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Gatyński wraca do gry
SKĘPE  W sobotę 25 sierpnia kampanię wyborczą rozpoczął 
były burmistrz Skępego Andrzej Gatyński. Pełnomocnikiem za-
rejestrowanego już komitetu jest Maria Stankiewicz, a na listach 
widnieje piętnaścioro kandydatów na radnych miejskich
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Skępe

Śmiertelny 
wypadek na „10”
Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę (25.08) na 
krajowej dziesiątce w Skępem. Pijany kierowca spo-
wodował wypadek, w którym zginęła 55-letnia miesz-
kanka gminy Skępe.

Policjanci pod nadzorem pro-
kuratury wyjaśniają okoliczności 
tragicznego zdarzenia, do które-
go doszło w sobotę po godzinie 
22.00 na trasie k-10 w miejsco-
wości Skępe. Dyżurny lipnowskiej 
komendy informację o zdarzeniu 
otrzymał z Wojewódzkiego Cen-
trum Powiadamiania Ratunkowe-
go. Na miejsce pojechali policjan-
ci, strażacy i służby medyczne.

– W rozbitym renault zasta-
no kierującego autem mężczy-
znę, mieszkańca gminy Skępe. Jak 
się okazało po przeprowadzonych 
badaniach, 58-latek był pijany. 
Miał w organizmie pond 2,5 pro-

mila alkoholu. W pobliżu pojaz-
du ujawniono zwłoki 55-letniej 
mieszkanki gminy Skępe – mówi 
mł. asp. Małgorzata Małkińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Lipnie.

Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że kierujący stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w barierę 
energochłonną przy trasie, w wy-
niku czego megane zaczął obracać 
się na jezdni. Decyzją prokuratu-
ry pojazd i ciało kobiety zostały 
zabezpieczone procesowo. Trwają 
czynności mające na celu ustale-
nie przebiegu i przyczyn tragedii.

(ak), fot. KPP Lipno

Komitet wyborczy wyborców 
Andrzeja Gatyńskiego zainauguro-
wał, wśród tłumów mieszkańców,  
kampanię wyborczą w sobotnie 
przedpołudnie w Skępem. Była 
oficjalna prezentacja kandydatów 
na radnych. Do fotela włodarza 
miasta i gminy Skępe pretenduje, 
po czteroletniej przerwie, Andrzej 
Gatyński. Padły pierwsze deklara-
cje, nie brakowało rozmów, py-
tań, analiz.

Związany z powiatem
– Deklaruję, że jeśli zostanę 

burmistrzem, będę ściśle współ-
pracował ze starostą lipnowskim 
i z radą powiatu, bo sam przeko-
nałem się, jak dużo zostało zro-
bione na tym terenie przez sta-
rostwo i nie mówię tylko o walce 
z bezrobociem – podkreśla An-
drzej Gatyński. – Wiele dróg zo-
stało zrobionych, chodników. 
Starosta i rada inwestują w naszą 
gminę potężne pieniądze.

Gościem spotkania był staro-

sta lipnowski Krzysztof Baranow-
ski i radny powiatowy Stanisław 
Jagielski. Liczba przybyłych na in-
augurację kampanii Gatyńskiego 
mieszkańców miasta i gminy była 
imponująca i stanowiła okazję do 
rozmów o gminie i powiecie. Nie 
brakowało próśb o kolejne inwe-
stycje, o zaangażowanie, o konty-
nuację. Sala pękała w szwach, na 
plaży miejskiej roiło się od ludzi.

Będzie przystań 
nad jeziorem?
– Traktuję to spotkanie jako 

spotkanie z mieszkańcami pięk-
nej gminy Skępe – mówił Krzysz-
tof Baranowski. – Powiat bardzo 
dużo inwestuje w miasto i gminę 
Skępe. Ostatnia nasza inwestycja, 
którą oddamy za chwilę do użyt-
ku, to wiaty integracyjne i pomo-
sty, które pięćdziesiąt lat temu 
popłynęły do jeziora. Te są o wiele 
dłuższe, bo tamte miały 24 metry, 
a te po 60 metrów. Do tego prze-
piękna scena. Otwieram całość 18 

września, z 600 emerytami, tak 
jak obiecałem. Chcę utworzyć tu 
marinę i przywrócić blask Skę-
pego. W tym roku udało się nam 
zmodernizować jeden poziom 
byłego internatu. Wyremonto-
waliśmy od podstaw, z elektryką, 
meblami, za kilkaset tysięcy, ale 
już mamy zarezerwowane miej-
sca przez kluby sportowe, szkoły 
z całej Polski, wesela, jubileusze. 
Życzę jak najlepiej komitetowi 
apolitycznemu, obywatelskiemu 
pod szyldem Andrzej Gatyński. 
Po to są wybory demokratyczne, 
by ludzie dokonywali właściwego 
wyboru. W Skępem nie będzie 
wybierała Warszawa, mają wy-
brać skępiacy, więc życzę dobrego 
wyboru. Ja podam w milionach, 
ile zainwestowałem w tej gminie. 
Na wasze spotkania wysyłać będę 
swojego przedstawiciela, by mó-
wił, co my jako powiat zrobiliśmy 
i co zamierzamy zrobić w Skępem 
i gminie.

Pokazali swój program
Spotkanie obfitowało w me-

rytoryczne rozmowy mieszkań-
ców z kandydatami. Aplikują-
cy do skępskiej rady mówili, co 
chcą zmienić, co kontynuować. 
Uczestnicy spotkania już składali 
konkretne wnioski i opowiadali 
o swoich bolączkach. Przedsta-
wiciele komitetu Andrzeja Ga-
tyńskiego prezentowali swój pro-
gram dla Skępego i gminy.

Dokończenie na str. 4

Andrzej Gatyński (pierwszy z lewej) rozpoczął kampanię
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Droga z Lipna do Wielgiego 
doczeka się remontu

GMINA WIELGIE/GMINA LIPNO  21 sierpnia w urzędzie marszałkowskim odbyło się uroczyste 
podpisanie umowy na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 558 łączącej Lipno z Dobrzy-
niem nad Wisłą. Gruntowna przebudowa 7-kilometrowego odcinka pochłonie ponad 12 mln zł

– To druga obecnie ważna 
inwestycja drogowa na terenie 
powiatu lipnowskiego – mówi 
marszałek Piotr Całbecki. – 
Wcześniej rozpoczęliśmy prze-
budowę trasy z Lipna do granicy 
województwa. Przygotowujemy 
się również do remontu odcinka 
drogi z Lipna w kierunku Rypi-
na.

Droga wojewódzka nr 558 
zapewnia komunikację po-
między Lipnem i południowo-
wschodnią częścią powiatu lip-
nowskiego. W ostatnich latach 

przebudowany został odcinek 
tej trasy przebiegający przez 
Wielgie. Teraz rozpocznie się 
modernizacja kolejnego frag-
mentu trasy od tej miejscowości 
do Kłokocka.

Trasa zostanie przebudowa-
na na odcinku liczącym prawie 
8 kilometrów. Jezdnia zostanie 
poszerzona do 6-6,5 metrów, 
znajdzie się przy niej utwardzo-
ne pobocze. Zaplanowano wy-
konanie nowej solidnej podbu-
dowy przenoszącej obciążenia 
rzędu 10 ton na oś. Dzięki temu 

droga będzie dostosowana do 
przejazdu ciężarówek i odporna 
na powstawanie kolein.

Między Wielgiem i Domem 
Pomocy Społecznej w Nowej 
Wsi zbudowany zostanie chod-
nik. Przejście dla pieszych przy 
placówce oświetlone będzie le-
dowymi lampami hybrydowymi 
zasilanymi energią słoneczną 
lub wiatrową. Chodniki przy 
przystankach i przejścia dla pie-
szych będą wyposażone w ele-
menty ze specjalnymi żłobienia-
mi i wypustkami ułatwiającymi 
orientację osobom niewidomym. 
W ramach zadania przebudowa-
ne będzie też 8 zatok autobuso-
wych, a także zjazdy na posesje. 
Na trasie zamontowana zosta-
nie też bramownica, na której 
zainstalowane będą kamery. Za-
projektowana została też stacja 
meteo wraz z tablicą informują-
cą o aktualnych warunkach po-
godowych. Na koniec trasa zy-

ska nowe oznakowanie poziome 
i pionowe.

W przetargu na wykonanie 
prac najkorzystniejsza ofertę 
złożyło Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych z Lipna. Inwestycja 
pochłonie ponad 12 mln zł i bę-
dzie objęta 7-letnią gwarancją. 
Zakończenie wszystkich prac 
planowane jest na wrzesień 
przyszłego roku.

Podpisy pod umową złożyli 
marszałek Piotr Całbecki, dyrek-
tor Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy Mirosław Kielnik 
i prezes Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych Andrzej Kurda. W ce-
remonii uczestniczyli też człon-
kowie zarządu województwa 
Aneta Jędrzejewska i Sławomir 
Kopyść oraz radny województwa 
Stanisław Pawlak.

W ubiegłym roku w powiecie 
lipnowskim rozpoczęła się prze-
budowa drogi wojewódzkiej nr 
559 z Lipna do Kamienia Kotowe-

go. Prace na 22-kilometrowym 
odcinku kosztują 59 mln zł. 
Obecnie najbardziej zaawanso-
wane roboty toczą się pomiędzy 
miejscowościami Jasień i Ka-
mień Kotowy. Na tym odcinku 
zakończą się one jesienią. W wa-
kacje ułożono też mikrodywanik 
na trasie nr 541 z Turzy Wilczej 
do Kamienia Kotowego.

Droga nr 558 w liczbach:
– koszt prac budowlanych 

12,056 mln zł
– długość modernizowane-

go odcinka 7.709 m
– szerokość jezdni: 6-6,5 m
– 8 zatok autobusowych do 

remontu
– długość nowego chodnika 

1.171 m
– powierzchnia nowych 

jezdni 49.798 m kw.
– z trasy korzysta w ciągu 

doby 2.883 pojazdów
(ak), fot. Szymon Zdzieblo/

tarantoga.pl dla UMWKP
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nowy wóz dla oSP chlebowo
GMINA LIPNO  Na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym województwie trafią 
cztery ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz dziesięć średnich, wszystkie świetnie wyposażone. Nowy 
samochód dostaną m. in. druhowie z Chlebowa

R E K L A M A

Pojazdy zostaną zakupione 
dzięki wsparciu z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Podpi-
sy pod umową o dofinansowa-
nie złożyli 22 sierpnia marszałek 
Piotr Całbecki i wicemarszałek 
Dariusz Kurzawa. W ceremonii 
uczestniczył wiceprzewodniczą-
cy sejmiku województwa Adam 
Banaszak.

– To kolejne wsparcie sa-
morządu województwa dla 
ochotniczych straży pożarnych. 
Wyposażenie naszych strażaków 
jest nowoczesne, regularnie wy-
mieniane na sprzęt coraz now-
szej generacji. Nie żałujemy na 
to pieniędzy, ani unijnych, ani 
z budżetu województwa – pod-
kreśla marszałek Piotr Całbecki.

Średni samochód gaśni-
czy ze zbiornikiem wodnym 
i autopompą otrzyma dziesięć 
jednostek OSP: OSP Cekcyn 
(powiat tucholski); OSP Chlebo-
wo (powiat lipnowski); OSP Go-
ścieradz (powiat bydgoski); OSP 
Janowice (powiat włocławski); 
OSP Kołodziejewo (powiat ino-
wrocławski); OSP Łążyn (powiat 

toruński); OSP Radzyń Chełmiń-
ski (powiat grudziądzki); OSP 
Strzygi (powiat brodnicki); OSP 
Szubin (powiat nakielski); OSP 
Świętosław (powiat golubsko-
dobrzyński). 

Ciężki samochód gaśniczy 
ze zbiornikiem wodnym i au-
topompą otrzymają cztery 
jednostki: OSP Gąsawa (powiat 
żniński); OSP Gębice (powiat 
mogileński); OSP Przysiersk (po-
wiat świecki); OSP Wąbrzeźno 
(powiat wąbrzeski).

Wszystkie wozy wyposażone 
są w napęd na obie osie i czte-
rodrzwiowe kabiny przystoso-
wane do przewozu 6 strażaków. 
W kabinach zainstalowane są 
radiotelefony. Samochody mają 
wyciągarki elektryczne o ucią-
gu 7 ton. Nadwozie pożarnicze 
wyposażono w skrytki sprzę-
towe zamykane aluminiowymi 
żaluzjami. Zbiornik wody ma 
pojemność 5000 litrów, a zbior-
nik środka pianotwórczego 500 
litrów. Wozy mają też wyso-

kociśnieniową linię szybkiego 
natarcia z wężem o długości 
60 metrów, a na dachu działko 
wodno-pianowe. Maksymalna 
wydajność pompy to 3200 litrów 
na minutę. Ponadto w zabudo-
wie zamontowany jest maszt 
oświetleniowy wysuwany pneu-
matycznie. Wozy wyposażono 
też w agregat prądotwórczy 
o mocy 6 kilowatów.

Łączny koszt zakupów to 
prawie 13 milionów złotych, 
wartość dofinansowania z RPO 
wynosi 8,4 miliona złotych. Li-
derem projektu jest kujawsko-
pomorski Oddział Wojewódz-
ki OSP. Dzięki dofinansowaniu 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego 2014-2020 jed-
nostki OSP otrzymały wcześniej, 
w 2017 roku, 13 nowoczesnych 
pojazdów o łącznej wartości bli-
sko 11 milionów złotych.

(ak)
fot. Szymon Zdziebło/

tarantoga.pl
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Są już pierwsze wyniki kon-
troli prowadzonych w „Przedszko-
lu w parku” przez uprawnione 
instytucje, na wniosek Agnieszki 
Woźniak, matki dziecka. A przypo-
mnijmy, że do zdarzenia z udzia-
łem sześcioletniej Wiktorii doszło 
7 sierpnia, na terenie placu zabaw 
niepublicznego „Przedszkola w Par-
ku”. Dziewczynka doznała złamania 

wyrostka łokciowego kości lewej.
– Wiktoria choruje na autyzm 

dziecięcy, posiada orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, 
w którym jest zapis, iż może brać 
udział w zajęciach z grupą przy 
udziale nauczyciela wspomagają-
cego – wyjaśniała Agnieszka Woź-
niak, mama Wiktorii. – Z tego po-
wodu przedszkole za opiekę nad 
nią otrzymuje około 4300 złotych 
miesięcznie. W czasie wypadku na-
uczyciel wspomagający przebywał 
na urlopie. Mam poważne zastrze-
żenia do postępowania pani, która 
zastępowała nauczyciela wspoma-
gającego. Po okazaniu nam przez 
dziecko miejsca wypadku nabra-
liśmy podejrzeń co do stanu na-
wierzchni na placu zabaw i stanu 

technicznego urządzeń. Dotychczas 
się nad tym nawet nie zastanawia-
liśmy, gdyż wszystko z daleka wy-
gląda dobrze. Po dokonaniu analizy 
przepisów dotyczących placów za-
baw stwierdzam, iż ten plac stano-
wi zagrożenie dla naszych dzieci.

Mama Wiktorii wśród nie-
prawidłowości zastanych przez 
nią na placu zabaw wymienia nie-
właściwą nawierzchnię czy strefę 
bezpieczeństwa. Analizie poddała 
poszczególne urządzenia znajdują-
ce się na placu zabaw. – Na placu 
zabaw niedopuszczalne są lokalne 
wgłębienia, wystające korzenie, 
wystające fundamenty urządzeń, 
nieusunięte korzenie po ściętym 
drzewie, leżące kamienie czy kostki 
brukowe – wymieniała Agnieszka 

Woźniak.
Mama Wiktorii stwierdza też, 

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

Kontrola odbyła się na wniosek 
Agnieszki Woźniak 10 sierpnia. I wy-
kazała nieprawidłowości, a inspek-
tor nakazał zarządcom przedszkola 
usunąć je w określonym terminie, 
a do tego czasu wstrzymać użytko-
wanie niektórych elementów placu 
zabaw.

– 10 sierpnia zostały przepro-
wadzone oględziny obiektów małej 
architektury, piaskownic, bujaków, 
huśtawek, zjeżdżalni i innych zloka-

lizowanych na placu zabaw – infor-
muje Andrzej Jasiński, powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego. 
– W tym samym dniu ustnie naka-
załem wykonanie niezbędnych ro-
bót budowlanych wraz z zakazem 
użytkowania piaskownicy. W ślad 
za tym wydałem decyzję nakazu-
jącą usunięcie nieprawidłowości 
stwierdzonych w obiektach małej 
architektury, określając termin ich 
usunięcia.

Inspektorzy budowlani wy-
konają w „Przedszkolu w parku” 
jeszcze co najmniej jedną kontrolę. 
O wynikach tej i innych kontroli 
przeprowadzonych po wypadku 
Wiki i w związku z nim poinformu-
jemy w kolejnym numerze.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Plac zabaw do poprawki
LIPNO  W „Przedszkolu w parku” inspektor nadzoru budowlanego stwierdził uchybienia i nakazał ich usu-
nięcie. Kontrola odbyła się trzy dni po wypadku sześcioletniej Wiktorii, w wyniku którego dziewczynka ma 
złamany wyrostek łokciowy. O sprawie pisaliśmy w poprzednim wydaniu
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dokończenie ze str. 1
– Zdecydowaliśmy się kandy-
dować dlatego, że w gminie jest 
bardzo źle – mówił kandydat 
na radnego Wojciech Budzyński. 
– Obecny burmistrz obiecywał 
wszystkim wszystko, mieszkań-
ców wsi pytał, jak mogą jeździć 
po takich drogach. Te drogi nie 
zostały jednak wciąż zrobione. 
Potwornym grzechem obecnego 
burmistrza jest ogromne zadłu-
żenie gminy i wykonywanie nie-
potrzebnych inwestycji. Słyszymy 
ciągle o hali sportowej, a starosta 
lipnowski przed chwilą opowiadał 
nam, jak zburzył starą salę gim-
nastyczną i pobudował nową halę 
sportową w Lipnie, murowaną, 
z zapleczami za 3,8 mln zł. Nasza 
hala została wyremontowana za 
3,2 mln zł. Wszyscy mamy domy 
i wiemy, że trzeba je remontować, 
ale trzeba to robić gospodarnie. 
Mało tego, hala miała być oddana 
do użytku 30 listopada. Za nie-
dotrzymanie terminu należą się 
odsetki karne, a pan Wojciechow-
ski, ale właściwie my mieszkańcy, 
otrzymaliśmy odsetki tylko za 
trzy dni, czyli 12 tysięcy złotych. 
Hala dotyczy nie tylko tych, któ-
rzy mają dzieci w szkole, bo to są 
nasze pieniądze, podatników. Te 
pieniądze to pożyczka, która za-
cznie być spłacana w 2021 roku. 
Do zadłużenia dojdą kolejne pie-
niądze. To, o czym mówił już sta-
rosta, to kwestia, kto wykonuje 
inwestycje w naszej gminie. Bo 
mówi się o Borku na przykład, ale 
przecież tego nie zrobił pan Woj-
ciechowski, a nadleśnictwo. Mamy 
chodnik przy ulicy 1 maja zrobiony 
przez starostę, a nie przez pana 

Wojciechowskiego, mamy drogę 
Rypińską zrobioną przez starostę, 
a nie przez pana Wojciechowskie-
go. Nie sposób tu wymienić oczy-
wiście wszystkiego.

Atak na Wojciechowskiego
– Pytam więc, co pan Woj-

ciechowski zrobił? Jest taka rzecz 
bardzo ważna: odciął nas od in-
formacji, bo przecież zawsze sesje 
rady były nagrywane, puszczane 
w kablówce czy nagrywane na 
płyty i każdy potem mógł sobie 
wziąć płytę i zobaczyć, co działo 
się, co dany radny robi dla nas, jak 
pracuje. Zebraliśmy jako miesz-
kańcy 515 podpisów, złożyliśmy je 
do przewodniczącego Szewczy-
ka, a wtedy skasowano zupełnie 
nagrywanie sesji pod pozorem 
kosztów, a pan Wojciechowski 
za dużo większe pieniądze rekla-
muje się w radiu Hit. Zostaliśmy 
więc odcięci od informacji, spo-
łeczeństwo nie wie, co dzieje się, 
jakie jest zadłużenie, dlaczego nie 
ma inwestycji. To wszystko moż-
na zweryfikować. Pan Gatyński 
w czasie swojego burmistrzowa-
nia przygotował projekt rewitali-
zacji jezior, były przeprowadzone 
już badania, były spotkania, była 
pani profesor, trzeba było po-
starać się o fundusze i to zrobić. 
Obecna władza ten projekt wło-
żyła do szuflady, a pieniądze być 
może wykorzystała inna gmina. 
Pan Wojciechowski mówi, ze Skę-
pe jest piękne, mówi „przyjeżdżaj-
cie do Skępego”, słowa są fajne, ale 
to Skępe mogło być dużo piękniej-
sze. Popatrzmy na pozostałości 
po ośrodkach wypoczynkowych, 
czy to wygląda pięknie – dodawał 
Budzyński.

