pkt
IV – Mokowo – 6 pkt
V – Płomiany – 6 pkt

Mustang szykuje 
się do ligi
W sezonie 2018/2019 III ligi kobiet będzie występo-
wać 10 zespołów, a pierwsza kolejka odbędzie się 
8-9 września. Jednym z faworytów do gry o awans 
jest UKS Mustang Wielgie.

Piłka Nożna

Taka ilość drużyn jest spo-
wodowana tym, że w obecnym 
sezonie została utworzona IV 
liga kobiet. Zespół UKS Mustang 
Wielgie w dniach 7-11 sierpnia 
przebywał na obozie przygoto-
wawczym w Górznie. W ostatnią 
niedzielę 12 sierpnia rozegrał 
sparing z Notecią Inowrocław, 
w którym nasz zespół wygrał 
6:5. Bramki dla UKS-u zdobyły: 
Anita Maćkiewicz – 3, Magdale-
na Żebrowska, Ewelina Czuba-
kowska i Aleksandra Olkiewicz 
z karnego. – Cieszy fakt, iż naj-
młodsze piłkarki UKS-u, takie 
jak: Martyna Fydryszewska, Julia 
Wilińska, Oliwia Lejmanowicz, 
Emilia Wenderlich czy Patry-
cja Ostrowska odgrywają coraz 
większą rolę w drużynie – mówi 
Michał Ziemiński, trener UKS.

Po obozie UKS-u trzy dziew-
częta pojechały na zgrupowanie 
kadry wojewódzkiej. Kolejny 
mecz sparingowy nasz zespół 
rozegra w niedzielę 19 sierpnia 
z Orlętami Baboszewo. Skład 
UKS-u na sezon 2018/2019: 
M. Andrzejewska, A. Olkie-
wicz, A. Żebrowska, N. Detmer, 
K. Marchlewska, N. Wiśniew-
ska, P. Rybczyńska, I. Kwiat-
kowska, M. Fydryszewska, 
E. Wenderlich, Z. Jaskuła, A. Mać-
kiewicz, P. Szczepaniak, M. Pikos, 
E. Czubakowska, M. Żebrowska, 
O. Lejmanowicz, J. Wilińska, 
O. Bonowicz, M. Przyborowska, 
P. Ostrowska, E. Leśniewska, 
A. Kamińska, A. Lewandowska, 
A. Raczkowska.

(ak)


