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Szpital legł w gruzach
LIPNO/POWIAT  Zakończyła się rozbiórka budynku po starym 
szpitalu w Lipnie. Teren przy placu 11 Listopada do końca sierpnia 
zostanie uprzątnięty, a powiat wybuduje tam szkołę muzyczną

Lipno

Chciał się powiesić 
na sznurówce!
W miniony wtorek przed godz. 1.00 dyżurny policji 
odebrał zgłoszenie o mężczyźnie przywiązanym do 
mostu. Nie potwierdziło się to, ale policjanci znaleźli 
zgłaszającego leżącego pod drzewem z zadzierzgnię-
tym na szyi sznurowadłem.
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Stary szpital zlokalizowany 
w Lipnie przy ulicy 11 Listopa-
da od wielu lat czekał na no-
wego właściciela. Opustoszałe 
pomieszczenia niszczały z dnia 
na dzień, wandale też odcisnę-
li swoje piętno na szybach i nie 
tylko. Pacjenci leczeni są od kilku 
lat tylko w obiektach szpitalnych 
przy ulicy Nieszawskiej, a po-
mieszczenia poszpitalne przy 11 
Listopada dawno nie pełnią roli 
w branży zdrowotnej. Właści-
cielem obiektów jest powiat lip-
nowski. Mimo wielu starań nie 
udało się zarządcy posesji zna-
leźć nabywcy obiektu. Pomysłów 
i planów było mnóstwo, ale na 
tym się kończyło.

– Chcieliśmy kilkakrotnie 
sprzedać obiekt, ale nie było 
chętnych – mówi starosta lip-
nowski Krzysztof Baranowski. – 
Chciałem sprzedać za niewielką 
kwotę na mieszkania socjalne, 

z rozłożeniem na raty, ale nie 
udało się. Chciałem przekazać 
wojsku, ale po obejrzeniu stwier-
dzili, że za duży koszt. Obiekt 
ten zagrażał już bezpieczeństwu, 
wandale wybijali szyby.

Budynek starego szpitala zo-
stał więc rozebrany. Został gruz, 
który wykonawca rozbiórki wy-
łoniony w przetargu wykorzysta 
choćby do utwardzenia dróg. 
Przetarg na rozbiórkę obiektu 
i uprzątnięcie terenu wygrała 
lipnowska spółka miejska Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych. 
Władze PUK-u w zamyśle przy 
przystąpieniu do przetargu mia-
ły pozyskanie gruzu z rozbiórki 
dużego budynku.

– Gruz będzie skruszony, 
wywieziony, a działka uprzątnię-
ta – informuje Marcin Kawczyń-
ski, prezes spółki PUK. – Mamy 
na to czas do końca sierpnia.

Po szpitalu nie ma śladu, na 

terenie leżą sterty gruzu. Wkrót-
ce zmieni się ten widok, bowiem 
właśnie w tym miejscu powsta-
nie lipnowska szkoła muzyczna, 
z prawdziwego zdarzenia, no-
woczesna, z pełnowymiarową 
i spełniającą obecne wymogi salą 
koncertową.

– Na szkołę muzyczną wy-
dzielimy 20 arów, a 33 ary zosta-
ną sprzedane – mówi starosta 
Baranowski. – Chciałbym, żeby 
powstał tam ładny budynek, 
może blok mieszkalny, bo miesz-
kań brakuje, może galeria. Bryła 
szkoły muzycznej będzie ładna, 
sala koncertowa spełni wszelkie 
wymogi.

A wiemy, że adeptów mu-
zykowania w naszym powiecie 
nie brakuje. Szkoła muzyczna 
cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród dzieci i młodzieży, 
z powodzeniem kształcąc in-
strumentalistów na różnych in-
strumentach oraz wokalistów. 
Uczniowie szkoły muzycznej, 
której organem prowadzącym 
jest powiat lipnowski, odnoszą 
sukcesy i umuzykalniają społe-
czeństwo. Obecnie młodzi uczą 
się w pomieszczeniach szkolnych 
innych placówek powiatowych. 
Wybudowanie szkoły muzycznej 
w Lipnie przy 11 Listopada po-
prawi warunki nauki i stworzy 
możliwość prawdziwego koncer-
towania.