Przywrócą kolei 
do Warszawy?
Andrzej Gatyński i jego komi-

tet chcą wprowadzenia w Skępem 
budżetu partycypacyjnego, czyli 
obywatelskiego na wzór wielu in-
nych gmin także w naszym regio-
nie. Chodzi o to, by to mieszkańcy 
własnymi głosami decydowali, na 
co przeznaczyć ma gmina okre-
śloną część budżetu. Mieszkańcy 
w tym przypadku wymyślają, wy-
bierają w głosowaniu i wskazują 
burmistrzowi do wykonania w da-
nym roku budżetowych określoną 
inwestycję. Kandydaci z list Gatyń-
skiego chcą również niezwłocznie, 
priorytetowo wrócić do rewitaliza-
cji skępskich jezior, by znów uczynić 
je perełką miasta i gminy. Tym sa-
mym chcą przyciągnąć do Skępego 
więcej turystów i gości. Z tym wiąże 
się komunikacja i Gatyński za swój 
cel stawia przywrócenie połączeń 
kolejowych Skępego z Warszawą. 
Kiedyś to połączenie było, skępia-
nie tego potrzebują, bo wygodniej 
jest pociągiem dojechać do stolicy, 
niż własnym autem, co wymaga 
i posiadania samochodu, i kierow-
cy, i szukania parkingu, i ponie-
sienia kosztów postoju. Poza tym 
połączenie kolejowe otworzy okno 
na świat młodym skępianom i po-
zwoli na podróżowanie wszystkim, 
bez względu na zasobność gara-
żu. Jednym z punktów programu 
jest ścisła współpraca samorządu 
skępskiego z innymi samorządami, 
jednostkami, organami, także po-
wiatem.

– Nieważne kto będzie sta-
rostą, ale musimy współpracować 
z powiatem – podkreśla Wojciech 
Budzyński. – Pan Wojciechowski na 

starostę Baranowskiego pogniewał 
się, a przecież tu nie ma miejsca na 
osobiste sympatie. Czegoś takiego 
robić absolutnie nie możemy. De-
mokracja polega na tym, że mamy 
ze sobą rozmawiać, spierać się, na-
wet kłócić, a obecna sytuacja w ra-
dzie w Skępem jest kuriozalna, bo 
wszyscy podnoszą ręce, nikt o nic 
nie pyta, nikt nic nie wie, jedynie 
radny Suchocki jako osoba niewy-
godna dla pana Wojciechowskiego 
krytykuje, zadaje pytania, rzuca 
dowodami.

Wieloletni burmistrz
Andrzej Gatyński od 1 marca 

2016 roku jest pracownikiem Staro-
stwa Powiatowego w Lipnie. Ma na 
koncie cztery kadencje na stanowi-
sku włodarza Skępego i osiem lat 
prezesowania w Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Jest rodowitym skępiani-
nem i ze swoim miastem związany 
jest nieprzerwanie.

– Nie miałem zamiaru kan-
dydować, bo mam dobrą pracę 
w starostwie, którą naprawdę lubię 
i przyznam, że w to moje kandydo-
wanie nikt, łącznie z moją żoną, nie 
wierzył – przyznaje Andrzej Gatyń-
ski. – Splendoru mam już dosyć, bo 
16 lat burmistrzowania i 8 lat pre-
zesowania robi swoje. Głównym 
powodem mojej decyzji o kandy-
dowaniu było mówienie o zadłuże-
niu gminy, o hali, a zaczynem stało 
się położenie w Kukowie kilkuset 

metrów wodociągu bez dokumen-
tacji. Wtedy zapaliła mi się czerwo-
na lampka. Najpierw byłem prze-
konany, że jest to niemożliwe, ale 
jednak. Byłem w gorączce złości, 
nie ukrywam, kiedy słyszałem te 
stwierdzenia, że hala sportowa jest 
w ruinie. I też nie wierzyłem, pod-
jechałem, zobaczyłem karteczki, że 
zamknięta, bo grozi zawaleniem. 
Teraz będę miał szansę ludziom 
powiedzieć prawdę, wyjaśnić, od-
powiedzieć na pytania jak to na-
prawdę choćby z halą było. Ludzie 
nie mają o tym pojęcia. Chcę też 
udowodnić, że ta inwestycja mogła 
być o minimum 40 procent tańsza. 
Ja nie jestem oczywiście fachow-
cem, ale mam dokumenty i do-
świadczenie jako prezes spółdziel-
ni, gdzie inwestycji wykonywaliśmy 
dużo, i jako burmistrz. Wcześniej 
nie miałem sposobności odnieść 
się do tych nieustannych zarzutów, 
jakie padały pod moim adresem 
choćby na sesjach czy komisjach. 
Teraz będą spotykał się z ludźmi 
i będę wyjaśniał, mówił choćby to, 
że nasza gmina jest teraz bardziej 
zadłużona niż była.

Relacje ze spotkań wyborczych 
będziemy relacjonować. Wtedy 
usłyszymy i zarzuty, i odpowie-
dzi. Wtedy spiszemy obietnice, by 
przez kolejne pięć lat dopominać 
się o ich realizację.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Skępe

Gatyński wraca do gry
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Ośrodek Kultury Gminy Kikół nie tylko organizuje 
imprezy, włącza się w gminne obchody, a także robi 
wszystko, by nie nudzili się najmłodsi mieszkańcy 
gminy.

Lipno

Wybrali najpiękniejsze ogrody

Pożegnanie wakacji 
w sołectwach

Inga Kaczorowska i Zofia Śmigielska wygrały ex aequo w tegorocznym miejskim 
konkursie kwiatowym za najpiękniejszy balkon, a Elżbieta Gęsicka zdobyła pierw-
sze miejsce w kategorii ogródek przydomowy. Wręczenie nagród odbędzie się 
w czasie obchodów Dni Lipna.

Gmina Kikół

27 sierpnia w świetlicy wiej-
skiej w Grodzeniu odbyło się po-
żegnanie wakacji z Ośrodkiem 
Kultury Gminy Kikół.

– Dziękujemy za wspólną 
zabawę wszystkim przybyłym 
najmłodszym mieszkańcom so-
łectwa Grodzeń, a także rodzi-
com którzy również włączyli się 
do zabawy ze swoimi pociecha-
mi – mówi Krzysztof Kończalski 
z OKGK.

Warto podkreślić, że na 
wszystkich 7 świetlicach w gminie 
Kikół odbywają się dla dzieci, mło-
dzieży, a także rodziców, zabawy, 
animacje i imprezy taneczna. Tak 
więc nawet mimo upływających 
już wakacji młodzi mieszkańcy 
Kikoła i okolic na pewno nie będą 
się nudzić. Zadba o to kikolski 
ośrodek kultury.

(ak), fot. OKGK

Znamy już nazwiska laureatów 
tegorocznej edycji miejskiego kon-
kursu kwiatowego. Najpiękniejszy 
balkon i równorzędne pierwsze 
miejsca, zdaniem komisji, mają 
w Lipnie tego lata Inga Kaczorow-
ska i Zofia Śmigielska. Trzecie miej-
sce w tej kategorii kwiatowego kon-
kursu przypadło Jolancie Hapter.

Wśród właścicieli najpiękniej-
szych ogrodów zwyciężyła Elżbie-
ta Gęsicka. Drugie miejsce zdobył 
Andrzej Stasiak, a trzecie miejsce 

jurorzy przyznali Wandzie Suchar-
skiej.

Oceny zielonych zakątków do-
konała komisja konkursowa powo-
łana przez burmistrza Lipna. Zma-
gania te wpisały się do lipnowskiej 
tradycji już na stałe. Niewątpliwie 
organizowane przez urząd miejski 
konkursy promują piękno, estetykę 
i nagradzają dbałość o otoczenie. Do 
27 lipca pracownicy ratusza przyj-
mowali zgłoszenia, a później w te-
ren wyruszyła specjalna 3-osobowa 

komisja (pracownik UM w Lipnie, 
PUK-u i radny RM). Z przeglądu po-
sesji jurorzy sporządzili protokół, 
a w każdej kategorii przyznali trzy 
nagrody.

Nagrody (dla właścicieli naj-
lepiej ocenionych balkonów cze-
kają bony o wartości do 100 do 
300 złotych, a ogródków od 200 
do 600 złotych) zostaną wręczone 
laureatom podczas Dni Lipna, czy-
li już  w najbliższą sobotę 1 wrze-
śnia. Nagrody są dofinansowane ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu.

Komisja oceniała wygląd, 
ukwiecenie, dobór roślin i kolory-
stykę oraz pomysłowość wykona-
nia balkonu lub przydomowego 
ogródka i koncepcję. Maksymalnie 
można było zdobyć 15 punktów, 
a więc po pięć za wygląd i ogólne 
wrażenie, za ukwiecenie, dobór ro-
ślinności, kolorystykę oraz za po-
mysłowość i ogólną koncepcję.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

z mlekiem”, Zenek Martyniuk 
o 19.30 zaśpiewa o „Oczach zie-
lonych”, zespół Mavers zaśpiewa 
o 20.30, a od 21.45 zespół Activ 
będzie grał na zabawie tanecznej 
pod gołym niebem.

Drugi dzień świętowania to 
akcje sportowe odbywające się na 
stadionie miejskim. Od 9.30 grać 
będą siatkarze plażowi o puchar 
burmistrza, od 11.30 UKS Lipno 
wykazywać się będzie w meczu 
pokazowym, od 12.30 umiejęt-
ności zaprezentują adepci Szkoły 

Sztuk Walki „Czarny orzeł”, a od 
13.00 rywalizować na boisku będą 
samorządowcy miasta i powiatu.

– Tegoroczne święto naszego 
miasta wiąże się też ze zmianami 
w organizacji ruchu 1 września 
– mówi Krzysztof kowalewski 
z Miejskiego Centrum Kultural-
nego w Lipnie.

I tak w sobotę do 12.00 do 
24.00 na ulicy Wyszyńskiego będą 
obowiązywały zmiany. Najpierw 
zakaz wyprzedzania, obustronny 
zakaz postoju oraz ograniczenie 
prędkości do 30 km/h obowiązy-
wać będzie od ulicy Krótkiej, a od 
godziny 16.00 ten sam odcinek, 
aż do zjazdu na strzelnicę będzie 
już całkowicie zamknięty dla ru-
chu pojazdów. Zamknięty będzie 
też wjazd do Lipna od strony 
Trzebiegoszcza. Organizatorzy 
zachęcają do pozostawiania po-
jazdów uczestników Dni Lipna na 
terenie NCL i na przyległym do 
rzeki parkingu przy ulicy Mickie-
wicza.

Relację z dni Lipna opubliku-
jemy w kolejnym numerze CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

W sobotę i niedzielę lipno-
wianie będą świętować, a władzę 
w mieście dzierżyć będą seniorzy. 
Symboliczne przekazanie kluczy 
odbędzie się na placu Dekerta 
już w najbliższą sobotę 1 wrze-
śnia o godzinie 15.00, a już pół 
godziny później na PUK Arenie 
rozpoczną się oficjalnie tegorocz-
ne obchody Dni Lipna. Na scenie 
pojawią się i nasi lokalni artyści, 
i zaproszone gwiazdy. Popularny 
aktor Robert Rozmus od 16.30 
zabawiać będzie lipnowian „Kawą 

Burmistrz 
odda władzę

LIPNO  1 września włodarz naszego miasta Paweł Banasik 
przekaże klucz do Lipna seniorom, by przez dwa dni rządzili 
miastem i bawili się wybornie
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ostatnie pożegnanie prezes Bożeny
SKĘPE  W miniony piątek zmarła wieloletnia prezes i sekretarz lipnowskiego koła powiatowego Polskiego 
Związku Niewidomych Bożena Czachorowska-Suchocka. Miała 59 lat

Bożena Suchocka urodzi-
ła się 11 grudnia 1959 roku. Jako 
siedmioletnia dziewczynka za-
chorowała na cukrzycę. Wte-
dy już zaczęły się problemy ze 
wzrokiem. Ukończyła szkołę 
średnią, zawodowo związała się 
ze skępskim Bankiem Spółdziel-
czym, pracowała też w lipnow-
skiej restauracji. Postępująca 
cukrzyca związana z coraz moc-
niejszą utratą wzroku zmusiła 
panią Bożenę do zmiany zawodu 
i przekwalifikowania się. Ukoń-
czyła wtedy specjalistyczny kurs 
dla niewidomych w Bydgoszczy 
i tam podjęła pracę. Tam też, 
w latach dziewięćdziesiątych, 
poznała Krzysztofa Suchockiego 
i wkrótce wyszła za mąż. Pra-
cowali w bydgoskiej Łuczniczce, 
tam mieszkali i zgłębiali swo-
je pasje. Pani Bożena śpiewała, 
uczyła się śpiewu i dzieliła się 
swoim talentem z odbiorcami 
licznych imprez, a jej ulubioną 
wokalistką była Eleni. Podzielała 
też hobby męża, którego pasjo-
nowały szachy. Suchoccy zacie-
śniali w Bydgoszczy więzi ze śro-
dowiskiem osób niewidomych 
i niedowidzących, rozwijali swo-
je pasje społecznikowskie, a po 
powrocie w rodzinne strony, do 
Skępego, związali się z działalno-
ścią Polskiego Związku Niewido-
mych, by tu zrzeszać i pomagać 

niepełnosprawnym tak jak oni.
Wieloletni 
prezes i działacz
Bożena Suchocka od roku 

2000 rozwijała koło powiatowe 
Polskiego Związku Niewidomych 
w Lipnie, wdrażała korzystne 
rozwiązania, dawała szansę na 
integrację i rehabilitację nie-
widomym z naszego powiatu, 
otwierała okno na świat, kontak-
towała z rehabilitantami, leka-
rzami, szkołami specjalistyczny-
mi, wskazywała drogę i ułatwiała 
start. Była prezesem PZN przez 
dwie kadencje, a od 2006 roku 
do śmierci była sekretarzem lip-
nowskiego koła powiatowego. 
Bo tę funkcję mogła wykonywać 
w domu. Szefostwo PZN, decyzją 
członków koła, przejął jej mąż 
Krzysztof Suchocki tylko dlatego, 
że panią Bożenę cukrzyca pozba-
wiła obu nóg.

Pomagała do końca
– Jeszcze dwa dni przed swo-

ją śmiercią pocieszała mężczy-
znę, który stracił nogę – wspo-
mina mąż pani Bożeny. – Żona 
zawsze chciała pomagać innym 
i to robiła do końca. Teraz, kie-
dy już nie miała nóg i była dia-
lizowana, pracowała w domu. 
Organizowała, przygotowywa-
ła wszystkie spotkania naszego 
związku, czuwała nad wszyst-
kim, doradzała w zarządzaniu. 

Nigdy nie skarżyła się na nic. Nie 
prosiła. Jedyną niedogodnością 
był niemożność posiadania przez 
nas samochodu, prawa jazdy.

Cukrzyca odebrała Boże-
nie Suchockiej najpierw wzrok, 
a przed kilkoma laty obie nogi. 
Do tego doszła choroba serca 
i nerek. Potrzebne były bypassy, 
do ostatnich chwil była też diali-
zowana. Dom zamienił się w ste-
rylne ambulatorium ze sprzętem 
medycznym i lekami, a również 
niedowidzący mąż stał się nieza-
stąpionym opiekunem.

Ostatnia droga
– Do dnia ostatniego nie 

było żadnego problemu, dawa-
liśmy sobie świetnie radę, żona 
nie miała nigdy nawet stanu za-
palnego, tylko brakowało nam 
empatii ludzi, którzy mogli nam 
pomóc w kwestii zagwaranto-
wania samochodu na dowóz do 
Włocławka, na dializę – mówi 
mąż Bożeny Suchockiej. – Żona 
patrzyła w okno i za każdym 
razem czekała, czy w ogóle sa-
mochód gminny przyjedzie. Ow-
szem mieliśmy zaprzyjaźnionych 
ludzi, którzy chętnie służyli sa-
mochodem, ale nam potrzebny 
był samochód dla wózkowców, 
bo przecież żona nie miała nóg. 
Prosiłem w gminie wiele razy, 
usłyszałem nawet ze trzy miesią-
ce przed żony śmiercią, że można 

się złożyć na ten transport. Nie 
skorzystałem, nie chciałem jał-
mużny, tylko zwyczajnej pomocy 
przez dowiezienie bezpłatne na 
dializę, tak jak my zawsze innym 
pomagaliśmy. Mówiłem o tym na 
sesjach, mówiłem o tym wszę-
dzie, głośno, błagałem, a żona 
czekała i myślała, że to przez to 
moje zasiadanie w radzie miej-
skiej. Nikt nie wystąpił z wnio-
skiem, nikt nie upomniał się, 
żaden radny, żaden MOPS. Nikt 
nie powiedział, że to jest osoba 
przykuta do wózka, że jest sa-
mochód dla wózkowców i że nie 
należy dalej na złość robić radne-
mu Suchockiemu. To dla nas była 
zemsta. Żona bała się tej niepew-
ności tak, jak bała się dotknięcia 
czyjegoś wózka czy śmierci zimą. 
Umarła latem, została windą le-
ciutko wpuszczona do dołu. Zro-
biłem, co mogłem. Gdybym był 
zdrowy, pewnie nie musiałbym 
prosić o samochód i zrobiłbym 
jeszcze więcej. Pożegnały moją 
żonę tłumy ludzi, mnóstwo dele-
gacji. Wszystkim za uczestnictwo 
w ostatniej jej drodze serdecz-
nie dziękuję. Dziękuję księdzu 
proboszczowi za piękne słowa 
i modlitwę, dziękuję za kwiaty 
i liczny udział w ceremonii po-
grzebowej mojej żony wszystkim 
znajomym, sąsiadom, przyjacio-
łom, delegacjom, dyrektorom 

jednostek, wszystkim obecnym 
na pogrzebie, dziękuję też sa-
morządowcom ze starostą lip-
nowskim na czele. Dziękuję bez 
wyjątku wszystkim tym, którzy 
byli przy mojej żonie, którzy ją 
wspierali do końca i tym, którzy 
uczestniczyli w jej pogrzebie. Nie 
chcę nikogo pominąć. Dziękuję 
wszystkim.

W pamięci na zawsze
Bożena Suchocka zmarła 

w wielu 59 lat. Mimo licznych 
chorób i niewątpliwego cierpie-
nia żyła pogodnie do ostatnich 
chwil i planowała. Nic nie za-
powiadało takiego rozwoju wy-
padków. Śmierć przyszła nagle. 
Pani Bożena zmarła w otocze-
niu najbliższych, w swoim domu 
w miniony piątek, 17 sierpnia. 
Spoczęła na cmentarzu parafial-
nym w Skępem. Pamięć o prezes 
Bożenie będzie trwać w sercach 
członków Polskiego Związku Nie-
widomych i jego kronikach już 
zawsze.

Redakcja tygodnika CLI, od-
znaczonego zacnym tytułem 
„Przyjaciel niewidomych” za 
wieloletnią współpracę medial-
ną, składa wyrazy szczerego 
współczucia rodzinie wspaniałej 
i niezapomnianej prezes lipnow-
skiego Polskiego Związku Niewi-
domych Bożeny Suchockiej.

Lidia Jagielska

Narodowe czytanie 2018 odbędzie się w naszym mieście już w najbliższą sobotę 
1 września. W interpretacji samorządowców, gości i skopian usłyszymy fragmen-
ty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Początek akcji zaplanowano na godzinę 
10.00.

Skępe

Zainaugurują narodowe czytanie

– Serdecznie zapraszamy do 
udziału w siódmej już edycji na-
rodowego czytania odbywającego 
się pod patronatem pary prezy-
denckiej – zachęca dyrektor Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Skępem Jerzy Kowalski. – W tym 
roku 8 września czytana będzie 
w całej Polsce powieść Stefana Że-
romskiego „Przedwiośnie”. U nas 
w Skępem, z uwagi na odbywają-
cy się 8 września odpust czytanie 
odbędzie się wyjątkowo tydzień 
wcześniej, czyli już 1 września. Ter-
min ten jest oczywiście uzgodniony 
z pałacem prezydenckim, już jako 
jedni z pierwszych otrzymaliśmy 
pieczęć okolicznościową z kancela-
rii Prezydenta RP. Zapraszam więc 
już w najbliższą sobotę na skępski 
Rynek. Wspólne, narodowe czyta-
nie, zaczniemy o godzinie 10.00. 

Każdy, kto przyniesie ze sobą do-
wolny egzemplarz „Przedwiośnia”, 
będzie miał szansę na opieczęto-
wanie go specjalną pieczęcią.

Skępe więc zainauguruje 1 
września tegoroczne narodowe 
czytanie. 8 września bowiem, 
a więc w dniu ogólnopolskiego na-
rodowego czytania, Skępe będzie 
centrum modlitewnym dla miesz-
kańców miasta, gminy i tysięcy 
pielgrzymów z całej Polski. Odpust 
w miejscowym sanktuarium jest 
więc przyczyną przyspieszenia 
o tydzień narodowej akcji czytel-
niczej. 1 września, w sobotę frag-
menty „Przedwiośnia” na skępskim 
Rynku, przy fontannie zaprezen-
tują przedstawiciele władz samo-
rządowych miasta oraz znane i lu-
biane osoby z życia kulturalnego 
i społecznego.

„Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego będzie bowiem głów-
ną lekturą Narodowego Czytania 
w tym roku. Decyzję ogłosił pre-
zydent Andrzej Duda. Ta popular-
na coraz bardziej akcja czytelnicza 
ma na celu propagowanie bogac-
twa polskiej literatury oraz popu-
laryzację czytelnictwa. Ponadto 
para prezydencka zachęca do czy-
tania przez cały rok utworów z tak 
zwanej Antologii Niepodległości 
w roku 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, stąd wyjąt-
kowa formuła akcji. Tworzą ją 44 
wybrane teksty z różnych epok, od 
najdawniejszych po współczesne, 
składające się na obraz naszej lite-
ratury narodowej.

Tegoroczna odsłona Narodo-
wego Czytania odbywa się w szcze-
gólnym czasie, roku 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, stąd wyjątkowa formuła ak-
cji. W Pałacu Prezydenckim została 
zainaugurowana już siódma edycja 
Narodowego Czytania, a prezydent 
przypomniał, że w zeszłym roku 
w głosowaniu na lekturę Narodo-
wego Czytania 2017 „Przedwiośnie” 
zajęło drugie miejsce.

– „Przedwiośnie” to jak po-
wiedział śp. profesor Tomasz Bu-
rek powieść pytań, na które trzeba 
szukać odpowiedzi – mówił prezy-
dent Andrzej Duda. – To powieść 
niezwykle ciekawa, niezwykle 
obrazująca takie specyficzne pol-
skie losy. Jest tam wiele pytań, na 
które trudno znaleźć odpowiedź: 
w jakim kierunku zdążać, jaka ta 
Polska ma być, jaki powinien być 

ustrój. Wiele tych pytań jest dzi-
siaj w Polsce aktualnych, dlatego 
właśnie ta powieść wydaje nam się 
tak ważna i w 2018 roku warto ją 
przypomnieć i przeczytać. Niech 
będzie to lektura, która nas po-
chłonie.

My w imieniu skępskich bi-
bliotekarzy zapraszamy do wspól-
nego czytania „Przedwiośnia” już 
w sobotę 1 września. My też tam 
będziemy. Relację opublikujemy 
w kolejnym wydaniu CLI. W Lipnie 
narodowe czytanie zaplanowano 
na 8 września na godzinę 11.00, 
a w gminie Lipno „Przedwiośnie” 
usłyszymy w Jastrzębiu 11 wrze-
śnia o godzinie 14.00. Do tematu 
wrócimy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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POWIAT  Lipnowskie koło Polskiego Związku Niewidomych odnotowuje kolejne sukcesy na niwie in-
tegracji i aktywizacji środowiska niewidomych i ludzi zdrowych oraz mieszkańców naszego powiatu 
z mieszkańcami powiatu włocławskiego. Projekt nazywa się „Kulturoaktywni”. Zapisy trwają

Aktywni niewidomi

Powiatowy oddział Polskiego 
Związku Niewidomych w Lipnie 
zrzesza osoby z niepełnospraw-
nością wzrokową i to właśnie oso-
by niepełnosprawne działają na 
rzecz innych członków stowarzy-
szenia oraz społeczności lokalnej, 
uczestniczą w kolejnych konkur-
sach, akcjach i projektach.

Szeroki wachlarz działań
– Przez lata stowarzyszenie 

prężnie działa, pozyskiwane są 
pieniądze na rehabilitację osób 
chorych czy zakup odpowiednich 
sprzętów – mówi prezes PZN 
w Lipnie Krzysztof Suchocki. – 
Przy współpracy z PEFRON-em, 
Urzędem Marszałkowskim w To-
runiu, Starostwem Powiatowym 
w Lipnie oraz różnymi instytucja-
mi, a także prywatnymi firmami 
corocznie realizujemy wiele celów 
statutowych. Oprócz spotkań inte-
grujących członków stowarzysze-
nia przeprowadzamy warsztaty, 
spotkania, wycieczki, które mają 
na celu aktywizację i integrację 
osób z niepełnosprawnością wraz 
z osobami zdrowymi, mieszkań-
cami regionu. Kołem napędowym 
PZN w Lipnie jest teraz wiceprezes 
Andrzej Gatyński, który jest nie-
zwykle pomocny właśnie w po-
zyskiwaniu funduszy, składaniu 

wniosków, bo jest osobą zdrową. 
Cztery lata temu Andrzej Gatyń-
ski został nadzwyczajnym człon-
kiem PZN jako osoba zdrowa. Jest 
to jedna z dziewięciu takich osób 
w całym województwie kujaw-
sko-pomorskim. Gatyński pełni 
niezastąpioną funkcję w naszym 
oddziale PZN. Jako osoba pełno-
sprawna w praktyce codziennego 
funkcjonowania stowarzyszenia 
wykonuje szereg prac, które spra-
wiają kłopot niepełnosprawnym 
członkom.

Pomoc wiceprezesa
– Działalność stowarzyszenia 

to nie tylko przecież oficjalne spo-
tkania przy kawie, ale i fizyczna 
praca organizacyjna. Andrzej Ga-
tyński to nasze oczy, które piszą 
pisma, uzupełniają dokumenty, 
kierują samochodem, pomaga-
ją w zakupach i przygotowaniu 
spotkań. Jako wieloletni samo-
rządowiec posiada doświadcze-
nie w realizacji działań na rzecz 
społeczności lokalnej. Swój duży 
bagaż doświadczeń pracownika 
administracji publicznej sprawnie 
wykorzystuje przy pozyskiwaniu 
dodatkowych funduszy i realizacji 
projektów. Dzięki naszej wspól-
nej pracy możemy się pochwalić 
wieloma dotacjami i grantami. Od 

2014 roku poszerzyliśmy spektrum 
naszego działania, udało nam się 
pozyskać fundusze na wydarzenia 
artystyczne, turystyczne i inte-
gracyjne takie jak „Lato w Teatrze 
2014”, „Kultura Dostępna 2015”, 
„Kultura Interwencje 2017”, mamy 
wsparcie urzędu marszałkowskie-
go w roku 2017 i 2018, coroczne 
dotacje ze środków PEFRON oraz 
powiatu lipnowskiego. W tym 
roku również realizujemy kilka 
projektów i ofert, dzięki dotacji 
przyznanej przez urząd marszał-
kowski nasze działania kierujemy 
nie tylko do mieszkańców powiatu 
lipnowskiego. Wychodzimy poza 
powiat, zapraszamy do udziału 
w warsztatach mieszkańców po-
wiatu włocławskiego – dodaje Su-
chocki.

Nowy projekt
I to będzie kolejne przedsię-

wzięcie aktywizacyjne realizo-
wane z powodzeniem przez Koło 
Powiatowe Polskiego Związku Nie-
widomych w Lipnie. Zapisy trwają, 
a współautorka programu zdra-
dza nam, że to nie jedyne zadanie 
Związku Niewidomych na ten rok.

– Kulturoaktywni jest jed-
nym z dwóch projektów, który 
zrealizujemy w tym roku – mówi 
Małgorzata Ziółkowska. – Projekt 
ten obejmuje integracyjne warsz-
taty plastyczne zakończone wer-
nisażem podczas lipnowskiego 
Dnia Białej Laski, czyli ogólnopol-
skiego święta osób niewidomych 
i niedowidzących. Opisane przez 
nas w projekcie działania mają 
na celu wspieranie aktywności 
społecznej osób z niepełnospraw-
nością oraz członków ich rodzin, 
przeciwdziałanie wykluczaniu 
społecznemu, a także ułatwienie 
dostępu do kultury i wspieranie 
aktywności osób niewidomych 
i niedowidzących oraz ich bliskich 
w tej dziedzinie. Zaplanowaliśmy 
cykl warsztatów, spotkań dla gru-
py osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin, w tym osób należących do 
Polskiego Związku Niewidomych, 
Koła Powiatowego w Lipnie oraz 
osób niezrzeszonych z regionu, 
w tym powiatów lipnowskiego 
i włocławskiego.

Będą to szeroko zakrojo-
ne zadania artystyczne, których 
główny cel to integracja społeczna 
osób niepełnosprawnych zagrożo-
nych szeroko rozumianym wyklu-
czeniem społecznym i ich rodzin, 
a także umożliwienie partycypacji 
w kulturze dotąd dla nich niedo-
stępnej. Poprzez przeprowadzo-
ne warsztaty uczestnicy nabędą 
nowe umiejętności, zdobędą kom-
petencje odbiorców kultury, będą 
ją samodzielnie współtworzyć. 
Ponadto staną się jej odbiorcami 
poprzez uczestnictwo w wyda-
rzeniach artystycznych, często 
w ważnej roli współtwórcy. Plano-
wane są bowiem wystawy i pod-
sumowujący projekt wernisaż. 
Podjęte działania i warsztaty mają 
za zadanie wspieranie szeroko ro-
zumianej aktywizacji i integracji 
społecznej, ale przede wszystkim 
zwiększenie udziału osób niepeł-
nosprawnych w wydarzeniach 
kulturalnych.

Będzie wernisaż
– Chcemy przełamać niewi-

doczne bariery, które dla osób 
dotkniętych niepełnosprawnością 
wzrokową często stanowią ogrom-
ny problem w uczestnictwie w ży-
ciu społecznym – wyjaśnia Mał-
gorzata Ziółkowska. – Realizacja 
zadania pozwoli zwiększyć poten-
cjał w zakresie kulturalnych usług 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Realizacja poszczególnych 
działań pozwoli nam promować 
działalności takich osób poprzez 
podkreślenie terminów działań 
projektu związanych ze świętami 
niepełnosprawnych.

I tak wiemy już, że 13 paź-
dziernika, czyli w Dniu Białej Laski 
odbędzie się  wernisaż powarsz-

tatowy, a 15 listopada, w Między-
narodowym Dniu Niewidomych 
będziemy uczestniczyć w zakoń-
czeniu wystawy.

– Projekt ten będzie reali-
zowany zarówno w powiecie lip-
nowskim jak i włocławskim – in-
formuje prezes lipnowskiego PZN 
Krzysztof Suchocki. – Przedsię-
wzięcie jest skierowane do całych 
rodzin. Bardzo cieszę się, że udaje 
się nam realizować już kolejne tak 
duże i ważne dla niepełnospraw-
nych zadanie.

40 mieszkańców regionu
Projekt „Kulturoaktywni” re-

alizowany przez Polski Związek 
Niewidomych zakłada bowiem 
szeroko pojętą integrację spo-
łeczności lokalnej, otwarcie się 
na kontakt z osobami niepełno-
sprawnymi. Działania obejmą 
czterdzieścioro mieszkańców re-
gionu. Projekt skupi osoby, które 
z powodu niepełnosprawności, 
a także z powodów materialnych 
czy społecznych są bierne i mało 
aktywne.

– O udziale w projekcie decy-
duje kolejność zgłoszeń, spełnie-
nie warunków kwalifikowalności 
do udziału w zadaniu, zapoznanie 
się i akceptacja regulaminu pro-
jektu przez uczestnika – wyjaśnia 
Małgorzata Ziółkowska.

Koordynatorem projektu 
„Kulturoaktywni” jest wiceprezes 
lipnowskiego koła PZN Andrzej 
Gatyński.  Więcej szczegółowych 
informacji uzyskać można pod 
numerem telefonu 515 231 023.

Projekt ten jest finansowany 
jest ze środków PFRON pozosta-
jących w dyspozycji samorządu 
województwa kujawsko-pomor-
skiego na realizację zadania „Re-
habilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych” w ra-
mach konkursu ofert. Patronat 
medialny nad projektem objął ty-
godnik CLI. Do tematu wrócimy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Lipno

Ukradł rower i chciał go sprzedać
Z jednej z piwnic na os. Armii Krajowej w Lipnie zginął rower. Właściciel odnalazł 
go wystawionego na sprzedaż na portalu ogłoszeniowym. Umówił się ze sprze-
dającym na kupno jednośladu, ale na miejsce transakcji udał się już z policjan-
tami.

W poniedziałek (20.08) do 
komendy w Lipnie zgłosił się 
mieszkaniec miasta. Jak się oka-
zało, gdy zszedł do piwnicy za-
uważył, że ktoś wyrwał skobel 
zabezpieczający i usunął zało-
żoną na nim kłódkę. Z wnętrza 

piwnicy zginął należący do nie-
go rower o wartości 700 zł.

Mężczyzna natychmiast po 
powrocie do mieszkania przej-
rzał ogłoszenia na portalach 
internetowych i odnalazł tam 
należący do niego jednoślad 

wystawiony na sprzedaż! Rower 
był charakterystyczny i posiadał 
rozpoznane przez właściciela 
ślady użytkowania. Ogłosze-
nie widniało na profilu kobie-
ty, jednak telefon z ogłoszenia 
odebrał mężczyzna. Nie chciał 

podać adresu domowego, ale 
na sprzedaż roweru umówił się 
w określonym miejscu. Wobec 
tego mieszkaniec Lipna zgłosił 
sprawę policjantom.

– Na miejsce transakcji 
zgłaszający udał się już z funk-
cjonariuszami służby krymi-
nalnej. W umówionym miejscu 
czekała kobieta ze skradzionym 
rowerem, a obok niej mężczyzna 
z innym jednośladem. Na wi-
dok pojazdu, którym przyjechał 
właściciel roweru, widać było 
konsternację obojga, jednak na 
reakcję było za późno. Policjan-
ci zatrzymali chcących dokonać 
transakcji – mówi mł. asp. Mał-

gorzata Małkińska z KPP Lipno.
Jak się okazało, rower 

z piwnicy ukradł 22-letni są-
siad zgłaszającego. Dlatego 
znał samochód właściciela po-
jazdu i zaniepokoił się, gdy ten 
właśnie przyjechał na miejsce 
transakcji, słusznie przewidując 
kłopoty. Towarzysząca mu 16-
latka nie wiedziała, że jedno-
ślad, który planował sprzedać 
za pośrednictwem jej telefonu 
jest kradziony. W toku przesłu-
chania mężczyzna przyznał się 
do kradzieży z włamaniem i do-
browolnie poddał karze. Rower 
powrócił już do właściciela.

(ak)



Kompozycje ze słomy, kuku-
rydzy, jarzębiny i słoneczników – 
czyli ostatnich plonów tego roku 
– oraz zabawne kukły ludowych 
gospodarzy zdobiły trasę prze-
marszu korowodu dożynkowego, 
który po mszy świętej inauguru-
jącej rolnicze święto przemasze-
rował z kościoła parafialnego na 
plac przy ruinach zamku prowa-
dzony przez orkiestrę dętą.

Jak każe tradycja, okazały bo-
chen chleba przekazali staroście 
Krzysztofowi Baranowskiemu 
i wójtowi gminy Bobrowniki Jaro-
sławowi Poliwko starostowie do-
żynek. W tym roku tę funkcję peł-
nili Wanda Grzankowska i Henryk 
Kiełkowski. – To wielkie i ważne 
wydarzenie, święto wszystkich 
rolników, w podziękowaniu im za 
ogromny trud pracy, a Bogu za 
tegoroczny urodzaj i plony pól, 
sadów i grodów – mówił starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski.

Jak co roku dożynki powiato-
we obfitowały w liczne atrakcje. 
W części artystycznej wystąpili 
lokalni artyści. Zaproszeni goście 
mogli wysłuchać koncertu orkie-
stry dętej z powiatu lipnowskiego 

oraz z Bobrownik. Zaprezentowali 
się członkowie kabaretu „Ale wio-
cha” oraz zespół Bobrowiacy.

Został rozstrzygnięty kon-
kurs Rolnik Powiatu Lipnowskiego 
2018. Nagrody przyznano w kilku 
kategoriach. W kategorii produk-
cja roślinna laureatami zosta-
li Barbara i Henryk Kiełkowscy 
z Nowopola, produkcja zwierzęca 
Dorota i Ryszard Esa z Biskupina,  
ogrodnictwo Marzena i Ryszard 
Ziółkowscy z Trzebiegoszcza, 
agroturystyka Hanna Wągrowska 
z Gnojna. Wśród firm w kategorii 
przetwórstwo rolniczo-spożyw-
cze najlepsze okazały się Greeny-
ard Frozen Poland Sp. z o.o. oraz 
Agromlecz z Lipna.

Dla dzieci zapewnione zostały 
atrakcje w postaci karuzeli, dmu-
chanych zamków, kolorowego po-
ciągu oraz trampoliny. Wszyscy 
uczestnicy dożynek mogli poczę-
stować się specjałami przygotowa-
nymi przez panie z kół gospodyń 
wiejskich. – Wszystko nie tylko 
wspaniale wygląda, ale także jesz-
cze lepiej smakuje. Panie z kół jak 
zawsze przeszły nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Ich kuchnia jest 

po prostu niesamowita – mówi 
Ala Tomaszewska z gminy Lipno.

Na rozstrzygnięcie konkursu 
na najładniejszy wieniec doży-
nek czekali wszyscy mieszkańcy 
powiatu. Tym razem laur zwy-
cięstwa w kategorii wieniec tra-
dycyjny przypadł w udziale sołec-
twu Trzcianka z gminy Tłuchowo, 
drugie miejsce wywalczył wieniec 
z Chrostkowa a trzecie z Chalina. 
Najładniejszy wieniec współcze-
sny wykonały panie z KWG z Tru-
towa, następnie koło kobiet z Wit-
kowa, a na trzecim miejscu znalazł 
się wieniec ze Starego Bógpomóż. 
Publiczność przyznała nagrodę 
dla wieńca z Trzcianki.

Gwoździem programu były 
występy gwiazd muzyki disco 
polo. Podczas dożynek w Bobrow-
nikach bawiły się tłumy na koncer-
cie zespołów Selfie i MIG. Późnym 
wieczorem przybyłych gości bawił 
duet muzyczny Beata i Tomek.

Tekst i fot. (mb-g)
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Cały powiat podziękował za plony
BOBROWNIKI  W piękne dekoracje przybrano w sobotę 25 sierpnia Bobrowniki, a to na okoliczność 
powiatowo-gminnych dożynek, których były w tym roku gospodarzem. Nawet deszcz padający rano 
nie zakłócił uroczystości, na którą przyjechały delegacje z całego powiatu
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

ZUS rezygnuje z dotacji 

Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zdecydował o zablo-
kowaniu kolejnych 3 mld zł dotacji z budżetu państwa do Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych. To zasługa bardzo wysokich 
wpływów składkowych. To kolejna blokada dotacji budżetowej 
do FUS, o której zdecydował zarząd ZUS. W marcu zakład nie 
przyjął dotacji w wysokości 2,2 mld zł. 
Od początku roku do ZUS-u wpłynęło w sumie już 168,6 mld zł 
składek. Jest to kwota aż o 11,4 mld zł większa niż w tym sa-
mym okresie ubiegłego roku. Dzięki wprowadzeniu z początkiem 
stycznia 2018 r. indywidualnych numerów rachunków składko-
wych, zdecydowanie usprawnił się pobór składek na ubezpie-
czenia społeczne. Wzrosła terminowość płatności, a duża część 
przedsiębiorców zaczęła regulować zadłużenie z tytułu nieopła-
conych składek.

Złóż wniosek o wypłatę rekompensaty 

za rezygnację z trzody chlewnej

Do 30 września posiadacze zwierząt, którzy przy-

stąpili do programu wypłat rekompensat za nie-

przerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie 

świń (sus scrofa), mogą składać w Biurach Po-

wiatowych ARiMR wnioski o: wypłatę II transzy 

rekompensaty – jeżeli przystąpili do programu 

w 2017 r.; wypłatę III transzy rekompensaty – je-

żeli przystąpili do programu w 2016 r.; wypłatę 

IV transzy rekompensaty – jeżeli przystąpili do 

programu w 2015 r. Wnioski można znaleźć na 

stronie www.arimr.gov.pl. 

Szansa na nowe drogi

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza gminy i powiaty do 
składania wniosków o do� nansowanie zadań w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019. Obecny nabór dotyczy zadań, które realizowane 
będą w roku 2019. Wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące 
budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontów dróg lokalnych 
– gminnych i powiatowych. 
Wnioski o do� nansowanie można składać do Kujawsko-Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy od 3 do 17 września 
2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku 
do urzędu). Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego 
naboru, w tym m.in. ogłoszenie, wzory wniosków i dokumenty 
wykonawcze, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ku-
jawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dyżur pracownika ZUS

30 sierpnia w godz. 10.00-12.00 odbędzie się  dyżur pracowników ZUS w siedzibie Polskie-go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brodnicy oraz Lipnie. W trakcie dyżuru eks-perci ZUS wyjaśnią m.in: zasady przyznawania emerytur, rent i naliczania kapitału począt-kowego oraz zasady przeliczania świadczeń w związku z osiąganiem dodatkowych przy-chodów.

Minister pisze do wojewodów ws. programu „Dobry start”

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, prze-
słała do wojewodów pismo dotyczące realizacji w samorządach pro-
gramu „Dobry start”. Zwraca w nim uwagę na docierające do resortu 
rodziny sygnały, także te bezpośrednio z samorządów, o braku odpo-
wiedniego wynagradzania pracowników samorządów zajmujących się 
realizacją rządowego programu. Zgodnie z rozporządzeniem, koszty 
obsługi realizacji programu przez gminę i powiat wynoszą 10 zł za 
jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest 
prawo do świadczenia dobry start. Co najmniej 8 zł z każdych 10 zł 
przeznaczonych na obsługę programu „Dobry start” samorząd jest 
zobowiązany skierować na wynagrodzenia i inne środki dla osób re-
alizujących ten program.

Pieniądze na porządkowanie odpadów

Ponad 15 mln zł jest do podziału w ogłoszonym 
przez zarząd województwa konkursie RPO o do-
� nansowanie projektów w dziedzinie gospodarki 
odpadami. Na budowę i modernizację punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
a także na proekologiczną edukację mieszkańców 
samorządy lub działające w ich imieniu podmioty 
mogą otrzymać nawet 85 procent kosztów inwesty-
cji. Nabór wniosków o do� nansowanie rusza w po-
łowie września i potrwa do 28 września, rozstrzy-
gnięcie w lutym przyszłego roku.