Do tematu wrócimy.
Tekst i fot. Lidia Jagielska

W nocy z poniedziałku na 
wtorek dyżurny lipnowskiej 
komendy odebrał zgłoszenie 
o tym, że do mostu na terenie 
Lipna przywiązany jest mężczy-
zna. Patrol prewencji, który udał 
się na miejsce, nie potwierdził 
tej informacji. Kolejne zgłosze-
nie tego samego mężczyzny po-
dawało jego lokalizację. Wypo-
wiedzi zgłaszającego były mało 
logiczne, więc policjanci udali 
się we wskazane miejsce.

– Po drodze zauważyli pod 
drzewem leżącego 23-latka, któ-
ry nie reagował na zadawane 

pytania. Mężczyzna był półprzy-
tomny. Funkcjonariusze zauwa-
żyli zadzierzgnięte na jego szyi 
sznurowadło, które natychmiast 
przecięli. Dopiero wtedy męż-
czyzna zaczął normalnie oddy-
chać, jednak nie umiał logicznie 
wytłumaczyć co się wydarzyło 
– mówi Małgorzata Małkińska 
z KPP Lipno.

Funkcjonariusze wezwa-
li na miejsce służby medyczne, 
którym przekazali mieszkańca 
Lipna.

(ak)
 fot. ilustracyjne
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Sprzątanie pod kontrolą
LiPno  Lipnowianie mają zastrzeżenia do planu wykaszania traw miejskich poboczy i sprząta-
nia ulic. O harmonogram tego typu prac do szefa PUK apeluje przewodnicząca rady miejskiej Ewa 
Urbańska. Marcin Kawczyński zapewnia, że terminy prac zostaną wkrótce opublikowane

– Czy jest plan sprzątania 
ulic i koszenia traw? – dopytuje 
radna Ewa Urbańska i wyjaśnia. 
– Często mnie ktoś pyta, kiedy 
u nas będzie koszenie poboczy 
czy sprzątanie ulicy. Gdybym ja 
wiedziała, że np. we wrześniu ma 
być taka ulica sprzątana, a inna 
w innym miesiącu, wiedziała-
bym co odpowiadać. Ludzie też, 
gdyby był harmonogram tych 
prac wiedzieliby czego i kiedy 
się spodziewać.

Czują się pokrzywdzeni
A chodzi o to, że niektóre 

tereny w mieście straszą zaro-
śniętymi poboczami, mieszkań-
cy nie widzą u siebie zamiatar-
ki. Chodzi też o to, że czują się 
pokrzywdzeni, bo w innych re-
jonach miasta prace te wykony-
wane są systematycznie. Prze-
wodnicząca Urbańska podaje 
przykłady konkretnych ulic, ale 
problem dotyczy wielu rejonów 
Lipna, szczególnie uliczek osie-
dlowych. My w minionych latach 
też wielokrotnie w tym temacie 
interweniowaliśmy.

– Taki harmonogram jest, 
wynika on z umowy z miastem 
zawartej po przetargu ogłasza-
nym przez ratusz – wyjaśnia 
prezes PUK-u Marcin Kawczyń-
ski. – Mamy podzielone miasto 
na strefy i niektóre strefy są 
koszone często, regularnie i są 
to Bulwary, plac Dekerta, cen-

trum miasta. I są te strefy, które 
sprzątane są co kilka miesięcy. 
Częstotliwość naszych prac tam 
rzeczywiście jest mała, być może 
za mała, ale to wynika z umowy 
zawartej z miastem, z warun-
ków finansowych. Powiem tyl-
ko, że my i tak robimy więcej niż 
z tej umowy wynika.

Będzie 
dostępny harmonogram
Harmonogram ogłoszony 

do publicznej wiadomości, na 
stronie internetowej Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych 
czy ratusza zapewne sprawę 
rozwiąże, bo wtedy mieszkań-
cy będą wiedzieli, kiedy prace 
mają być wykonane i będą się 
tego domagać na bieżąco. Tego 
typu rozkład zapewne ułatwi 
też pracę pracownikom spółki. 
Prezes Kawczyński zapowie-
dział, ze harmonogram na pew-
no na stronie spółki pojawi się 
już wkrótce i wszystko będzie 
jasne pod warunkiem, że bę-
dzie to dotyczyło zakresu robót 
przewidzianych umową zawartą 
przez PUK z ratuszem za okre-
śloną kwotę.