Punkty informacji senioralnej

Od kwietnia w ramach Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej dzia-
ła 5 punktów informacyjnych, w których seniorzy i ich opiekunowie mogą 
uzyskać informacje o możliwościach i formach wsparcia, pomocy środowi-
skowej, instytucjonalnej i zdrowotnej, ofercie kulturalnej i sportowej oraz 
infrastrukturze senioralnej. Pracownicy RCIS są do dyspozycji w następują-
cych miejscach i terminach: Grudziądz, w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 
13.00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu, 
ul. Dąbrowskiego 11-13; Włocławek, w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 
13.00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, 
ul. Zduńska 14; Toruń, w każdy piątek w godz. od 9.00 do 13.00 w siedzibie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93. 
Można też skorzystać z telefonu informacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej 56 657 14 69 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, 
we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 7.30-14.00.
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Płacą mocno po czasie
UOKiK  Kilka tygodni temu pisaliśmy o nieuczciwych umo-
wach zawieranych przez niektóre zakłady przetwórcze z pro-
ducentami owoców. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów postawił już pierwsze zarzuty w tej sprawie 

Największe zastrzeżenia 
urzędnicy mieli do umów, które 
jedna ze spółek zawierała z rolni-
kami. Zawierały zapis o zapłacie 
za przekazane owoce do 90 dni. 
Polskie przepisy nie uwzględnia-
ją tak długich terminów. Mak-
symalny okres oczekiwania na 
przelew to dwa miesiące. Okaza-
ło się też, że firma i tak nie do-
trzymywała nawet tak wydłużo-
nego okresu spłat. 

Poza tym spółka ustalała 
ceny owoców w oparciu o wiel-
kość podaży, warunki pogodo-
we i zachowanie konkurencji. 
To sprawiało, że rolnik nie był 
w stanie w momencie podpisa-
nia umowy przewidzieć, ile za-
robi. Przypomnijmy, że kara za 
wykorzystywanie przewagi kon-
traktowej może wynieść do 3% 

obrotu przedsiębiorcy.
UOKiK systematycznie bada 

rynek przetwórstwa. Wcześniej 
zarzucił niedotrzymywanie 
umów jednej z największej firm 
skupujących owoce w Polsce. 
W niektórych przypadkach rol-
nicy na pieniądze musieli czekać 
200 dni. 

„UOKiK sprawdza, czy ceny 
i warunki oferowane przez punk-
ty skupu są realizacją polityki 
handlowej przetwórców, z któ-
rymi współpracują, czy też wyni-
kają z sytuacji rynkowej, współ-
pracy z tymi samymi odbiorcami 
i naśladownictwa cenowego. Ba-
damy, z pomocą Inspekcji Han-
dlowej, zależności pomiędzy 
niskimi stawkami w skupach 
a wysoką ostateczną ceną, jaką 
płaci konsument w sklepie, czy 

na bazarze. Chcemy ustalić, na 
którym etapie sprzedaży docho-
dzi do podniesienia ceny” – in-
formuje urząd. 

Nie potwierdziły się za to 
doniesienia dotyczące fałszy-
wych oznaczeń w sklepach. Na 
początku sezonu truskawkowe-
go zdarzało się, że owoce z Hisz-
panii reklamowano jako polskie 
i sprzedawano drożej. UOKiK 
przeprowadził kontrole w skle-
pach. W przypadku warzyw nie 
stwierdzono błędnych informa-
cji na tabliczkach informujących 
o kraju pochodzenia. W jednym 
przypadku zdarzyło się nawet, 
że pomidory oznaczono jako po-
chodzące z Holandii, a były pol-
skie.

(pw)

Karp już we wrześniu
9 września w Minikowie odbędzie się impreza pro-
mująca karpia. To tylko dodatkowa atrakcja Jesiennej 
Wystawy Ogrodniczej i pikniku. 

Wydarzenie

Organizowana przez Kujaw-
sko-Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Minikowie wy-
stawa ogrodnicza ma już swoją 
tradycję. W pierwszej części, 
czyli wystawie i promocji karpia 
nakielskiego, lokalni producenci 
tej ryby zaprezentują w jaki spo-
sób ją filetować oraz stosować 
w przeróżnych daniach. Goście 
mogą liczyć także na degustację 
oraz możliwość kupna tak ryb, jak 
i potraw. Idea łączenia dobrego 
jedzenia z regionem kujawsko-
pomorskim rozwija się, a karp ma 

już swoją markę wśród klientów. 
Warto wiedzieć jak przebiega pro-
ces jego hodowli, zanim trafi na 
stoły.

Druga cześć imprezy to Pik-
nik Niepodległości. Podczas niej 
zaprezentowany zostanie sprzęt 
wojskowy – historyczny i współ-
czesny. Grupy rekonstrukcji hi-
storycznej przybliżą dzieje Polski, 
a osobiście będzie można potre-
nować strzelanie. Organizatorzy 
spodziewają się w tym roku kil-
kunastu tysięcy zwiedzających. 

(pw)

Podwyższono rentę 
Osoby, które możliwości pracy na roli pozbawiła 
choroba, otrzymują rentę socjalną. Wzrosła ona do 
poziomu 1029,80 zł. Wyższe stawki obowiązują od  
1 czerwca, a będą wypłacane od września.

Finanse

Renta socjalna przysługu-
je osobom pełnoletnim, które 
są całkowicie niezdolne do pracy 
z powodu „choroby lub wypadku, 
który nastąpił przed ukończeniem 
18 roku życia lub w trakcie nauki 
w szkole lub w szkole wyższej – 
przed ukończeniem 25 roku życia 
albo w trakcie studiów doktoranc-
kich lub aspirantury naukowej.” Do 
tej pory renta wynosiła 865,03 zł. 
Teraz będzie to 1029,80 zł. 

Pobieranie renty socjalnej 
może zbiec się z innym świadcze-
niem – rentą rodzinną. W takim 

przypadku kwota tej pierwszej ule-
ga takiemu obniżeniu, aby łączna 
kwota obu świadczeń nie przekra-
czała 200% kwoty najniższej renty 
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy (2059,60 zł).

O nowej kwocie renty socjalnej 
zainteresowani zostaną powiado-
mieni decyzją urzędową. Ponie-
waż nowe prawo wejdzie w życie  
1 września, ale z mocą obowiązy-
wania od 1 czerwca, uprawnieni 
otrzymają stosowne wyrównanie 
za ten okres. 

(pw)

Wilki na dziki 
Co jakiś czas prezentujemy na naszych łamach nowo-
ści ze świata technologii i techniki rolniczej. Dziś wy-
nalazek z odległej Japonii, gdzie rolnicy także zmaga-
ją się z dzikami. 

Ciekawostki Lato bez suszy? 
Nieco w cieniu oczekiwania na ogłoszenie wysoko-
ści dopłat związanych ze stratami spowodowanymi 
suszą, opublikowano kolejne oficjalne dane tyczące 
tego zjawiska. Jeżeli chodzi o uprawy ziemniaków, są 
zaskoczeniem.

Bilans wodny

Informacje o suszy publikowa-
ne są w Polsce ze sporym opóźnie-
niem w tzw. okresach raportowa-
nia. Ostatni pochodzi z okresu od 
11 czerwca do 10 sierpnia i został 
opublikowany pod koniec sierpnia. 

Suszę rolniczą wykazano we 
wszystkich spośród monitorowa-
nych upraw. Największe zagrożenie 
występowało wśród upraw roślin 
strączkowych. Suszę notowano 
w sześciu województwach, w 233 
gminach, tj. w 9,4% gmin Polski, 
na powierzchni 2,08% gruntów or-
nych.

Podobnie było w przypadku 
krzewów owocowych. Suszę odno-

Zbiory winiarzy
Nie tylko żniwa zbóż są w tym roku wcześniejsze. 
We wszystkich regionach kraju rozpoczęły się także 
zbiory winogron. W naszym województwie produk-
cją wina zajmuje się kilku gospodarzy.

Plony

Najbliżej nas znajduje się go-
spodarstwo winiarskie w gminie Li-
sewo. To produkcja trudna z uwagi 
na warunki klimatyczne, ale i rynek 
zbytu. W Polsce wciąż króluje piwo. 
Wino doceniają nieliczni, a jeśli tak, 
to częściej wybierają bardziej przy-

towano w 200 gminach. Bardziej 
interesujące są dane dotyczące 
ziemniaków. Na terenie Polski su-
szę w tych uprawach odnotowano 
w trzech województwach, w zaled-
wie 41 gminach. 

Oficjalnym, chociaż krytyko-
wanym, wskaźnikiem określającym 
suszę jest Krajowy Bilans Wodny 
(KBW). W naszej okolicy najniższy 
poziom KBW wystąpił od lutego do 
czerwca. Latem, przynajmniej na 
wykresach, sytuacja była już lep-
sza. Poprawiły ją opady z przełomu 
czerwca i lipca. 

(pw)

Dziki to nie tylko problem 
europejski. W Japonii powodują 
one straty w plantacjach szaco-
wane na miliardy jenów. W Pol-
sce jest podobnie, tylko liczymy 
w złotówkach. W obu krajach od 
dłuższego czasu trwa dyskusja 
na temat tego, jak radzić sobie 
z dzikami. W Polsce preferowane 
są odstrzały, armatki hukowe, 
poletka zaporowe. Japończycy, 
znani ze swojego zamiłowania 
do robotów, poszli kilka kroków 
dalej. Wymyślili bardzo proste 
w budowie roboty imitujące wil-
ki. Każdy z nich zaopatrzony jest 

w parę czerwonych diod LED, 
które straszą nie tylko dziki, ale 
i jelenie. 

Robot ma 50 cm wysoko-
ści i 65 cm długości, czyli mniej 
więcej tyle, ile dorodny wilk. 
Obudowę pokryto futrem, a na 
głowę nałożono groteskową 
maskę. Maszynę zasila bateria 
solarna. Nie jest aktywna przez 
cały czas. Wbudowane detektory 
ruchu wyczuwają, gdy w pobliżu 
przechodzi zwierzyna lub co-
kolwiek innego. Wówczas robot 
uruchamia sygnał dźwiękowy 
– wycie wilka. Robot dziennie 
może pokonać do 100 metrów. 
Testowano go ostatnio niedale-
ko Kisarazu w prowincji Chiba. 
Masowa produkcja rozpocznie 
się niebawem. Koszt sztuki to 
514 tys. jenów (ok. 17 tys. zł). Co 
ciekawe, prawdziwe wilki w Ja-
ponii zostały wytrzebione jesz-
cze w XIX wieku. 

(pw)

jemne w smaku produkty z Włoch, 
Portugalii czy Hiszpanii. 

W tym roku winogrona w Pol-
sce obrodziły. Słoneczne lato do-
dało owocom słodyczy. Przełoży 
się to na smak wina. Dla porówna-
nia – ubiegły rok był dla winiarzy 

niezmiernie trudny, bo przeważała 
deszczowa pogoda. 

Pierwsze odmiany tegorocz-
nych winorośli zebrano już około 
20 sierpnia. Teraz przyjdzie czas na 
te późniejsze. Ostatnie będą zbiera-
ne te przeznaczone e na wino lodo-
we. W tym przypadku kiście ścina 
się w grudniu lub styczniu. 

Produkcja wina jest trudna 
także z uwagi na biurokrację. Rol-
nicy do 31 sierpnia muszą składać 
deklaracje, w których informują 
o szacowanej ilości wina, które wy-
tworzą, o zapasach magazynowych 
i ubytkach. 

(pw)
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Uciążliwe zapalenie pęcherza 
ZDROWIE   Panie, ze względu na budowę anatomiczną, są szczególnie narażone na zapalenie pęcherza 
moczowego. Objawy tej dolegliwości nie są przyjemne. Przeczytaj, jak sobie radzić z tą chorobą

Escherichia coli w moczu
Zakażenie pęcherza moczowe-

go i cewki moczowej spowodowane 
jest zwykle obecnością w drogach 
moczowych pałeczki okrężnicy – 
Escherichia coli, która bytuje w na-
szym jelicie grubym. Należy do 
pożytecznych bakterii, uczestniczy 
w rozkładzie pokarmu i przyczynia 
się do produkcji witamin z grupy B 
oraz witaminy K. Może jednak oka-
zać się chorobotwórcza, gdy do-
stanie się do układu moczowego. 
Zakażenia nie wolno bagatelizować, 
bo bakterie z pęcherza moczowe-
go mogą przedostać się do nerek, 
powodując odmiedniczkowe zapa-
lenie nerek.

Zapalenie pęcherza moczo-
wego to prawdziwa zmora kobiety 
w każdym wieku. W ciąży organizm 
jest jeszcze bardziej podatny na 
zakażenie z uwagi na zmiany za-
chodzące w organizmie. Wtedy pę-

cherz moczowy ma inne ułożenie, 
co spowodowane jest powiększe-
niem macicy, która uciska na nie-
go, powodując mniejsze napięcie, 
zastój moczu, a to sprzyja zakaże-
niu. Z kolei w okresie menopauzy 
spadek poziomu estrogenów po-
woduje osłabienie ścian pęcherza 
moczowego, a tym samym ułatwia 
wniknięcie bakterii.

Zapalenie pęcherza: objawy
Łagodnemu zapaleniu pęche-

rza moczowego towarzyszą cha-
rakterystyczne objawy: parcie na 
mocz, pieczenie/ból przy oddawa-
niu moczu, ból w podbrzuszu i ból 
mięśni.

Zapalenie pęcherza: leki
Najczęściej stosowanym le-

kiem bez recepty jest furagina (fu-
razydyna). Te tabletki na zapalenie 
pęcherza należą do chemiotera-
peutyków o szerokim spektrum 
działania przeciwbakteryjnego. Ha-

mują one rozwój bakterii, szczegól-
nie Escherichia coli, przez hamo-
wanie syntezy białek bakteryjnych 
i uszkodzenie ich DNA. Furagina nie 
jest antybiotykiem, ale nie wolno 
jej nadużywać. Należy trzymać się 
zalecanego schematu dawkowania, 
czyli w pierwszy dzień 2 tabletki na 
zapalenie pęcherza 4 razy dziennie 
i następne dni 2 tabletki na zapa-
lenie pęcherza 3 razy dziennie. Na-
leży pamiętać, by kuracja trwała 
7-8 dni i by jej nie przerywać, gdy 
znikną objawy. W razie konieczno-
ści leczenie można powtórzyć po 
10-15 dniach. 

Furaginę najlepiej przyjmować 
podczas posiłków, zwłaszcza tych 
bogatych w białko, bo wpływa to 
na zwiększenie jej przyswajalności. 
Białko znajdziemy w mięsie, na-
biale, pestkach dyni, serach, orze-
chach, warzywach strączkowych. 

Wiele opracowań podaje, by 
furaginę łączyć z witaminą C (200 
mg 3 razy dziennie ) w celu zakwa-
szenia moczu – furagina jest roz-
kładana w alkalicznym środowisku. 
Okazuje się jednak, że witamina  
C nie wywiera istotnego wpływu 
na zmianę pH moczu.

Trzeba uważać na łączenie 
furaginy z preparatami na zgagę, 
które neutralizują sok żołądkowy, 
bo przy wysokim pH furagina nie 
będzie działać! Minimalny odstęp 
między tymi lekami powinien wy-
nosić 2 godziny.

W żadnym wypadku nie moż-
na łączyć tych tabletek na za-
palenie pęcherza z alkoholem, 
ponieważ zablokuje to przekształ-
cenie aldehydu octowego w kwas 
octowy – czyli dojdzie do reakcji 
disulfiramowej, niosącej za sobą 
bardzo nieprzyjemne objawy, ta-
kie jak przyspieszone bicie serca, 
nadmierną potliwość, nudności, 
wymioty, zaburzenia oddychania, 
zaczerwienienie twarzy, lęk.

Gdy zapalenie pęcherza do-
skwiera często, warto suplemen-

tować witaminy z grupy B. Ułatwią 
one wchłanianie furaginy, poza tym 
zapobiegną uszkodzeniu nerwów 
obwodowych – jest to szczególnie 
wskazane dla osób z cukrzycą oraz 
z niedoborem witamin z grupy B.

Jeśli podczas leczenia furaginą 
występują objawy mrowienia, drę-
twienia, należy lek odstawić i skon-
sultować się z lekarzem. Furagina 
nie powinna być stosowana w sa-
moleczeniu w celu profilaktycz-
nym, bo istnieje ryzyko wytworze-
nia oporności. Może być stosowana 
u dzieci powyżej 2 lat i u kobiet w II 
trymestrze ciąży (najlepiej po kon-
sultacji z lekarzem ).

Co jeszcze na 
zapalenie pęcherza?
W aptece znajdziemy wiele 

preparatów ziołowych, które dzia-
łają moczopędnie i odkażająco. 
Działanie odkażające zawdzięczają 
głównie arbutrynie. Występuje ona 
w liściach mącznicy lekarskiej oraz 
w liściach borówki brusznicy. Dzia-
łanie moczopędne wykazują: ziele 
skrzypu, liść brzozy, kłącze perzu, 
liść pokrzywy i ziele nawłoci. Są 
one składnikami gotowych mie-
szanek do zaparzania, preparatów 
doustnych, mogą być samodzielnie 
komponowane przez pacjenta i wy-
pijane w formie naparu. W aptece 
są też dostępne soki z surowców 

moczopędnych, krople moczopęd-
ne, tabletki, lek w postaci pasty do 
sporządzania zawiesiny doustnej.

Żurawina wielkoowocowa za-
wiera proantocyjanidyny, które 
ograniczają przywieranie bakte-
rii do nabłonka dróg moczowych 
i kwasy organiczne, obniżające 
pH moczu i w ten sposób stwa-
rzające mniej korzystne warunki 
dla żywotności bakterii. Na rynku 
farmaceutycznym jest cała gama 
preparatów z żurawiną. Wybiera-
my te, które są standaryzowane 
za zawartość proantocyjanidyny. 
Przeciwwskazaniem do stosowania 
żurawiny jest kamica nerkowa oraz 
przyjmowanie warfaryny lub ace-
nokumarolu.

Domowe sposoby 
na zapalenie pęcherza
Rób nasiadówki, używając ru-

mianku, dziurawca, krwawnika. Do 
wanny z bardzo ciepłą wodą wrzuć 
kilka saszetek zioła, by powstał 
dosyć silnie stężony napar, mocz 
się w nim przez 15 minut. Wygrzej 
ciało w kąpieli rumiankowej lub za 
pomocą termoforu bądź ciepłych 
okładów. Gdy po 2 dniach domowej 
kuracji dolegliwości nie ustąpią – 
zgłoś się do lekarza.

mgr farm. 
Agata Trzebiatowska

fot. pixabay/ilustracyjne

DZIałanIa pROfIlaktycZnE
1. Dbanie o niedopuszczenie do przechłodzenia pęcherza (dbanie o okolice ne-
rek w chłodne dni, latem po kąpieli w morzu lub jeziorze zdejmowanie mokrego 
stroju).
2. Wystrzeganie się bardzo obcisłych spodni i bielizny ze sztucznych materia-
łów, co sprzyja zapoceniu okolic intymnych, powodując namnażanie się bak-
terii.
3. Dbanie o właściwą higienę intymną, stosowanie płynów do higieny intymnej 
o odpowiednim pH.
4. Dbanie o wypijanie odpowiedniej ilości płynów (minimum 2 litry dziennie), 
a w czasie infekcji minimum 3 l dziennie. To przyspieszy wypłukiwanie bakterii 
z dróg moczowych
5. Unikanie picia kawy, czarnej herbaty i alkoholu, bo podrażniają pęcherz.
6. Niewstrzymywanie oddawania moczu.
7. Podmywanie się 2 razy dziennie w kierunku od przodu do tyłu (by nie prze-
nosić bakterii z odbytu do cewki moczowej ), to samo dotyczy wycierania miejsc 
intymnych.
8. Zrezygnowanie ze stosowania środków plemnikobójczych jako metody an-
tykoncepcji.

Technologie

Pogadaj z kumplami o apkach
Czy wiesz, że... nawet ty możesz wziąć udział w CodeWeek 2018?! Nie musisz koń-
czyć studiów informatycznych, projektować stron internetowych, czy rozumieć 
skomplikowanych algorytmów. Spróbuj! Dla pierwszych 1000 zgłoszonych inicja-
tyw resort cyfryzacji ma nagrody.

Czas do tegorocznej edycji 
Europejskiego Tygodnia Kodo-
wania pędzi jak błyskawica! Co-
deWeek to społeczna inicjatywa, 
w ramach której europejskie 
państwa „ścigają się” w licz-
bie zorganizowanych wydarzeń 
związanych z programowaniem. 
Akcja organizowana jest na te-

CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania w tym roku 
odbędzie się w dniach 6-21 października (to tak naprawdę dwa ty-
godnie). Ministerstwo Cyfryzacji od lat wspiera tę inicjatywę.  
Facebook: Code Week Pl
Twitter: @codeweekpl

renie całej Europy i dedykowana 
wszystkim, którzy chcą rozpo-
cząć lub kontynuować przygodę 
z programowaniem.

To świetna okazja, by za-
cząć zabawę z grami logiczny-
mi, prostą grafiką komputero-
wą, czy robotyką. Wydarzenia 
mogą zorganizować wszyscy 

zainteresowani: ty, twoi znajo-
mi, przedstawiciele branży IT, 
biblioteki miejskie, nauczyciele. 
Jako wydarzenie można zgłosić 
warsztaty i spotkania, szkole-
nia, debaty, lekcje informatyki, 
a nawet spotkanie ze znajomy-
mi! Jednymi z wielu interesują-
cych wydarzeń z ubiegłego roku 

były spotkania znajomych w ka-
wiarniach, gdzie rozmawiano 
o technologicznych nowościach 
i dzielono się opiniami na temat 
najlepszych aplikacji. A jaki bę-
dzie twój pomysł?

By wziąć udział, trzeba zare-
jestrować swój pomysł na stro-
nie events.codeweek.eu<http://
events.codeweek.eu/>. Kilka 
prostych kroków i twoje wyda-
rzenie znajdzie się na mapie, 
czyli zostanie wliczone do euro-

pejskiego rankingu.
Pierwszy tysiąc zgłoszeń 

otrzyma od resortu cyfryza-
cji Cody Roby - grę planszową, 
która ułatwia naukę kodowa-
nia i ćwiczy logiczne myślenie. 
Cody Roby pozwala wykorzystać 
naturalną skłonność do zaba-
wy i zachęca do dalszej nauki 
kodowania. Można ją wykorzy-
stać w trakcie zorganizowanych 
w ramach CodeWeek wydarzeń.

Ministerstwo Cyfryzacji
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 Lipno
 W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie planowana jest kolejna edycja 

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

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

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

 Wąbrzeźno
 5 września o godzinie 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa „380 lat wsi Książ-

ki 1638-2018”. Ekspozycja przygotowana została przez Wojciecha Deżakowskiego – 
członka rady sołeckiej sołectwa Książki, Eugeniusza Dylewskiego – sołtysa sołectwa 
Książki oraz Macieja Sachę – miłośnika historii. – Mimo że wieś jest stosunkowo 
młoda, wiele okolicznych miejscowości ma tradycję sięgającą średniowiecza, możemy 
się pochwalić ciekawą i niepospolitą historią. Wieś od początku swojego istnienia, aż 
do końca II wojny światowej, związana była z narodem niemieckim, w związku z tym nie 
zachowało się wiele rzeczy z tamtych czasów. Niemniej jednak, dzięki dużemu zaanga-
żowaniu i długotrwałym poszukiwaniom, udało się zebrać trochę lokalnych pamiątek 
oraz odtworzyć niektóre fakty z życia naszych przodków – mówi współautor wystawy 
Maciej Sacha. Wstęp wolny.

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

 5 października o 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury na spek-
takl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata pt. „Pół na pół”. Główne role w sztuce 
grają Piotr Szwedes i Piotr Polk. – Proponowana komedia to opowieść o realizacji 
życiowych planów i marzeń dwóch przyrodnich braci, Roberta i Dominika. Jednak 
wbrew pozorom bracia wcale nie są bezdusznymi potworami czyhającymi na śmierć 
swej matki i jej spadek – informuje WDK. Sztuka ma charakter świetnie napisanej 
komedii kryminalnej, gdzie dominują piętrowe kłamstwa, 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. 
Zainteresowani są proszeni o kontakt pod nr tel. 56 688 17 27, wew. 27. Przedsprzedaż 
biletów do 31 sierpnia.  

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

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

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

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Rockowe zespoły 
wróciły do Rypina

WYDARZENIA  W sobotę 25 sierpnia fani rocka już po raz 
szósty spotkali się na corocznym festiwalu Ri�  Master. Gwiaz-
dą wieczoru była formacja Leniwiec 

Impreza odbyła się w Am-
fiteatrze Muszla Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Pierwsza edycja miała miejsce 
w sierpniu 2013 roku. W ostat-
nich latach do Rypina przyjeż-
dżały takie zespoły jak: Farben 
Lehre, Kobranocka, Oddział Za-
mknięty czy Proletaryat. 

– Riff Master to impreza ni-

szowa, kierowana do młodych 
ludzi oraz wszystkich tych, któ-
rym bliska jest szeroko pojęta 
muzyka gitarowa, instrumental-
na – tłumaczy Maciej Jesionkow-
ski z Rypińskiego Domu Kultury. 
– W tym roku postanowiliśmy 
wrócić do korzeni, po roku prze-
rwy przenieśliśmy się z Nowego 
Rynku do muszli w parku. My-

ślimy, że to najlepsze miejsce do 
odbioru takiej muzyki. Spływa 
do nas sporo zgłoszeń od kapel 
właściwie z całego kraju. Nie ma 
złotego środka przy doborze 
tych artystów. Nie ogranicza-
my się wyłącznie do rocka. Riff 
Master w poprzednich edycjach 
sprowadzał się raczej do kla-
sycznego rocka, a podczas tego-
rocznej imprezy otworzyliśmy 
się bardziej na nowe gatunki, 
m.in. reggae i ska. 

Podczas poprzednich edy-
cji organizatorzy przygotowali 
także przegląd dla młodych ze-
społów. Nie inaczej było w tym 
roku. Na scenie zaprezentowały 
się formacje: Dobra Nasza, NFZ, 
Granda, Vataha, Men of The Wild 
Age, In The Name of God.

Wieczorem publiczność roz-
grzała grupa Pandemia z Trój-
miasta, a gwiazdą była formacja 
Leniwiec. Zespół zaprezentował 
swoje największe przeboje. Fani 
reggae z pewnością zapamiętają 
sobotni wieczór na długo. 

(ToB), fot. RDK
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06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 311 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 4 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
09:05 Ranczo odc. 32 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 97 s. 8 - serial
11:05 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 16 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:45 Krainy niezwykłych przeobrażeń  
 odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 312 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 26 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 5 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 30
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 79 - serial
18:25 Korona królów odc. 80 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 27 - serial 
21:00 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 12
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 207 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 23
00:25 Wojsko-polskie.pl

05:20 Ukryta prawda odc. 319 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 108 - serial 

07:15 Szpital odc. 389 - serial 

08:15 Dr House odc. 20 s. 5 - serial 

09:15 Dr House odc. 21 s. 5 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 664 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 109 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 563 - serial 

14:55 Szpital odc. 390 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - serial

16:55 Dr House odc. 24 s. 5 - serial 

18:00 Dr House odc. 1 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 665 - serial 

20:00 Operacja Dunaj - komedia

22:15 Lucyfer odc. 8 - serial

23:15 Rush odc. 9 - serial 

00:15 28 dni później - horror 

06:00 Spadkobiercy odc. 41

07:05 Turbo Fast odc. 12 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 13 - serial

08:00 Drużyna A odc. 7 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 11 - serial

10:00 Na patrolu odc. 35 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 36 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 8 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 120 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 180

15:00 Esmeralda odc. 128

16:00 Esmeralda odc. 129

17:00 Esmeralda odc. 130

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 427 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 428 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 208 - serial

21:15 Strefa X - fi lm

23:05 Sekcja 8. - fi lm

01:05 Tuż przed tragedią odc. 5 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 14 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 133 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 19
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 94 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 35
15:00 Zbuntowany anioł odc. 36
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 94 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 s. 3 - serial 
20:00 Moja wielka grecka wycieczka  
 - komedia
22:00 Dwa miliony dolarów napiwku  
 - komedia
00:00 Conan Niszczyciel - fi lm

08:00 Dezerterzy

08:25 Nagroda Literacka 

 Gdynia 2018 odc. 60

08:30 Informacje kulturalne

08:50 Jasne błękitne okna - fi lm

10:35 Świteź - fi lm

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 5 - serial 

12:20 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 6 - serial 

13:30 Studio Kultura - rozmowy

13:50 Grający z talerza - fi lm

15:35 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 61

15:50 Ocalić od zapomnienia odc. 36

16:20 Gdy zaczynaliśmy odc. 6

16:40 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 60

16:50 Brzezina - dramat 

18:35 Wakacje z duchami odc. 6 - serial

19:05 Wakacje z duchami odc. 7 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy

19:50 Nagroda Literacka Gdynia 2018  

 odc. 61

20:00 Czwarty poziom

21:45 Prawdziwe męstwo - western

00:00 Scena klasyczna odc. 18 - recital

06:50 Był taki dzień odc. 670
07:00 Kuchnia polska odc. 5 - serial
08:10 Śladami zbrodni 
 i walki 1944-1956 - serial
08:40 Polskie 100 lat - fi lm
08:55 Strajk odc. 5
09:30 Bez komentarza odc. 81
10:00 Sensacje XX wieku odc. 188
10:30 Sensacje XX wieku odc. 189
11:05 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - fi lm
12:10 Droga odc. 4 - serial 
13:15 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 4 - serial
14:20 Amerykańska broń odc. 1 - fi lm
15:15 Hitler i wiedza tajemna - fi lm
16:15 Komunikaty Wojenne odc. 5
16:25 Sierpień - fi lm
17:05 To nie ten sierpień
17:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:10 Taśmy bezpieki
18:40 Kuchnia polska odc. 6 - serial 
19:55 Opowieść o Indiach odc. 6 - fi lm
21:05 Lusitania - minuty, które  
 wstrząsnęły światem - fi lm
22:00 Spór o historię odc. 25
22:40 Szerokie tory odc. 96
23:20 Wyjęci spod prawa odc. 1 - serial
00:20 Życie po radziecku odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 1
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Filmowe życiorysy
14:00 Dotyk przyjaźni - dramat
15:35 Serce i oblicze Boga - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Głos świadków historii odc. 6
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. 25 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Prawdziwie spadła z nieba - fi lm

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 25 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 102 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 149
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 230 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1887 - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 26
14:00 Lubię to - kabaret Hrabi
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 2 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 148 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 33 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1887 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial
20:45 Artystyczna Niepodległa 
 - 100 lat miłości
22:20 Wasza Wysokość - komedia
00:05 Rodzinka.pl 
 odc. 237 s. 12 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1026 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1027 - serial
08:20 Doradca smaku
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 9
09:30 Szkoła odc. 354 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 612 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 22
12:30 Ugotowani odc. 1 s. 12
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1028 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1029 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 5
16:00 Szkoła odc. 355 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 23 
18:00 Ukryta prawda odc. 613 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5418 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej odc. 2737 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 111
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 16
22:30 Smoking - komedia
00:40 Ninja II: Cień łzy - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy odc. 760 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 613 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 614 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 110 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 723 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 4 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 631 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 58 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 806 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3705, 
16:35 Gliniarze odc. 176 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 59 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 257 - serial
20:10 Kochaj! - komedia
22:00 Galerianki - fi lm
23:50 Beat the World. 
 Taniec to moc! - fi lm
01:50 Tajemnice losu odc. 3094

06:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 07:00 Kuchnia polska

05:55 Na dobre i na złe 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Georgia wyjeżdża do Grecji i podejmuje pracę 
pilota wycieczek. Rozczarowana postawą turystów 
chce zrezygnować, lecz musi zaopiekować się 
jeszcze jedną grupą. Urlopowicze odmieniają jej 
życie.

W wyniku włamania do laboratorium zostają 
wypuszczone szympansy – nosiciele śmiertelnego 
wirusa. Epidemia wkrótce opanowuje 
miasto. Garstka niezarażonych ludzi walczy 
o przetrwanie.

„28 dni później”
(2002r.) TVN 7 00:15

„Moja wielka grecka wycieczka”
(2009r.) TV Puls 20:00



Piątek, 31 sierpnia 2018

06:05 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Elif odc. 312 - serial
07:00 Wieczna miłość odc. 5 - serial
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Alarm!
9:05 Ranczo odc. 33 s. 3 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 98 s. 8 - serial
11:00 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 17 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Lungau. Wysoko wśród 
 chłodu - fi lm
13:50 Elif odc. 313 - serial 
14:40 Opole 2018 na bis
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 27 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 6 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 31
17:18 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 81 - serial
18:20 Zapowiedź Wiadomości
18:25 Korona królów odc. 82 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:08 Pogoda dla żeglarzy
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 28 - serial 
21:00 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 24
21:55 Big Music Quiz odc. 5
23:00 Pianista - dramat
01:35 Nad rzeką, której nie ma - fi lm

05:20 Ukryta prawda odc. 320 - serial 

06:20 Sąd rodzinny odc. 109 - serial 

07:15 Szpital odc. 390 - serial 

08:15 Dr House odc. 22 s. 5 - serial 

09:15 Dr House odc. 23 s. 5 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 665 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 110 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 564 - serial 

14:55 Szpital odc. 391 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 1 - serial

16:55 Dr House odc. 2 s. 6 - serial 

18:00 Dr House odc. 3 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 666 - serial 

20:00 Liceum Avalon

21:55 Lara Croft Tomb Raider: 

 Kolebka życia - fi lm

00:20 American - horror Story: 

 Murder House odc. 5 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 42

07:05 Turbo Fast odc. 13 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 14 - serial

08:00 Drużyna A odc. 8 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 12 - serial

10:00 Na patrolu odc. 37 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 38 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 13 - serial

13:00 Galileo odc. 682 

14:00 Galileo odc. 683 

15:00 Esmeralda odc. 131

16:00 Esmeralda odc. 132

17:00 Esmeralda odc. 133

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 428 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 429 - serial 

20:00 Więźniowie słońca - fi lm

21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 205 - serial

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 206 - serial

00:00 Krew odkupienia - fi lm

06:00 Kontrakt na miłość odc. 15 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 134 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 20
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 37
15:00 Zbuntowany anioł odc. 38
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 96 s. 3 - serial 
20:00 Champion IV: Walka o honor - fi lm
21:50 W pogoni za zemstą - fi lm
23:50 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 16 - serial
01:00 Spartakus: Bogowie areny 
 odc. 17 - serial

08:00 Chuligan literacki

08:30 Studio Kultura

08:50 Brzezina - dramat

10:30 Esterhazy - fi lm

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 7 - serial 

12:45 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 8 - serial 

14:15 Studio Kultura - rozmowy

14:35 Last Night of the Proms 2015

16:10 Ikony muzyki odc. 2 - serial

17:05 Niespotykanie spokojny człowiek  

 - komedia

18:15 Videofan

18:35 Katarynka

19:05 Ojciec - fi lm

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Smak wiśni - dramat 

21:45 Zmiana - fi lm

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 159

23:20 Last Night of the Proms 2015

01:00 Prawdziwe męstwo - western

06:50 Był taki dzień odc. 671
07:00 Kuchnia polska odc. 6 - serial
08:15 Taśmy bezpieki
08:50 Marzyciele odc. 5
09:25 Gdzie jest Porozumienie  
 Gdańskie?
10:15 Życie po radziecku odc. 5 - serial
10:45 Sensacje XX wieku odc. 183
11:15 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial
12:20 Droga odc. 5 - serial 
13:30 Historia jedzenia po   
 amerykańsku odc. 1 - serial
14:40 Jaskiniowcy z Himalajów - fi lm
15:45 Genialne wynalazki odc. 1 - serial
16:45 Komunikaty Wojenne odc. 6
16:50 Doceniałam każdy przeżyty  
 dzień - fi lm
17:55 Było, nie minęło
  - kronika zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:55 Wojenne dziewczyny 
 odc. 14 s. 2 - serial
19:45 Polska i świat z historią w tle  
 odc. 63
20:10 Robotnicy ‘80 - fi lm
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL  
 w DTV
22:30 Szerokie tory odc. 132,
23:05 Opowieść o Indiach odc. 6 - fi lm
00:10 Życie po radziecku odc. 6 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Superksięga odc. 25 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 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 9 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Złote przeboje Jessy’ego Dixona
14:05 Święty na każdy dzień
14:10 Filmowe życiorysy
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Boliwia odc. 10 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym  
 tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Sabina K. - fi lm

05:30 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 1 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 8 - serial
07:20 Na sygnale odc. 103 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 150
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 231 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:05 Cena miłości odc. 27
14:00 Coś dla Ciebie odc. 165
14:30 Lubię to - kabaret Hrabi odc. 2
15:25 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 115
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 3 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 149 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 34 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
20:45 Lato, muzyka, zabawa 
 - wakacyjna trasa Dwójki odc. 7
21:50 Lato, muzyka, zabawa 
 - wakacyjna trasa Dwójki odc. 8
23:20 Królowa - fi lm
01:15 Wasza Wysokość - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1028 - serial

07:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1029 - serial

08:20 Doradca smaku

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 9

09:30 Szkoła odc. 355 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 613 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 23

12:30 Ugotowani odc. 2 s. 12

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1030 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1031 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5

16:00 Szkoła odc. 356 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 24 

18:00 Ukryta prawda odc. 614 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5419 

20:00 Ścigani - fi lm

22:15 Super 8 - fi lm

00:35 Smoking - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:45 Trudne sprawy odc. 761 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 615 - serial 

09:15 SuperPies odc. 12

09:45 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 111 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 724 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 5 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 632 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 59 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 807 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3706 

16:35 Gliniarze odc. 177 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 60 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 125 - serial

20:15 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - fi lm

23:00 Piła IV - horror 

01:00 Żona sąsiada - thriller

06:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:00 Chuligan literacki 07:00 Kuchnia polska

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

W 1997 r. ginie księżna Diana. Królowa Elżbieta II 
nie zamierza oddawać publicznego hołdu zmarłej. 
Premier Tony Blair sądzi, że należy pożegnać 
Dianę z honorami należnymi członkom rodziny 
królewskiej.

Pewnego dnia nieudacznik Wesley dowiaduje się, 
że jest potomkiem najwybitniejszego egzekutora 
tajnego stowarzyszenia. Okazuje się także, że 
chłopak odziedziczył nadprzyrodzone zdolności.

„Królowa”
(2006r.) TVP 2 23:20

„Ścigani”
(2008r.) TVN 20:00



Sobota, 1 września 2018

06:25 Sprawa dla reportera

06:00 Klan odc. 3322
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:40 Rok w ogrodzie extra
08:00 Sekundy, które zmieniły życie  
 odc. 12
08:25 Pełnosprawnisportowy 
08:50 Studio Raban Program 
 redakcji katolickiej dla młodzieży 
09:20 Rodzinny ekspres odc. 45
09:50 Mars - kolejny krok - fi lm
11:00 Film fabularny Film fabularny 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 185
14:00 Jak to działa? odc. 160 
14:35 Hubal - dramat
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 32
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów odc. 83 - serial
18:55 Korona królów odc. 84 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 27 s. 3 - serial 
21:30 Biegnij, chłopcze, biegnij 
 - dramat
23:25 4 Blocks odc. 1 s. 1 - serial 
00:30 Miliardowy okup - thriller 

05:25 Ukryta prawda odc. 321 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy

08:35 Żony Hollywood 

 odc. 7 s. 2 - serial

09:35 Żony Hollywood 

 odc. 8 s. 2 - serial

10:35 Żony Hollywood 

 odc. 9 s. 2 - serial

11:35 Columbo odc. 5 - serial

13:15 Kurczak Mały - fi lm

14:55 Goonies - fi lm

17:20 Skok przez płot - fi lm

19:00 Był sobie chłopiec - komedia

21:10 Czego pragną kobiety - komedia

23:50 Torque. Jazda na krawędzi - fi lm

01:40 Moc magii odc. 237

06:00 Spadkobiercy odc. 43
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 15 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial
08:55 Dzielna Mysz - serial 
09:10 Dzwoneczek i zaginiony skarb  
 - fi lm
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 425 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 426 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 427 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 181
14:55 Król Ralph - komedia
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 428 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
19:00 Galileo odc. 694 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 207 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 208 - serial
23:10 Z piekła rodem - thriller 
01:40 STOP Drogówka odc. 181

06:00 Magnum odc. 12 s. 7 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 74 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 6

08:45 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 7

09:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 27 - serial 

10:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial 

11:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 29 - serial 

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 30 - serial 

13:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 31 - serial 

14:15 Garbi: superbryka - komedia

16:15 7 krasnoludków. Historia  

 prawdziwa - komedia

18:25 Taxi 2 - fi lm

20:00 Mechanik: Prawo zemsty - fi lm

21:50 Protektor - fi lm

23:45 Mściciel - fi lm

01:40 Taki jest świat

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 23 - serial 

09:00 Gwiazdy tamtych lat odc. 2

09:40 Arcydzieła bez tajemnic 

 odc. 1 - serial

10:15 Wstęp do fi lmu odc. 84

10:25 Proces Joanny d’Arc - dramat

11:40 Mała Moskwa Melodramat 

13:45 Dawnych instrumentów czar

14:10 Pan Holmes - dramat

16:05 Zaklęte rewiry - dramat 

18:00 Nagroda Literacka Gdynia 2018

18:25 David Bowie: The Man Who  

 Sold the World - fi lm

19:35 Nagroda Literacka Gdynia 2018

20:00 Most na rzece Kwai - fi lm

22:45 INXS: Mystify 

 - Live at Rockpalast

00:20 Obława - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 366
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 20 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 1
08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 1 s. 1
08:50 Znak orła odc. 13 - serial
09:30 Znak orła odc. 14 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 171
10:35 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 4 - serial
11:40 Amerykańska broń odc. 1 - fi lm
12:35 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 1 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 129
14:10 Podróże z historią odc. 1 s. 1
14:45 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - fi lm
15:50 Spór o historię odc. 139
16:35 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial
17:30 Marzyciele odc. 6
18:00 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 4 - serial
19:00 Komunikaty Wojenne odc. 7
19:10 Gdzie jest Porozumienie  
 Gdańskie? Reportaż
20:00 Lusitania - minuty, które  
 wstrząsnęły światem - fi lm
21:00 Polskie drogi odc. 1 - serial
22:40 Wojna totalna - fi lm
00:25 Wieluń. 13 cegieł - fi lm

08:00 Informacje dnia

08:15 Westerplatte młodych

08:55 Słowo życia - rozważanie

09:00 Prof. Iwo Pogonowski 

 - klęska planów kolonialnych  

 hitlerowskich Niemiec 

10:00 Informacje dnia

10:15 Wieluń był pierwszy 

10:40 Kartka z kalendarza

 - Powstanie Warszawskie 

10:45 X Dziękczynienie w Rodzinie

16:00 Informacje dnia

16:10 IX Dziękczynienie w Rodzinie

21:20 Informacje dnia

21:40 Polski punkt widzenia

22:00 Król Dawid odc. 10 - serial

22:50 Wieluń. 13 cegieł - fi lm

23:45 1 września 1939. 