– Kosze nie należą do nas, 
usytuowanie tej infrastruktury 
nie należy do nas, podobnie jak 
znaki, ławeczki, remonty dróg – 
zapewnia Kawczyński. – Przed-
siębiorstwo wykonuje czasem 
coś więcej, ale to nie wynika 

z tych umów. Budżet zieleni na 
ten moment jest już przekro-
czony. Harmonogram prac na 
pewno zamieścimy na naszych 
stronach.

Budżet na cały rok
Przedsiębiorstwo Usług Ko-

munalnych wygrało przetarg  
na sprzątanie miasta, koszenie 
traw, zazielenianie miasta i od-
śnieżanie. Bo budżet jest ca-
łoroczny, nie tylko letni. Kasy 
musi więc wystarczyć także na 
zimę i usuwanie śniegu oraz za-
pobieganie skutkom gołoledzi.

Budżet wynikający z cało-
rocznej umowy to 400 tysięcy 
złotych. Kondycja finansowa 
ratusza weryfikuje możliwości, 
a co za tym idzie i wymagania 
zleceniodawcy, czyli władz mia-
sta. Pieniędzy na zieleń miejską 
i utrzymanie czystości idzie co-
raz mniej. A utrzymanie pracow-
ników kosztuje. Od 10 lat kwota 
roczna nie zmienia się, a w po-
równaniu z ZOK-iem ona nawet 
zmalała. Jak przypomina prezes, 
niegdyś ratusz płacił rocznie po-
nad 500 tysięcy złotych. Trzeba 
też uzupełniać i unowocześniać 
sprzęt, by prace wykonywać do-
brze.

– W ubiegłym tygodniu 
kupiliśmy nową zamiatarkę do 
ciągnika – informuje Kawczyń-
ski. – Jest to bardziej efektywna 
maszyna, doskonale radzi so-
bie z głębokimi zabrudzeniami. 
Mamy też nowy ciągnik, kupiony 
w ubiegłym roku. Podkreślam, 
że kupiliśmy tę maszynę na wy-
raźną prośbę burmistrza, bo do 
niego też docierały różne głosy. 
Trzeba też zwrócić uwagę na 
coś jeszcze, na kulturę i zacho-
wanie. Ja często objeżdżam czy 
obchodzę miasto, sprawdzam, 
rano jest dobrze, wieczorem jest 
syf. My możemy się zaharować 
i nie damy rady. Nie mogę po-
stawić przy każdym pracownika, 
by zbierał pety, butelki, puszki, 
torby po chipsach. Wymagaj-
my od mieszkańców i od siebie 
troszkę kultury, to usprawni 
nam pracę.

Wymagajmy od siebie
Trzeba też wiedzieć, że 

nie wszystkie ulice w naszym 
mieście utrzymuje w czystości 
Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych, czyli firma wybrana 
w przetargu przez ratusz. Są tez 
drogi powiatowe, wojewódzkie 
i krajowe oraz osiedlowe. Ich 
utrzymaniem, sprzątaniem, wy-
kaszaniem poboczy zajmują się 
zarządcy i wskazane przez nich 
firmy. Obowiązki mają też wła-
ściciele posesji zlokalizowanych 
przy chodnikach.

– Naszych dróg miejskich 
jest mniejsza część – podkre-
śla Marcin Kawczyński. – Do 
obowiązków właściciela nieru-
chomości należy sprzątnięcie 
chodnika, który przylega do 
granicy nieruchomości. Granica 
nieruchomości to nie jest tylko 
kamienica, budynek, ale to też 
płot graniczący z nieruchomo-
ścią niezabudowaną. Jeżeli płot 
przylega do chodnika obowią-
zek odśnieżania, sprzątania ma 
właściciel nieruchomości. Ja 
z burmistrzem, policją, pracow-
nikami magistratu robiłem ak-
cje, roznoszone były ulotki, ale 
w miniony weekend przespace-
rowałem się ulicą Mickiewicza 
i niestety znowu zobaczyłem, 
że są sklepy, które zostawiają 
kartony, ulotki. Wrażenie jest 
takie, że jest brudno, bo PUK 
nie sprząta, tylko że to nie na-
leży do obowiązków PUK-u. Je-
żeli mielibyśmy robić jeszcze to 
za kogoś, to nie wiem, jakie na-
kłady by trzeba ponosić. Proszę 
więc o współpracę, wymagajmy 
od siebie i myślmy tylko, że PUK 
wszystko zrobi i już.