 Kontekst geopolityczny - fi lm

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1885 - serial 

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1886 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1376 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

11:30 Makłowicz w podróży odc. 163

12:10 Za jakie grzechy - komedia

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Na sygnale odc. 195 - serial 

15:35 Żużel. Mecz Polska

15:45 Żużel. Mecz Polska

17:50 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Postaw na milion

19:25 Postaw na milion

19:35 Lajk! odc. 11

20:05 The Voice of Poland odc. 1 s. 9

21:10 The Voice of Poland odc. 2 s. 9

22:15 The Walk. Sięgając chmur - fi lm

00:30 Pokój - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1086

11:00 Na Wspólnej odc. 2734 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2735 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2736 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2737 - serial

12:50 Złodzieje odc. 4 s. 2

13:35 MasterChef Junior odc. 10 s. 3

15:05 Druga twarz odc. 7 s. 2

16:00 Dorota inspiruje odc. 7

17:00 Zamiana żon odc. 5

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5420 

20:00 Jak stracić chłopaka w 10 dni  

 - komedia

22:25 Gorąca laska - komedia

00:35 Chłopaki nie płaczą - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:25 Dino Mama - fi lm

09:05 My3 odc. 49, Program dla dzieci 

 i młodzieży 

09:35 My3 odc. 50, Program dla dzieci 

 i młodzieży 

10:00 Ewa gotuje odc. 336

10:35 Eragon - fi lm

12:45 Rycerz króla Artura - fi lm

15:40 Foto Models Poland 2018 odc. 1

16:20 Foto Models Poland 2018 odc. 2

16:45 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 68

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 97

18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 98

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:40 Jesień w Polsacie 

20:10 Vaiana: Skarb oceanu - fi lm

22:40 Kamienie na szaniec - dramat

01:00 Za linią wroga IV - fi lm

11:35 Columbo. 13:55 STOP Drogówka 09:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

14:10 Pan Holmes 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na wspólnej 10:00 Ewa gotuje

Wychowujący się na wsi pod opieką wuja 
nastolatek znajduje niebieski kamień, który 
okazuje się być smoczym jajem. Z jaja wykluwa 
się smoczyca, którą Eragon nazywa Saphirą.

Głową brytyjskiej rodziny królewskiej zostaje 
daleki krewny, Ralph, piosenkarz z Las Vegas. Jego 
niekonwencjonalny sposób bycia jest przyczyną 
spisku zorganizowanego przez lorda Gravesa.

„Król Ralph”
(1991r.) TV 4 14:55:

„Eragon”
(2006r.) Polsat 10:35



Niedziela, 2 września 2018

05:35 Galeria

05:35 Galeria odc. 153 - serial 
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00dla Izy - fi lm
07:35 Byliśmy tam pierwsi 
 - ŚDM Chitré
08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas
09:00 Ziarno odc. 674
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 46 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 83
10:35 Leśniczówka odc. 28 - serial 
11:00 Święto Dziękczynienia za  
 Plony na Jasnej Górze
13:35 24 godziny nieujarzmionego  
 Nilu - fi lm
14:30 Sonda II odc. 87 
15:05 Big Music Quiz odc. 6
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 25
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 33
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 27 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 1 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 1 s. 5
22:15 Kwiat pustyni - fi lm
00:30 Biegnij, chłopcze, biegnij 
 - dramat

06:00 Spadkobiercy odc. 44

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 1 - serial

08:55 Tom i Jerry: Wielka ucieczka - fi lm

10:35 Galileo odc. 683 

11:35 Galileo odc. 694 

12:40 Król Ralph - komedia

14:45 Mali agenci. Wyścig z czasem  

 4D - fi lm

16:35 Wyścig - fi lm

19:00 Galileo odc. 695 

20:00 Pokój 112 - Policjantki i policjanci  

 - fi lm

21:45 Kill Bill - fi lm

23:55 Wszyscy jesteśmy Chrystusami  

 - dramat 

02:10 Tuż przed tragedią odc. 7 - serial

05:50 Skorpion odc. 22 - serial

06:40 Skorpion odc. 1 s. 2 - serial

07:35 Skorpion odc. 2 s. 2 - serial

08:30 Flash odc. 7 s. 2 - serial

09:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 2 - serial

09:55 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 2 - serial

10:35 Milioner w spodenkach - komedia

12:30 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

13:40 Legenda o górskim olbrzymie  

 - fi lm

15:55 Dwa miliony dolarów napiwku 

 - komedia

18:00 Moja wielka grecka wycieczka  

 - komedia

20:00 Parker - fi lm

22:20 Rewolwer - thriller 

00:25 Uwikłana odc. 13 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 24 - serial 

09:00 Śladami Chopina odc. 1 - serial

10:00 Trzeci punkt widzenia odc. 252

10:40 Droga odc. 6 - serial 

11:50 Most na rzece Kwai - fi lm

14:45 Chuligan literacki odc. 97

15:25 Jakub Józef Orliński i Michał Biel  

 w Wigmore Hall

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 512

18:15 Dekalog odc. 7 - dramat 

19:20 Strażniczka muzyki

20:40 Zjednoczone stany miłości 

 - dramat 

22:30 Scena alternatywna odc. 65

23:00 Trzeci punkt widzenia odc. 252

23:35 Szklane domy. Historia osiedli  

 społecznych - fi lm

00:20 Marcus Miller Plays Baloise  

 Session

06:50 Był taki dzień odc. 276
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 21 - serial
08:05 Święty Augustyn odc. 5 - serial
09:00 Doktor Ewa odc. 9 - serial 
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 7
10:35 Historia jedzenia po amerykańsku  
 odc. 1 - serial
11:45 Jaskiniowcy z Himalajów - fi lm
12:45 Świat z lotu ptaka odc. 1 - serial
13:50 Archiwum zimnej wojny odc. 1
14:30 Czarne diamenty - dramat 
15:50 Komunikaty Wojenne odc. 8
15:55 Komunikaty Wojenne odc. 9
16:00 Komunikaty Wojenne odc. 10
16:15 Wielka gra odc. 156
17:10 Wojownicy czasu odc. 9
17:45 Na kłopoty Bednarski 
 odc. 5 - serial
18:55 Serce zostawił Wilnu 
19:30 Wanda czeka na legiony odc. 70
19:55 Akcje specjalnego znaczenia  
 odc. 2 
21:00 Jest sprawa - komedia
22:35 Wielki test z historii odc. 3
00:25 Siedem czerwonych róż, 
 czyli Benek Kwiaciarz o sobie 
 i o innych - komedia

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 1 września 1939. Kontekst  
 geopolityczny - fi lm
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - fi lm
09:05 Kabwe 
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 Pochodzenie świata odc. 1 - fi lm
11:40 Procesja dziejów 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
13:50 Prof. Iwo Pogonowski 
 - klęska planów kolonialnych  
 hitlerowskich Niemiec
14:50 Kartka z kalendarza
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 1 - serial
15:45 Młodzi światu
15:55 Kartka z kalendarza
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnog órski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa odc. 23 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Zamzam - odyseja misyjna - fi lm

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1888 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1377 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Podwodna planeta 
 odc. 5 - serial
11:55 Kiedy nadejdzie wrzesień 
 - komedia
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Herbatka z kabaretem odc. 14
16:05 The Voice of Poland odc. 1
17:05 The Voice of Poland odc. 2
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Na dobre i na złe 
 odc. 709 - serial 
19:30 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial
20:05 Pokój - dramat 
22:05 The Good Doctor 
 odc. 15 - serial 
22:55 The Good Doctor 
 odc. 16 - serial 
23:50 Młodość - komedia
02:00 Kiedy nadejdzie wrzesień 
 - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1087

11:00 Dorota inspiruje odc. 8 

12:00 Co za tydzień odc. 865

12:45 Megamocny - fi lm

14:50 Kroniki Spiderwick - fi lm

16:45 Alicja w Krainie Czarów - fi lm

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5421 

20:00 Moje córki krowy - komedia

21:55 Och, Karol II - komedia

00:10 Ścigani - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 12 - serial

08:05 Jeźdźcy smoków odc. 13 - serial

08:35 Jeźdźcy smoków odc. 14 - serial

09:05 Fistaszki - wersja kinowa - fi lm

10:50 Vaiana: Skarb oceanu - fi lm

13:35 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - fi lm

16:15 Kamienie na szaniec - dramat

18:45 Aż chce się żyć odc. 6

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 279

20:05 W rytmie serca odc. 27 - serial 

21:05 W rytmie serca odc. 28 - serial 

22:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018

00:10 Zjawa - fi lm

05:05 Ukryta prawda odc. 322 - serial 

06:10 Mango - Telezakupy

08:15 Żony Hollywood odc. 10 s. 2 - serial

09:15 Żony Hollywood odc. 11 s. 2 - serial

10:15 Żony Hollywood odc. 1 s. 3 - serial

11:15 Columbo odc. 6 - serial

12:50 Columbo odc. 7 - serial

14:30 Liceum Avalon

16:25 Beethoven. Świąteczna przygoda  

 - komedia

18:20 Madagaskar - fi lm

20:00 Harry Potter i kamień fi lozofi czny  

 - fi lm

23:10 Nawiedzona znaleziona - horror 

01:00 Lucyfer odc. 8 - serial

11:15 Columbo 10:35 Galileo

8:30 Flash 10:40 Droga 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:35 Jeźdźcy smoków

„Ash Lad”, syn biednego farmera, postanawia 
wyruszyć na niebezpieczną wyprawę ze swoimi 
braćmi, aby zdobyć nagrodę i uratować rodzinną 
farmę przed upadkiem.

Megamocny od lat próbuje zdobyć kontrolę 
nad Metro City. Na jego drodze zawsze staje 
superbohater Metro Man. Nadchodzi dzień, kiedy 
złoczyńcy udaje się pokonać przeciwnika. Jego 
triumf nie trwa długo.

„Megamocny”
(2010r.) TVN 12:45

„Legenda o górskim olbrzymie”
(2017r.) TV Puls 13:40



Poniedziałek, 3 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 313 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 6 - serial
07:25 Program rozrywkowy
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 34 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 99 s. 8 
 - serial
10:50 Il Divo w Poznaniu
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 24 godziny nieujarzmionego  
 Nilu - fi lm
14:00 Elif odc. 314 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Okrasa łamie przepisy odc. 185
16:05 Wieczna miłość odc. 7 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 34
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3323
18:30 Korona królów odc. 85 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 29 - serial 
21:00 Konkurs Chopinowski na  
 Instrumentach Historycznych
22:40 Serial fabularny - serial
23:50 - Film dokumentalny 
00:55 4 Blocks odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 323 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 110 - serial 

07:10 Szpital odc. 391 - serial 

08:10 Dr House odc. 3 s. 6 - serial 

09:10 Zagubieni odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 666 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 111 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 565 - serial 

14:55 Szpital odc. 392 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 2 - serial

16:50 Kryminalni odc. 1 - serial

17:55 Dr House odc. 4 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 667 - serial 

20:00 Piętno przeszłości - fi lm

22:10 Kości odc. 1 s. 12 - serial

23:10 Harry Potter i kamień fi lozofi czny  

 - fi lm

02:25 Moc magii odc. 239

06:00 Spadkobiercy odc. 45
07:05 Turbo Fast odc. 14 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 15 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 1
09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial
10:00 Czysta chata odc. 1 - serial
11:00 Transakcje za milion dolarów: 
 Nowy Jork odc. 1 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial
13:00 Detektywi w akcji Serial akcji 
14:00 STOP Drogówka odc. 144
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 429 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 134
17:00 Esmeralda odc. 135
18:00 Septagon odc. 1 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 430 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 209 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial
22:00 Galileo odc. 694 
23:00 Galileo odc. 695 
00:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 1

06:00 Kontrakt na miłość odc. 16 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 135 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 21

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 96 s. 3 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 12 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 11 s. 12 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 12 s. 12 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 50 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 39

15:00 Zbuntowany anioł odc. 40

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 14 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 2 s. 14 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 96 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

20:00 Pod ścianą - fi lm

22:00 W obronie własnej - fi lm

00:00 Kariera Carltona Leacha - fi lm

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Życie rodzinne - dramat 

10:15 Non-stop kolor - fi lm

11:00 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 1 - serial 

12:05 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Wystrzał - fi lm

14:50 Kamizelka

15:50Program publicystyczny 

16:30 Ilo Ilo - dramat 

18:20 Chuligan literacki odc. 97

18:50 Konkurs Chopinowski 

 na Instrumentach 

 Historycznych Koncert

20:35 Informacje kulturalne

21:00 Ocaleni przez Chopina - fi lm

22:10 Kronos odc. 11

23:10 Zjednoczone stany miłości 

 - dramat

01:00 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień: 3 września 
07:00 Wojenne dziewczyny 2 
 odc. 14 - serial
07:55 Ex Libris 
08:20 Wojownicy czasu 
 odc. 9: Krojanty czyli ułański los 
09:00 Doceniałam każdy 
 przeżyty dzień - fi lm
09:55 Życie po radziecku odc. 6/8: 
Perfumy po radziecku - serial
10:30 Sensacje XX wieku: 
 Księga szpiegów 
11:00 Olbrzymy epoki lodowcowej
 odc. 1/3: Królestwo szablo  
 zębnych – fi lm
12:05 Droga odc. 6-ost.: 
 Stan wyjątkowy- serial 
13:10 Szatan z siódmej klasy - fi lm
15:05 Świat z lotu ptaka
  odc. 1: Ameryka Północna - serial
16:05 Spór o historię: Stosunki 
 polsko-brytyjskie 1918-1939 
16:40 Komunikaty wojenne 
16:50 Koło historii: Zapomniany  
 sojusznik Hitlera 
17:25 Pierwszy Virtuti Militari 
18:00 Było, nie minęło 
18:30 Flesz historii 
18:55 Wojenne dziewczyny 2 
 odc. 16 - serial 
20:00 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 7/8 - serial
21:00 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 8-ost - serial. 
22:05 Archiwum zimnej wojny: 
 Pod kloszem cenzury 
22:45 Jak wygrać wojnę
  odc. 3-ost.: Wyścig zbrojeń 
23:50 Rząd Polski 1939-1945
  odc. 1: Osamotnieni - fi lm
01:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 1: Stalowe Przymierze 

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Młodzi światu
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Kolumbia - świadectwo 
 dla świata - fi lm
13:15 Kartka z kalendarza
13:20Koncert życzeń 
14:10 Odkupienie - western
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc
  na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 89 - serial
23:00 Święta Teresa z Lisieux - fi lm

05:30 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial
07:00 Program katolicki Kościół i religia 
07:20 Na sygnale odc. 104 - serial 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 152
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 232 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 28
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 150 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 35 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1889 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1378 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:55 Zemsta o jasnych oczach 
 odc. 5 s. 2 - serial 
23:55 Ofi cerowie odc. 8 - serial
00:55 Przełomy Missouri - western

05:50 Uwaga! odc. 5421

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 26 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 26

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2278

11:00 Ukryta prawda odc. 614 - serial

12:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 24

13:00 Szkoła odc. 356 - serial

14:00 Sztuka mięsa odc. 1

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 5

15:30 Szkoła odc. 575 - serial 

16:30 19+ odc. 276 - serial 

17:00 Szpital odc. 812 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 923 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5422 

20:10 Doradca smaku odc. 1 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2738 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 172

21:30 Top Model odc. 1 s. 7

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 1 s. 3 - serial

23:30 Moje córki krowy Komediodramat

01:20 Co za tydzień odc. 865

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 616 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 617 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 112 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 725 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 6 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 792 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2709 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 838 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3707 
16:30 Na ratunek 112 odc. 241 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 231 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2710 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 259 - serial
20:10 Zjawa - fi lm
23:50 Detonator - thriller 
01:55 Jack Reacher: Nigdy nie wracaj  
 - fi lm

14:55 Szpital 16:00 Esmeralda 13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Wszystkie pieniądze 

świata
10:30 Sensacje XX wieku

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

Rok 1822. Podróżnik Hugh Glass wyrusza z synem 
i Kompanią Futrzarską Gór Skalistych na polowanie. 
Zraniony przez niedźwiedzia, zostaje pozostawiony 
bez nadziei na ratunek. Chęć zemsty dodaje mu sił.

Legendarny zawodnik zostaje zmuszony do 
powrotu na ring, aby spłacić dług brata, który 
pracował dla gangstera i przegrał walkę.

„Pod ścianą”
(2011r.) TV Puls 20:00

„Zjawa”
(2015r.) Polsat 20:10



Wtorek, 4 września 2018

05:40 Elif

05:40 Elif odc. 314 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 7 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda Pogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 35 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 100 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 85 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 Głos Dunaju - fi lm
14:00 Elif odc. 315 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 29 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 8 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 35
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3324
18:30 Korona królów odc. 86 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 30 - serial 
21:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 1 - serial
21:40 Jednostka X odc. 1 - serial
22:35 Patton - fi lm
01:30 Film dokumentalny 

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1151 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 111 - serial 

07:10 Szpital odc. 392 - serial 

08:10 Dr House odc. 4 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 667 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 112 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 566 - serial 

14:55 Szpital odc. 393 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 3 - serial

16:50 Kryminalni odc. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 5 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 668 - serial 

20:00 Alive: Dramat w Andach - fi lm

22:45 Imperium wilków - thriller 

01:20 Sposób na morderstwo 

 odc. 2 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 46

07:05 Turbo Fast odc. 15 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 2

09:00 Septagon odc. 1 - serial

10:00 Czysta chata odc. 2 - serial

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 2 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 122 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 145

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 430 - serial 

16:00 Esmeralda odc. 136

17:00 Esmeralda odc. 137

18:00 Septagon odc. 2 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 210 - serial

21:00 Spotlight Dramat kryminalny 

23:45 W czym mamy problem? 

 - komedia

01:45 STOP Drogówka odc. 181

06:00 Kontrakt na miłość odc. 17 s. 2

07:00 Dziesięć przykazań 

 odc. 136 - serial

08:00 Niewolnica Victoria odc. 22

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 13 s. 3 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 14 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 2 s. 14 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 51 s. 2 - serial 

14:00 Zbuntowany anioł odc. 41

15:00 Zbuntowany anioł odc. 42

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 14 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 14 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 97 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 98 s. 3 - serial 

20:00 Protektor - fi lm

21:55 Na linii ognia - thriller 

00:30 Niesamowita McCoy - fi lm

7:00 Teledyski 

8:00 Informacje kulturalne 

8:15 Studio Kultura - rozmowy

8:30 Dół - fi lm

9:05 Ilo Ilo - dramat

11:00 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 3 - serial 

12:05 Wszystkie pieniądze świata 

 odc. 4 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Życie jako śmiertelna choroba  

 przenoszona drogą 

 płciową - dramat 

15:20 Program publicystyczny 

16:00 Rifi fi  po sześćdziesiątce 

 - komedia

17:30 Małe stłuczki - fi lm

19:05 Kronos odc. 11

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Inspekcja

22:00 Manhattan - komedia

23:50 Dezerterzy

00:20 Fusy - fi lm 

06:50 Był taki dzień: 4 września 
06:55 Wojenne dziewczyny 2, 
 odc. 16 - serial
07:55 Niecała nieprawda, 
 czyli PRL w DTV 
08:30 Flesz historii 
08:55 Urodziłam się pierwszego  
 września - fi lm
09:55 Sensacje XX wieku, 
 odc. 1: Stalowe Przymierze 
10:25 Sensacje XX wieku, 
 odc. 2: Stalowe Przymierze 
11:00 Spór o historię: Wielkie  
 mocarstwa wobec zagłady Żydów 
11:40 Artylerzysta z „Wichra” 
12:15 Jan Serce, 
 odc. 1/10: Swaty - serial
13:30 Wszystkie kolory świata, 
 odc. 22/30: Bali. Azjatycka  
 legenda - serial
14:35 Historia w postaciach 
 zapisana: Mikołaj II 
16:40 Marzyciele: 
 Marcin Borelowski „Lelewel” 
17:05 Komunikaty wojenne, odc. 11 
17:10 Tajemnica Westerplatte - fi lm
17:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii:  
 Cienie przedwiecznej puszczy 
18:10 Wojownicy czasu, 
 odc. 12: Różowi Ułani czyli, 13  
 Pułk w Kielcach 
18:55 Wojenne dziewczyny 2, 
 odc. 17 - serial
19:50 11 listopada w PRL-u - fi lm
20:50 Zaginiona fl ota Kolumba - fi lm
22:00 Jak było? 
22:40 Prowokator 
00:15 Sensacje XX wieku, 
 odc. 3: Stalowe Przymierze 

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:30 Kolumb - wyprawa na koniec  
 świata - fi lm
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 Bitwa pod Grunwaldem 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Grunt to droga 
12:35 Ranczo nadziei - fi lm
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 89 - serial
14:50 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
15:05 Grunwald 1410 - rys historyczny 
 i znaczenie bitwy 
 pod Grunwaldem - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej na  
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Uciec z klatki - fi lm
23:35 Kartka z kalendarza
23:40 Mahajanga - fi lm

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1378 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 105 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 153
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 233 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 29
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1378 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 151 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 36 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1890 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1891 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1379 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Pomóc dzieciom - fi lm
00:00 Rodzinka.pl 
 odc. 238 s. 12 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 9

07:50 Doradca smaku odc. 1 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2279

11:00 Ukryta prawda odc. 923 - serial

12:00 Szpital odc. 812 - serial

13:00 Szkoła odc. 575 - serial

14:00 19+ odc. 276 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 5

15:30 Szkoła odc. 576 - serial 

16:30 19+ odc. 277 - serial 

17:00 Szpital odc. 813 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 924 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5423 

20:10 Doradca smaku odc. 2 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2739 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 173

21:30 Diagnoza odc. 1 s. 3 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1133 

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 1 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 618 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 619 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 113 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 726 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 7 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 793 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2710 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 839 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3708, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 242 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 232 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2711 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 260 - serial
20:10 Jack Reacher: Nigdy nie wracaj  
 - fi lm
22:45 22 kule - fi lm
01:10 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia

07:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Wszystkie pieniądze 
świata 09:55 Sensacja XX wieku

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

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

Major Susan Turner zostaje niesłuszne oskarżona 
o zdradę stanu i aresztowana. Jej wierny przyjaciel 
Jack Reacher nie zawaha się przed niczym, żeby 
pomóc koleżance i udowodnić jej niewinność.