Wandalizm 
i wyrzucanie śmieci z ko-

szy
Do apelu o dbałość o oto-

czenie swojej posesji przyłącza 
się szefowa rady miejskiej Ewa 
Urbańska zachęcając do przy-
wracania dobrego zwyczaju co-
dziennego, porannego omiata-
nia chodnika i sprzątania wokół 
swojej nieruchomości. – Myślę, 

że szkoły też powinny wziąć 
na siebie taką edukację obywa-
telską i uczyć, że sami musimy 
dbać o wygląd naszego miasta – 
mówi Ewa Urbańska. – Nie ma 
na to nacisku, wiem coś o tym, 
a przecież są godziny wychowa-
nia obywatelskiego.

Włodarz Lipna zauważa 
jeszcze inny problem. Chodzi 
o wandalizm, niszczenie infra-
struktury i zieleni, ale także… 
wyrzucanie śmieci z koszy miej-
skich.

– Te 400 tysięcy złotych to 
nie tylko zamiatanie, ale też od-
śnieżanie – zaznacza burmistrz 
Lipna Paweł Banasik. – W tej su-
mie zamyka się wszystko. My na 
każdej sesji praktycznie mówimy 
o połamanych drzewkach, po-
wyrywanych ławkach i o sprzą-
taniu. Można nie wiadomo ile 
regulaminów stworzyć, ale je-
śli sami mieszkańcy nie będą 
się poczuwali do obowiązku, to 
niestety będzie to wyglądać źle. 
Są przecież wnioski, by ustawić 
więcej koszy na śmieci, ale są 
też takie, by te kosze zabrać. I są 
to wnioski od właścicieli nieru-
chomości usytuowanych w po-
bliżu tych koszy, bo z koszy jest 
zwyczajnie wszystko wyrzuca-
ne. Rano można zaobserwować, 
że worki foliowe, które PUK wy-
kłada w tych koszach są powy-
rzucane. Ma to miejsce niestety 
bardzo często.

Lipno będzie czyste?
Problem jest. PUK zobo-

wiązał się opublikować, po in-
terwencji radnej Urbańskiej, 
harmonogram koszenia traw 
i sprzątania ulic. Każdy będzie 
wiedział, czego i kiedy może 
wymagać. Właściciele nierucho-
mości, także sklepów i punktów 
usługowych muszą wykonywać 
swoje obowiązki polegające na 
utrzymywaniu czystości chod-
nika przylegającego do swojej 
posesji. Mamy nadzieję, że cale 
Lipno, nie tylko centrum, będzie 
zielone, zadbane i czyste.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

W  S k R ó C i e
kikół 
Weekend na sportowo 
Już 28 lipca (sobota) odbędzie się Turniej Siatkówki Plażowej oraz IV Bieg Kikolski. To niejedyne ciekawostki, 

które przygotują organizatorzy. Całość na terenie nad Jeziorem Kikolskim. Trwają zapisy do biegu.
Oczywiście będzie wiele atrakcji dla dzieci. Przewidziano konkursy z nagrodami. Co szczególnie istotne wspi-

erana będzie aktywność sportowa dla całych rodzin, nie zabraknie koncertów i zabawy aż do północy. IV Bieg 
Kikolski odbędzie się na trzech dystansach. Bieg dla dzieci wystartuje na 300 m, bieg dla wszystkich na 1200 m, 
zaś bieg główny na 5000 m. Trwają zapisy pod nr tel. 500 837 986.

Patronat medialny nad imprezą objął tygodnik CLI. Nasza redakcja będzie nie tylko szeroko relacjonować 
sportowy weekend, ale i aktywnie uczestniczyć w biegu. Szczegóły już niebawem.

(ak)
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Groźnie na drodze. 
5 osób poszkodowanych

GMINA LIPNO  W sobotę (14.07) w miejscowości Borek na drodze k-67 kierowca fiata stracił panowanie nad 
pojazdem i wjechał na przeciwległy pas jezdni, zderzając się z jadącym z przeciwnego kierunku mercede-
sem. W kolizji poszkodowanych zostało pięć osób

Po godzinie 15.00 dyżurny 
lipnowskiej jednostki wysłał pa-
trol drogówki na miejsce zda-
rzenia drogowego, jakie miało 
miejsce w miejscowości Borek, 
na drodze krajowej k-67. Po-
licjanci zastali tam strażaków 
oraz załogi karetek pogotowia 
udzielające pomocy poszkodo-
wanym.