„Jack Reacher: Nigdy nie wracaj”
(2016r.) Polsat 20:10

„Alive: Dramat w Andach”
(1993r.) TVN 7 20:00



Środa, 5 września 2018

15:40 Leśniczówka

05:35 Elif odc. 315 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 8 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 36 s. 3 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 101 s. 8 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 86 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Struś - życie w biegu - fi lm
14:00 Elif odc. 316 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:40 Leśniczówka odc. 30 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 9 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 36
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3325
18:30 Korona królów odc. 87 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 31 - serial 
21:00 Wielki test Quiz 
22:25 Film dokumentalny 
23:30 Bez tożsamości odc. 12 - serial 
00:20 Jednostka X odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 324 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 112 - serial 

07:10 Szpital odc. 393 - serial 

08:10 Dr House odc. 5 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 668 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 113 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 567 - serial 

14:55 Szpital odc. 394 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 4 - serial

16:50 Kryminalni odc. 3 - serial

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

19:00 Ukryta prawda odc. 669 - serial 

20:00 Krwawy diament - dramat 

23:00 Z Archiwum X odc. 2 s. 10 - serial

00:00 Był sobie chłopiec - komedia

06:00 Spadkobiercy odc. 47

07:05 Turbo Fast odc. 16 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 17 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 3

09:00 Septagon odc. 2 - serial

10:00 Czysta chata odc. 3 - serial

11:00 Transakcje za milion dolarów: 

 Nowy Jork odc. 3 - serial

12:00 Benny Hill odc. 51

12:40 Detektywi w akcji odc. 123 - serial

13:40 STOP Drogówka odc. 151

14:40 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial 

15:40 Maria z przedmieścia 

 odc. 1 s. 1 - serial 

16:45 Światło twoich oczu 

 odc. 1 s. 1 - serial 

18:00 Septagon odc. 3 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 211 - serial

21:00 Za linią wroga - fi lm

23:15 Z piekła rodem - thriller 

01:55 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 18 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 137 - serial
08:00 Niewolnica Victoria odc. 23
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 98 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 3 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 14 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 14 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
14:00 Zbuntowany anioł odc. 43
15:00 Zbuntowany anioł odc. 44
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 98 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial 
20:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni  
 - fi lm
22:15 Ghost Rider - fi lm
00:25 Wikingowie odc. 8 s. 4 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Wyliczanka

09:25 Małe stłuczki - fi lm

11:00 Biała wizytówka odc. 1 - serial

12:10 Biała wizytówka odc. 2 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Wichry Kołymy - fi lm

15:30 Program publicystyczny 

16:15 Wahadełko - dramat 

17:20 Dziennik fi lozofa

17:35 Jeszcze nie wieczór - komedia

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Niebiańskie żony Łąkowych  

 Maryjczyków - dramat 

22:10 Pegaz kulturalny 

22:45 Papa Joe i jego lew - fi lm

0:10 Manhattan - komedia

06:50 Był taki dzień: 5 września 
07:00 Wojenne dziewczyny 2
  odc. 17 - serial
07:55 Regiony z historią 
08:20 Archiwum zimnej wojny 
08:50 Jak było? 
09:35 Historia Polski: Tajemnica  
 Westerplatte - fi lm
10:05 Polska i świat z historią w tle:  
 Westerplatte - jeszcze jedna  
 historia 
10:35 Sensacje XX wieku: 
 Stalowe Przymierze odc 3
11:05 Sensacje XX wieku: 
 Stalowe Przymierze odc. 4
11:35 11 listopada w PRL-u 
12:30 Jan Serce: Lusia 2/10 
13:35 Wszystkie kolory świata: Namibia.  
 Ponadczasowa Afryka 23/30 
14:35 Wieluń. 13 cegieł 
15:35 Jak wygrać wojnę: 
 Wyścig zbrojeń 3-ost. 
16:35 Komunikaty wojenne odc 12 
16:45 Historia Polski: 
 Bydgoszcz - 3 września 1939 roku 
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii: 
 W puszce po landrynkach 
18:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
18:55 Wojenne dziewczyny 2 
 odc 18 - serial
19:55 Wyjęci spod prawa: Kapitan  
 Moonlite 2/4 
20:55 Genialne wynalazki (2) 
22:00 Powstanie Sejneńskie 1919 
22:20 Polska z bocznej 
 drogi: Pożegnanie 
22:35 Wyrok na Franciszka Kłosa 
00:20 Sensacje XX wieku: 
 Rok 1941 odc 1 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
11:20 Mahajanga - fi lm
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Wielcy duchem - serial
13:20 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie  
 - fi lm
14:00 Ranczo nadziei - fi lm
15:25 Wenezuela - San Félix 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Syria - z serca pustyni 
16:45 180 lat na zdrowie - fi lm
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Próba wiary - serial
22:45 Odebrano nam całe dzieciństwo  
 - fi lm

06:00 M jak miłość odc. 1379 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 106 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 154,
11:25 Rodzinka.pl 
 odc. 234 s. 12 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1891 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 30
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1379 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 152 s. 6 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 37 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1891 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1892 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” / „Na sygnale”
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 710 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 196 - serial 
22:35 Pracownik miesiąca - komedia
00:30 O mnie się nie martw 
 odc. 103 s. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 9

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2280,

11:00 Ukryta prawda odc. 924 - serial

12:00 Szpital odc. 813 - serial

13:00 Szkoła odc. 576 - serial

14:00 19+ odc. 277 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 5

15:30 Szkoła odc. 577 - serial 

16:30 19+ odc. 278 - serial 

17:00 Szpital odc. 814 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 925 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5424

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2740 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 174

21:30 Ameryka Express odc. 1

23:05 Wyspa tajemnic - fi lm

01:55 Mroczne zagadki Los Angeles  

 odc. 15 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 620 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 621 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 114 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 727 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 8 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 794 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2711 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 840 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3709 
16:30 Na ratunek 112 odc. 243 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 233 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2712 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 90 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 529 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All Together  
 Now odc. 1
22:05 Nie zadzieraj z fryzjerem 
 - komedia
00:40 Joy - fi lm

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Biała wizytówka 10:35 Sensacje XX wieku

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

Losy bohaterów połączył diament, który może 
wiele zmienić w ich życiu. Wspólnie wyruszają 
na ogarnięte wojną domową tereny, by odzyskać 
kamień, który jeden z nich ukrył przed ucieczką 
z kopalni.

Dwaj detektywi prowadzą śledztwo w sprawie 
zniknięcia jednej z pacjentek zakładu 
psychiatrycznego dla kryminalistów mieszczącego 
się na wyspie. Wkrótce nadciąga huragan, 
a w więzieniu wybucha bunt.

„Krwawy diament”
(2006r.) TVN 7 20:00

„Wyspa tajemnic”
(2010r.) TVN 23:05

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Sajgonki z warzywami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
1 cebula
¼ główki kapusty
2 marchewki
1 czerwona papryka
2 łyżki oleju 
2 ząbki czosnku
1 łyżka imbiru
3 łyżki drobno posiekanego szczypiorku
3 łyżki sosu sojowego
2 łyżki sosu ostrygowego
pieprz i sól do smaku
20-25 sztuk papieru na sajgonki
olej do głębokiego smażenia
Sposób wykonania:
Na głębokiej patelni rozgrzej olej. Wrzuć drob-

no pokrojoną cebulę, przeciśnięty przez praskę 
czosnek i imbir. Smaż około 4 min. Następnie do-
daj pokrojoną w słupki marchewkę i paprykę. Smaż 
kolejne 3 min. Na koniec dodaj lekko podgotowa-
ną i poszatkowaną drobno kapustę, szczypiorek. 
Wlej sos sojowy i ostrygowy, dopraw do smaku 
solą i pieprzem. Duś całość pod przykryciem około 
3 min. Zdejmij z gazu i wystudź. Papier zwilż, ułóż 
jeden plaster na desce i dodaj łyżkę farszu, zwiń 
zaczynając od złożenia dwóch zewnętrznych kra-
wędzi, boki posmaruj lekko wodą, następnie ściśle 
zwiń. Tak przygotowane sajgonki smaż na głębokim 
oleju do zarumienienia. Podaj ze słodko-kwaśnym 
sosem chilli.

Smacznego!
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Weekend w kajaku
PODRÓŻE PO SĄSIEDZKU  Pojezierze Brodnickie to przedsmak Wielkich Jezior Mazurskich. To także raj 
dla amatorów turystyki wodnej. Ostatnie ciepłe dni warto spędzić w kajaku

Turystyka kajakowa ma coraz 
więcej zwolenników. Nie brakuje 
wypożyczalni sprzętu, również na 
naszym terenie. Powiat golubsko-
dobrzyński i rzeka Drwęca cieszą 
się dobrą opinią wśród wodnia-
ków. Tym razem postanowiliśmy 
wybrać się jednak na Pojezierze 
Brodnickie i spróbować popływać 
kajakiem po jednym z tamtejszych 
jezior. Jest to wyprawa weekendo-
wa, czyli nie wymaga dużego pla-
nowania. 

Naszą wycieczkę zaczynamy 
od Brodnicy, skąd wyjeżdżamy 
w kierunku Zbiczna. We wsi skrę-
camy w prawo i po przejecha-
niu kilku kilometrów widzimy po 
prawej stronie niewielkie jezioro 
z polem namiotowym. Jesteśmy 
na miejscu, nad jeziorem Strażym. 
Wjeżdżamy na pole namiotowe, 
którego gospodynią jest Natalia 
Obojska. Ceny na polu namioto-
wym nie są wysokie. Zaparkowa-
nie auta kosztuje 4 zł, a postawie-
nie własnego namiotu 6 zł. Do tego 
dochodzi jeszcze kwota 6 zł od 
osoby i opłata klimatyczna 2 zł. Na 
polu namiotowym jest smażalnia 
ryb, gdzie można smacznie zjeść. 
Ceny również są konkurencyjne. 
Gospodyni pola namiotowego za-
pewnia również inne posiłki. Na 

miejscu jest wypożyczalnia ka-
jaków, co jest niezbędne dla na-
szej eskapady. Za godzinę trzeba 
zapłacić 10 zł. Istnieje możliwość 
negocjacji ceny w przypadku wy-
pożyczenia kajaka na cały dzień. 

Jezioro Strażym to urokliwy 
akwen położny między dwoma je-
ziorami: Bachotek i Zbiczno. Woda 
posiada II klasę czystości. Jest to 
jezioro polodowcowe, przepływo-
we, zasilane przez rzekę Skarlan-
kę, która łączy wszystkie trzy je-
ziora. Jego powierzchnia to 75 ha. 
Jezioro nie jest głębokie (średnio 

3,5 m). Linia brzegowa ma ponad 
5 kilometrów. Jezioro Strażym 
to również wspaniały akwen dla 
wędkarzy, bogaty w szczupaka. 
Można tu złowić również okonia, 
leszcza i płoć. Najlepiej jest łowić 
w niewielkich zatoczkach lub przy 
ujściach rzeczki (szczupaki).

Z naszej przystani możemy 
popłynąć w lewo, w kierunku je-
ziora Bachotek, pokonując rzekę 
Skarlankę pod prąd. Jest to wy-
cieczka całodniowa. Będziemy 
opływać całe jezioro. Możemy się 
zatrzymać w jednym z nielicznych 

ośrodków wypoczynkowych i tam 
skorzystać z małej gastronomii. 
Jednak najlepiej jest liczyć na sie-
bie i na swoje zapasy. 

My udajemy się nad jezioro 
Zbiczno. Po pokonaniu kilkudzie-
sięciu metrów, po prawej stro-
nie wpływamy w niewielki kanał 
rzeczny i płyniemy w kierunku 
jeziora Zbiczno. Przepływamy pod 
niewielkim mostem drogowym 
i za kilkaset metrów wypływamy 
na jezioro Zbiczno. Po prawej stro-
nie widać niewielki ośrodek wcza-
sowy z plażą i kąpieliskiem „Pod 

sosnami”. Można tu zatrzymać 
się, wypocząć i popływać. Jezioro 
Zbiczno jest jeziorem rynnowym 
i odpływowym. Przez rzeczkę Ci-
chówkę (stanowi dopływ Skarlan-
ki) dopłyniemy do jeziora Cichego. 

Jezioro Zbiczno jest głębokie 
– maksymalnie ponad 40 m. Pły-
niemy lewą stroną jeziora, podzi-
wiając przepiękne widoki i delek-
tując się ciszą. Czas wolno płynie. 
Chcemy dotrzeć do miejscowości 
Ryte Błota. Zajmie to kilka godzin. 
Po drodze mijamy dawną stanicę 
harcerską, po której został tylko 
budynek dawnej kuchni, niewiel-
ką wysepkę i wreszcie dopływamy 
do ośrodka wczasowego. Tu za-
trzymujemy się na dłużej, by zjeść 
obiad. W tym miejscu możemy 
zakończyć wycieczkę i wrócić do 
naszej przystani lub też popłynąć 
dalej, do jeziora Cichego. 

Rzeka Skarlanka i jej dopływy 
zapewniają możliwość porusza-
nia się po innych jeziorach całego 
pojezierza. Dostępne są: Kurzyny, 
Robotno, Dębno oraz leżące już na 
trasie jezior mazurskich Wielkie 
Partęczyny. Te wyprawy wymaga-
ją jednak dłuższego planowania, 
czasu i oczywiście chęci.

Tekst i fot. (Maw)

Musimy przepłynąć niewielkim kanałem rzecznym

widok na jezioro Zbiczno Widok na jezioro Strażym

Smażalnia ryb Pole namiotowe
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

W sprawach zawodowych nagle okaże się, że masz 
za dużo możliwości do wyboru i nie będziesz wie-
dział, na co się zdecydować. Niestety, decyzję trzeba 
podjąć szybko, a na szali jest twój dotychczasowy 
dorobek. Koziorożce w stałych związkach powinny 
pomyśleć, czym mogą ucieszyć partnera, pozytywnie 
zaskoczyć. Wieje nudą, a to źle wróży na przyszłość.

Będzie się działo w sprawach zawodowych. Czeka 
cię niespodziewana podróż służbowa albo zmiana 
miejsca pracy. Nie bój się nowego, staraj się myśleć 
pozytywnie, inaczej pod wpływem stresu możesz się 
rozchorować. Wybacz temu, kto zawiódł twoje uczucia. 
Staraj się znaleźć czas na odpoczynek, lekturę i szczere 
rozmowy z przyjaciółmi lub rodziną.

Jesteś błyskotliwy, otwarty na nowe przedsięwzięcia 
i masz wiedzę – to klucz do zawodowego sukcesu. 
Pamiętaj jednak o dawnych porażkach. Choć były 
bolesne, wiele cię nauczyły. Samotne Lwy mają 
szansę na spotkanie ciekawej osoby w nietypowym 
miejscu. Miejcie oczy szeroko otwarte, by nie prze-
gapić okazji, np. w kolejce do dentysty.

Dość skomplikowana sytuacja zawodowa będzie 
wymagała od ciebie elastycznego dostosowania 
się. Poradzisz sobie bez problemu, tylko odłóż na 
bok niepotrzebny stres. Będziesz teraz brylować 
w towarzystwie. Uważaj, bo partner może być bar-
dzo zazdrosny.

W sprawach zawodowych zachowaj daleko idącą 
ostrożność. Niewykluczone, że ktoś będzie chciał cię 
oszukać, naciągnąć, choć na pierwszy rzut oka wyda 
ci się, że chwytasz okazję. W kontaktach towarzy-
skich uważaj na to, co mówisz. Ktoś źle cię zrozumie 
i afera gotowa.

Kiepsko w pracy. Będziesz czuł się osamotniony, 
niedoceniony. Staraj się odepchnąć złe myśli i krok 
po kroku realizuj założone zadania. Za kilka dni po-
winno być lepiej. Ukojenia szukaj wśród przyjaciół. 
Wybierzcie się na tańce, na spacer, albo po prostu 
pogadajcie od serca.

Zejdź z obłoków na ziemię i staraj się nie postępo-
wać lekkomyślnie, bo możesz stracić pracę. Skup 
się na współpracy z innymi, inaczej czekają cię 
kłopoty. Na weekendowej imprezie uda ci się ocza-
rować kogoś, kto od dawna ci się podoba. Motyle 
w żołądku gwarantowane.

Energia będzie od ciebie bić, a pewność siebie po-
zwoli pozytywnie załatwić nawet najtrudniejsze spra-
wy zawodowe. Co ciekawe, ktoś z zewnątrz doceni 
twoje kompetencje, więc możesz spodziewać się 
atrakcyjnej oferty pracy. Samotne Barany powinny 
zorganizować imprezę, uda się poznać kogoś, z kim 
zwiążecie się na dłuższy czas.

W pracy wreszcie poczujesz grunt pod nogami. 
Doda ci to pewności siebie i sprawi, że zaczniesz za-
stanawiać się, czy nie powinieneś starać się o wyż-
sze stanowisko. Szef dostrzeże twoje kierownicze za-
pędy i raczej będzie im przychylny. W tym tygodniu 
energii, witalności i kreatywności inni będą mogli ci 
pozazdrościć. W sprawach sercowych stabilizacja.

W kontaktach ze współpracownikami wyjątkowo 
ważna okaże się trafna ocena sytuacji. Staraj się nie 
budować dodatkowego napięcia, a raczej załagodzić 
sprawę. Emocje wzięły górę, niepotrzebnie. Bądź 
uważny w sprawach sercowych. Partner potrzebuje 
twojego wsparcia, choć sam o nie nie poprosi. Ty 
zaoferuj pomoc, koniecznie zaopiekuj się nim.

Zastanów się, czy ścieżka kariery, którą teraz podążasz, 
jest zgodna z twoimi marzeniami i wcześniejszymi za-
łożeniami, czy raczej przypadkowo znalazłeś się tam, 
gdzie jesteś. Przed tobą dobry czas na otwarcie firmy. 
Pomyśl w czym jesteś dobry i poszukaj dotacji na roz-
kręcenie własnego biznesu. Zaproś ukochaną osobę 
na kolację, porozmawiajcie o tym.

Nagle okaże się, że nie dajesz sobie rady z zadaniami, 
których niedawno się podjąłeś. Pora przyznać: sytuacja 
cię przerasta. Z pokorą podejdź do porażki, każdemu 
zdarza się podjąć złą decyzję. Wyciągnij wnioski na 
przyszłość i idź do przodu. Bądź ostrożny w sprawach 
uczuć. Możesz zaangażować się w relację, z której nie 
wyniknie nic dobrego.

Kolorowanki dla dzieci
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Fot. Lidia Jagielska

NATAN KUCHARSKI
 urodził się 20 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,16 kg i mierzył 
56 cm. Jest synem Mar-
cina i Judyty z Ostrowi-
tego, ma siostry Zuzię, 
Wiktorię i Nadię

OLIWIA PYTELEWSKA
 urodziła się 22 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,9 kg i mierzyła 
56 cm. Jest córką Roberta 
i Anny z Lipna, a siostrą 
Nadii i Kubusia

KLARA KOTWICKA
 urodziła się 19 sierpnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,65 kg i mierzyła 
50 cm. Jest córką Krzyszto-
fa i Elżbiety z Chalinka, ma 
brata Natana

Noworodki

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

HANIA PRZYWITOWSKA
 urodziła się 24 

sierpnia w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,5 kg 
i mierzyła 54 cm. Jest 
córką Marka i Sylwii 
z Chrostkowa, ma sio-
strę Zuzię

Witajcie na świecie!

Atrakcje na wakacje
GMINA SKĘPE  W minionym tygodniu w Lubówcu, Wólce i Józefkowie odbyły się objazdowe zajęcia wa-
kacyjne dla dzieci prowadzone pod kierunkiem animatorki kultury Małgorzaty Matuszczak

We wtorek Małgorzata Ma-
tuszczak ze swoimi wakacyjnymi 
pomocnikami bawiła dzieci w Lu-
bówcu, w środę w Wólce, a w czwar-
tek w Józefkowie. Na uczestników 
czekał wachlarz atrakcji zarówno 
sportowych jak i plastycznych oraz 
integracyjnych.

– Bardzo spodobały mi się za-
jęcia – mówi dziesięcioletnia Mag-
da Lipińska, uczestnicząca w wa-
kacyjnej akcji w Wólce. – Po raz 
pierwszy zetknęłam się ze sztuką 
decoupage i od razu, dzięki pani 
Małgosi, nauczyłam się ozdobić 
butelkę, z której wyszedł piękny 
wazon. Fascynująca jest też galak-
tyka w słoiku, którą przeznaczę na 
niepowtarzalny prezent dla mamy. 
Jest tęczowa, kolorowa, cudowna 

i tajemnicza, a wykonana własno-
ręcznie.

Nie tylko artystów zachwyci-
ła Małgorzata Matuszczak swoimi 
pomysłami na wakacyjny dzień. 
Sportowcy mogli wykazać się na 
boisku w grze w zbijaka, piłkarskich 
potyczkach i słynnym hula hop. 
Była też integracja ruchowa w cza-
sie zabawy w gorące krzesła czy 
iskierki. Test na znajomość roślin 
i warzyw zmieszał się doskonale ze 
spostrzegawczością, rozplątywa-
nie zintegrowanych dziesiątek rąk 
wymagało logicznego myślenia, 
a bańki mydlane były widocznym 
zwieńczeniem magicznych zajęć.

– Bańki małe są odporniejsze 
na pękanie i lecą sobie z wiatrem, 
a te ogromne szybciej pękają, ale 

za to są zadziwiające w swoich 
kształtach – mówią zgodnie mi-
strzowie z Wólki. – Znamy już tak-
tykę robienia baniek i nikt nas nie 
pokona.

Było tez wakacyjne malowa-
nie twarzy, beztroskie i bezpieczne 
zabawy i doskonała atmosfera. Za-
jęcia trwały każdorazowo od 10.00 
do 13.00. Uczestnicy nie tylko wy-
nieśli z nich bagaż doświadczeń 
i wakacyjnych wspomnień, ale też 
pamiątkowe dzieła w stylu deco-
upage i galaktykę w słoiku. Wcze-
śniej już animatorzy z Małgorzatą 
Matuszczak na czele odwiedzili 
świetlice w Łąkiem, Jarczewie, Ku-
kowie i Hucie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Tłumy bawiły się na dożynkach
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  W minioną niedzielę święto plonów obchodzili w gminie i mieście Dobrzyń nad 
Wisłą. Nie zabrakło niespodzianek i dobrej zabawy, do której mieszkańców nie trzeba było namawiać

Burmistrz gminy i miasta 
Dobrzyń nad Wisłą zaznaczał, że 
gleba na terenach gminy ma naj-
wyższą klasę w powiecie. Dzięki 
temu jest w stanie wydać więcej, 
nawet przy mniej sprzyjających 
warunkach. Podczas dożynek 
podsumował jakość zbiorów i 
dzielił się opiniami usłyszanymi 
od rolników.

– Wiosną pogoda sprzyjała 
uprawie zbóż i zapowiadały się 
rekordowe plony. Później jednak 
nastała susza. Mimo to finalnie 
plony są zadowalające, więc 
dziś możemy świętować. Rolni-
cy, z którymi rozmawiałem, nie 
narzekają. W innych częściach 
kraju susza na pewno była bar-
dziej dotkliwa – podsumowuje 

burmistrz Jacek Waśko.
Tłumnie i wesoło było pod-

czas obchodów na placu przy 
ul. Robotniczej, które poprze-
dziła msza święta odprawiona 
w kościele WNMP w Dobrzyniu 
nad Wisłą. Na scenie pojawili się 
miejscowi artyści, np. Chalinian-
ki czy Złoty kłos. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się występ 

grupy tanecznej No Name, która 
nie tylko zaprezentowała swoje 
umiejętności, ale także nauczy-
ła kilku kroków najmłodszych 
uczestników dożynek. Ponadto 
w programie znalazł się występ 
grupy Atest i gwiazdy wieczoru 
– Avangarde.

Nie zabrakło również blo-
ku zabaw dla dzieci i dorosłych, 
konkursów i animacji. Można 
było wzlecieć balonem na uwię-
zi oraz wziąć udział w turnieju 
strzeleckim o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wi-
słą. Dodatkowo na uczestników 
czekała fotobudka, grochówka, 
kiełbaski. Podziwiać można było 
również zabytkowe pojazdy. 
Blok atrakcji zamknęła zabawa 
taneczna  połączona z pokaza-
mi laserowymi.

Jak co roku rozstrzygnięto 
także konkurs na najładniej-
szy wieniec dożynkowy.  Jury 

oceniało 10 prac. Przez ostat-
nie lata najbardziej podobały 
się wieńce wykonywane przez 
KGW Chalinianki. Tym razem za-
jęły one drugą pozycję. Trzecie 
miejsce na podium przyznano 
wieńcowi wykonanemu przez 
mieszkańców Zbyszewa. Zwy-
cięstwem szczycili się natomiast 
mieszkańcy sołectwa Płomiany. 
Publiczność natomiast opowie-
działa się za tym, że najładniej-
szy był wieniec przygotowany 
wspólnie przez sołectwa Rusz-
kowo, Chalin i Kamienica, który 
wykonany został poza konkur-
sem i nie był brany pod uwagę 
podczas obrad jury.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska
Więcej zdjęć na naszej stronie:

LIPNO-CLI.PL



Oficjalna część obchodów 
rozpoczęła się przemarszem spod 
urzędu gminy do kościoła p.w. św. 
Barbary. Po mszy świętej korowód 
dożynkowy dotarł na boisko przy 
miejscowej szkole podstawowej. 
Tam na rozstawionej scenie ofi-
cjalnie przywitano gości i rozpo-
częto zabawę.

– Dziękujemy za to, co udało 
się zebrać, chociaż plony nie nale-
żały do najlepszych ze względu na 
zmienne warunki pogodowe. Jed-
noczenie modlimy się i prosimy, 
żeby przyszły rok był dla nas ła-
skawszy. W ubiegłym roku rolnicy 
borykali się z podtopieniami i nie 
mogli wjechać na pola, aby zebrać 
plony, a tym razem panowała su-
sza – podsumowuje Mariusz Lo-
renc, wójt gminy Chrostkowo.

Jak co roku z niecierpliwością 
czekano na ogłoszenie wyników 
na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy. Jury oceniało przygotowane 
prace w dwóch kategoriach. Jako 
wieniec tradycyjny na trzecim 
miejscu wyróżniono pracę Związ-

ku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów z Janiszewa. Drugie miejsce 
wywalczyło KGW z Makówca. Naj-
wyższą nagrodę przyznano nato-
miast pracy przygotowanej przez 
KGW z Chrostkowa. W kategorii 
wieniec współczesny trzecie miej-
sce zdobyło KGW ze Stalmierza. 

Drugie miejsce na podium należy 
do KGW z Chojna. Najpiękniejszy 
w tej kategorii okazał się wieniec 
sołectwa Głęboczek. Publiczności 
najbardziej spodobał się wieniec 
wykonany przez KGW ze Stalmie-
rza.

– Co roku spotykamy się, aby 

dziękować rolnikom za ich ciężką 
pracę, za ich spracowane ręce i bi-
cie serca, którego rytm wyznacza 
ziemia. Ta ziemia to przecież wasz 
warsztat pracy. To ona was uczy 
i wymaga pokory oraz wytrzyma-
łości. Za to zaangażowanie wam 
bardzo dziękuję – mówiła Aneta 

Jędrzejewska, członek zarządu 
województwa kujawsko-pomor-
skiego.

Na scenie można było zo-
baczyć występ zespołu folklory-
stycznego „Jarzębinki” z Chrost-
kowa, a także dzieci i młodzież 
z gminnych szkół. Swoim śpiewem 
umilała również czas Angelika 
Kulig. Na tym nie koniec atrakcji 
muzycznych, bo na scenie pojawił 
się także zespół FAME oraz Piotr 
i Paweł. Gwiazdą wieczoru była 
formacja Eratox.

Na uczestników przygoto-
wano konkursy z nagrodami, po-
częstunek z grochówką, ogródek 
piwny i stoiska gastronomiczne 
oraz do degustacji potraw. Nowo-
ścią było stoisko wystawiennicze 
z pracami twórców ludowych. 
Dzieci korzystały z wesołego mia-
steczka oraz chętnie uczestniczy-
ły w zabawach z animatorami czy 
możliwości pomalowania sobie 
twarzy. 

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska
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Frekwencja zaskoczyła organizatorów
CHROSTKOWO  Nie brakowało chętnych do wspólnej zabawy podczas dożynek w gminie Chrostko-
wo. Liczba uczestników imprezy przewyższyła oczekiwania organizatorów

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Sprzedam grunty orne 6,4 ha. Zbójenko, 
tel. 665 772 484

Kozie mleko i sery sprzedam kontakt pod 
nr. 727 584 761

Praca

Zatrudnię szwaczki do szycia wkładów do 
obuwia. Tel. 602 101 791

Zatrudnię kierowcę C + E na kraj. Week-
endy wolne. Zarobki 4000-5000 zł. Piąt-
kowo. Tel. 662 568 782

Nieruchomości

Sprzedam dom w Węgiersku z działką 
o pow. 47 ar. Tel. 514 752 315

Posiadam lokal do wynajęcia na Pod-
zamku Golubskim o powierzchni 155m2. 
Posiada własne ogrzewanie CO, toaletę 
oraz prysznic. W razie pytań bądź szcze-
gółów proszę o kontakt pod numer 725 
130 437 lub 723 671 899

Sprzedam mieszkanie w TBS w Kowale-
wie Pomorskim, 53 m. kw. 2 piętro, cena 
95 tys. tel. 531 795 462

Kupię/Sprzedam

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

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

Skupuję złomowe schładzalniki od 
mleka, chłodziarki, silniki, skrzynie sa-
mochodowe, silniki elektryczne 10zł/kw 
i inne. Tel. 669 317 943

Rolnictwo

Sprzedam prosięta 9-cio tygodniowe, 
ilość 22 szt. Cena 300,00zł. Tel. kontak-
towy 504 016 351

Sprzedam ziemię rolną 5,70 ha. Piórko-
wo. Tel. 889 091 206

Knury maciory kupię odbiór z gospodar-
stwa waga 725 804 742

Sprzedam kukurydzę na kiszonkę 1.4ha 
5000 zł Działyń, 512 252 402
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
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ogrzewanie

usługi
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żłobki
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TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń

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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Smaczny finał wakacji
LIPNO  23 sierpnia uczestnicy zajęć i bibliotekarze podsumowali tegoroczne zajęcia wakacyjne przygo-
towane przez miejską książnicę publiczną. Była pogadanka  o czystości i zdrowiu z Katarzyną Marczew-
ską z sanepidu oraz… wypad do restauracji

R E K L A M A

W miniony czwartek odbyły 
się ostatnie zajęcia wakacyjne 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. Uczestnicy spotkania pod-
sumowali biblioteczne atrakcje 
i zaplanowali, wspólnie z biblio-
tekarkami Dorotą Trojanowską 
i Ewą Charyton, ciekawe spotka-
nia wśród książek w czasie roku 
szkolnego.

– Nie wyobrażam sobie żad-
nych wakacji bez czwartkowych 
spotkań w bibliotece, tu jest 
najwspanialej – mówi Basia.

Takie deklaracje mówią 
same za siebie. Bibliotekarze po 
raz kolejny stanęli na wysokości 
zadania i zapewnili bogatą ofer-
tę zajęć dla wypoczywających 
w mieście uczniów. Były upo-
minki, czytanie książek, zabawy 
i gry, także planszowe, zajęcia 
plastyczne i integracja oraz nie-
spodzianki i spotkania z przed-
stawicielami różnych zawodów. 
Finałowe zajęcia obfitowały 
w informacje o zdrowiu, czysto-
ści i działaniu Powiatowej Sta-
cji Sanitarno Epidemiologicznej 
w Lipnie.

– Pracownicy sanepi-
du sprawdzają czystość wody 
w kranach, dostęp do ciepłej 
wody i papieru toaletowego 
w szkole – wymienia Katarzyna 
Marczewska z lipnowskiego sa-
nepidu. – Zapewniam, że woda 
w naszych kranach jest zdrowa 
i dobra do picia, prosto z kra-

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

nu, bez przegotowania, bo to 
w czasie gotowania osadza się 
najwięcej cennych substancji 
i pozostaje w kamieniu.

Ważnym tematem pogadan-
ki był kleszcze, ich występowa-
nie, zagrożenie, profilaktyka, 
leczenie. Okazuje się, że klesz-
cze żyjące w trawach dysponują 
ogromną czujnością i wyczuwa-
ją człowieka czy zwierzę z kilku-
nastu metrów, by ulokować się 
na ubraniu, skórze czy sierści.

– Potem kleszcz przemiesz-
cza się na miękkie części nasze-
go ciała, do pachwin, pod kolana 
i dlatego tak ważne jest dokład-
ne oglądanie swojego ciała po 
powrocie ze spaceru czy zaba-
wy na świeżym powietrzu – 
mówi Katarzyna Marczewska. – 
Kleszcz jest bardzo maleńki, ma 
wielkość główki od szpilki, ale 
im dłużej bytuje na naszym ciele 
i pije naszą krew, jest tym więk-
szy. Potrafi osiągnąć naprawdę 
wielkie rozmiary i często sam 
wtedy odpada z naszego ciała. 
Im dłużej jest na naszym cie-
le, tym większe jest zagrożenie 
zakażeniem bakteriami, które 
on przenosi. Nie wolno klesz-
cza niczym smarować, należy 
go umiejętnie usunąć i odkazić 
to miejsce. Są do tego specjalne 
urządzenia w aptekach. Jeśli na 
ciele pojawi się czerwona plama, 
należy zgłosić się do lekarza, być 
może potrzebne będzie poda-

nie antybiotyku. Następstwem 
zakażenia przez kleszcza może 
być borelioza, bardzo poważ-
na choroba. Trzeba więc unikać 
terenów trawiastych, używać 
preparatów przeciw kleszczom 
i pamiętać, że kleszcza nie czu-
jemy, tak jak na przykład koma-
ra. Kleszcz ma bowiem substan-
cję znieczulającą i nie wiemy, że 
nas ukąsił.

Reprezentantka sanepidu 
przestrzegła też dzieci przed 
żmijami obecnymi w lasach. 
Uczestnicy otrzymali nie tylko 
informacje, ale i ulotki na temat 
dopalaczy i narkotyków oraz ich 
szkodliwości dla zdrowia i życia.

– Od nikogo nie należy 
przyjmować cukierków czy na-
pojów, a swoich napojów należy 
pilnować i nie pozostawiać ani 
na chwilę bez nadzoru – prze-
strzega dzieci Marczewska. – 
Bawcie się bajecznie, ale zawsze 
bezpiecznie.

Było też o myciu rąk, prze-
chowywaniu jajek, przestrze-
ganiu zasad higieny podczas 
przygotowywania posiłków i ich 
kupowania.

Zwieńczeniem dwumie-
sięcznych zajęć w bibliotece była 
wizyta w restauracji. Pizza sma-
kowała wyśmienicie, a oprócz 
rozkosznych chwil dla podnie-
bień wizyta ta była doskonałą 
lekcją savoir vivre przy stole.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Złapali wiatr w żagle
ŻEGLARSTWO  W sobotni poranek w Dobrzyniu rzeka zabieliła się od żaglówek. Odbyły się pierwsze re-
gaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Na wodzie znalazło się około dwudziestu 
jachtów

Obok dobrzyńskiego magi-
stratu współorganizatorem re-
gat był Płocki Okręgowy Związek 
Żeglarski. Załogi rywalizowały ze 
sobą w dwóch wyścigach. Wśród 
żeglarzy dostrzec można było za-
równo starszych, doświadczonych 
zawodników jak i tych najmłod-
szych, których w tym razem była 
duża liczba. Jak sami podkreślali, 
żeglarstwo to dla nich dobra zaba-
wa, ale również pasja.

– Jesteśmy dobrze przygoto-
wani, bo ćwiczyliśmy już w trud-

niejszych warunkach. Lubimy 
żeglować i spotykać się z innymi 
uczestnikami. Na regatach zawsze 
towarzyszą nam silne emocje, bo 
konkurencja jest ogromna – przy-
znawali uczestnicy imprezy.

Puchar burmistrza trafił do 
rąk płockiego klubu żeglarskiego 
Petrochemia. Drugie miejsce zajął 
oddział żeglarski Morka w Płoc-
ku. Załogi rywalizowały ze sobą 
w kilku klasach. Żeglarze dzielnie 
walczyli na wodzie, dzięki czemu 
w klasie T złoto trafiło do sternika 

Andrzeja Lewandowskiego. W kla-
sie T1 wystartowało 5 jachtów. 
Zwycięstwo przypadło w udziale 
Leszkowi Bartosikowi, który pły-
nął żaglówką Tawerna. Następ-
nie w klasie T2 pierwszy dopłynął 
Krzysztof Lewandowski. W klasie 
Omega najlepszy był Marcin Wen-
derlich. Żeglarze w nagrodę otrzy-
mali puchary i medale. Laureatów 
dekorował burmistrz Dobrzynia 
nad Wisłą Jacek Waśko.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Grad bramek w A-klasie
PIŁKA NOŻNA  Nawet jeśli poziom sportowy pozostawia sporo do życzenia, to niewątpliwie ładunek 
emocji sprawia, że rozgrywki A-klasy są bardzo interesujące dla lokalnych kibiców. Dość powiedzieć, że 
w pięciu meczach drugiej kolejki grupy II włocławskiej A-klasy padło aż 29 bramek, co daje średnią prawie 
5 goli na mecz!

Jak już informowaliśmy, 
w obecnym sezonie w grupie II 
A-klasy mamy aż sześć zespo-
łów z powiatu lipnowskiego. 

To sprawia, że co kolejkę kibice 
mogą oglądać po kilka emocjo-
nujących, często derbowych 
meczów. Rywale z okręgu rypiń-

skiego i włocławskiego to także 
ekipy dobrze fanom znane, za-
tem każda kolejna potyczka jest 
tym bardziej interesująca. Tak 
też było w drugiej kolejce.

My odwiedziliśmy stadion 
w Bobrownikach, gdzie Wiślanin 
podejmował GKS Fabianki. Dla 
piłkarzy z Bobrownik była to in-
auguracja sezonu, bo w pierw-
szej serii pauzowali. Nieste-
ty wypadła ona bardzo blado. 
Wiślanin zdobył tylko jednego 
gola, tracąc aż 5! Rywale byli 
znacznie lepsi, o czym świadczy 
wynik. Wiślanin będzie musiał 
pozbierać się i szukać punktów 

w kolejnych meczach, w trzeciej 
kolejce zagra na wyjeździe ze 
Skompensisem Skępe.

Ta ekipa po porażce 
w pierwszej serii 1:7 z Grotem 
Kowalki pojechała na mecz do 
Tłuchowa, ale grała nie z Tłu-
chowią, a z występującym w roli 
gospodarza Wichrem Wielgie. 
Stadion w Wielgiem przechodzi 
gruntowny remont i piłkarze 
z tej gminy zmuszeni są grać na 
innych obiektach. Nie przeszko-
dziło im to jednak w zdobyciu aż 
6 goli! Skompensis zdobył trzy 
bramki i ostatecznie w meczu 
padło ich aż 9. Wicher wygrał 6:3 

i dla tej ekipy również był to de-
biut, bo mecz pierwszej kolejki 
z GKS przełożono.

Swoje drugie mecze roze-
grali piłkarze Tłuchowii i Oriona 
Popowo. Ci pierwsi zremisowa-
li u siebie 2:2 z Victorią Smól-
nik, ci drudzy 3:3 także u siebie 
ze Skrwą Skrwilno. Pauzował 
w drugiej serii Mień Lipno. Gwo-
li uzupełnienia dodajmy, że Grot 
Kowalki pokonał 3:1 Kujawiaka 
Kruszyn i to piłkarze spod Ry-
pina są liderami tabeli. Więcej 
zdjęć z meczu Wiślanin – GKS na 
naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Kolejka 3.: 1-2 września:
GKS Fabianki – pauza

Skompensis Skępe – Wiślanin Bobrowniki 1 września, 17:00

Kujawiak Kruszyn – Wicher Wielgie 1 września, 14:00

Victoria Smólnik – Grot Kowalki 1 września, 16:00

Skrwa Skrwilno – Tłuchovia Tłuchowo 2 września, 12:00

Mień Lipno – Orion Popowo 1 września, 15:00

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Piłka nożna

Obóz piłkarski Wisełki
Młodzi piłkarze UKS Wisełki Centrum Dobrzyń nad Wisłą wybrali się na kilku-
dniowe zgrupowanie do Skępego. Wyjazd możliwy był dzięki dotacji ze Starostwa 
Powiatowego w Lipnie.

W ramach przygotowań 
do nowego sezonu władze klu-
bu zorganizowały dla dzieci 

obóz piłkarski. Zespoły orlików 
i młodzików pod okiem trene-
rów Piotra Wyszyńskiego i Paw-

ła Bielickiego szlifował swoje 
umiejętności na obiektach spor-
towych Zespołu Szkół w Skę-

pem. Dzięki uprzejmości władz 
Miasta i Gminy Skępe, grupa 
mogła także bezpłatnie korzy-
stać z miejscowego orlika.

– Świeżo wyremontowany 
internat Zespołu Szkół zrobił 
na wszystkich duże wrażenie 
i umożliwił pobyt w bardzo 
komfortowych warunkach. 
Dzień na obozie zaczynał się od 
porannej gimnastyki i śniada-
nia. Następnie odbywały się dwa 
treningi: ranny i popołudniowy. 
Nie zabrakło także zajęć teore-
tycznych, integracyjnych oraz 
konkursu wiedzy o sporcie, któ-
rego laureaci otrzymali nagro-
dy. Podczas zgrupowania nasze 
drużyny rozegrały mecze spa-
ringowe ze Skrwą Skrwilno i UKS 
Skompensis Skępe. Dziękujemy 
prezesowi miejscowego klubu 
Piotrowi Wiśniewskiemu za oka-

zaną pomoc i dobrą współpracę 
– mówi Piotr Wyszyński, prezes 
UKS Wisełka Centrum.

Ostatniego dnia zgrupo-
wania trenerzy zorganizowali 
jeszcze niespodziankę - turniej 
Beach Soccera na miejscowej 
plaży. Ta alternatywna forma 
gry zdecydowanie przypadła 
wszystkim do gustu. Cały obóz 
na pewno należy zaliczyć do 
udanych ponieważ wszystko 
przebiegło bezpiecznie i zgod-
nie z planem. Dzieci wróciły do 
domów zadowolone. – Zarząd 
klubu składa serdeczne podzię-
kowania dla Starostwa Powiato-
wego w Lipnie za udzieloną do-
tację na organizację tego obozu. 
Jesteśmy przekonani, że była to 
dobra inwestycja – dodaje Wy-
szyński.

(ak), fot. nadesłane