– Ze wstępnych ustaleń 
funkcjonariuszy wynika, że kie-

rujący fiatem 23-letni mieszka-
niec powiatu gnieźnieńskiego, 
jadący od strony Lipna w kie-
runku Radomic, z nieznanych 
przyczyn stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał na pobo-
cze, po czym wrócił na jezdnię, 
jednak zjechał na przeciwległy 
pas ruchu, którym poruszał się 
mercedes jadący z naprzeciw-
ka – mówi mł. asp. Małgorzata 
Małkińska z KPP Lipno.

Doszło do czołowego zde-
rzenia pojazdów. Mercedesem 
kierował 47-letni mieszkaniec 
powiatu oleśnickiego. Obaj kie-
rowcy byli trzeźwi i na szczęście 
ani oni, ani pasażerowie pojaz-
dów nie odnieśli poważnych ob-
rażeń. Policjanci będą wyjaśniać 
przyczyny tego zdarzenia.

(ak)
 fot. KPP Lipno

Lipno

Obywatelskie zatrzymanie 
pijanego kierowcy
W niedzielę (15.07), na ul. Spółdzielczej w Lipnie jeden z mieszkańców miasta ujął 
nietrzeźwego kierującego. Jak się okazało, prowadzący volkswagena 23-latek nie 
miał uprawnień do kierowania.

Kierujący volkswagenem zła-
mał prawo i zasady współżycia 
społecznego, wsiadając za kółko 
po alkoholu. Godną postawą wy-
kazał się inny mieszkaniec Lipna, 
który uniemożliwił mu dalsza 
jazdę. Świadek będący na ul. Spół-
dzielczej zauważył, że kierujący 
golfem może być nietrzeźwy. Ujął 
go i zatrzymał do przyjazdu poli-
cji, zabierając kierowcy kluczyki od 

volkswagena.
– Gdy policjanci zbadali trzeź-

wość 23-letniego mieszkańca Lip-
na, okazało się, iż kierując w tym 
stanie, popełnił przestępstwo. 
W toku dalszych czynności po-
licjanci ujawnili, że zatrzymany 
w ogóle nie ma prawa jazdy – 
mówi Małgorzata Małkińska z KPP 
Lipno.

Mężczyzna odpowie teraz za 

wykroczenie kierowania pojazdem 
bez wymaganych uprawnień oraz 
za przestępstwo prowadzenia po-
jazdu mechanicznego po drodze 
publicznej w stanie nietrzeźwości. 
Grozi mu pięciotysięczne świad-
czenie pieniężne, a nawet do 2 lat 
pozbawienia wolności. Musi się 
także liczyć z zakazem prowadze-
nia pojazdów.

(ak)

Stracili prawo jazdy
W poniedziałek (16.07), w godzinach porannych na 
terenie powiatu lipnowskiego policjanci ruchu dro-
gowego wykonywali czynności do akcji „Trzeźwy kie-
rujący”. Niestety i tym razem ujawnili osoby, które 
zdecydowały się prowadzić auto na podwójnym ga-
zie.

Lipno

Tylko w pierwszym półro-
czu policjanci ujawnili na terenie 
powiatu lipnowskiego aż 99 nie-
trzeźwych kierujących. Ponad 60 
z nich przekroczyło dopuszczal-
ną normę alkoholu wynoszącą 
0,5 promila, popełniając w ten 
sposób przestępstwo. Wielu było 
sprawcą zdarzeń drogowych.

– Nietrzeźwi kierujący sta-
nowią jedno z największych za-
grożeń dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, stwarzając niebez-
pieczeństwo nie tylko dla siebie, 
ale także dla innych użytkowni-
ków dróg. Tylko w dzisiejszej akcji 
policjanci drogówki zatrzymali aż 
trzech takich kierujących – mówi 
mł. asp. Dorota Rupińska z KPP 
Lipno.

Akcję „Trzeźwy poranek” 
policjanci prowadzili na jednej 
w głównych ulic Lipna. Już po 
godz. 5.00 funkcjonariusze kon-

trolowali volkswagena, którego 
kierujący popełnił przestępstwo, 
wsiadając za kierownicę w stanie 
nietrzeźwości. 31-letni mieszka-
niec gminy Dobrzyń nad Wisłą 
stracił prawo jazdy.

Kolejny nietrzeźwy kierowca 
wpadł kilka minut później. 60-
latek z Rypina prowadzący opla 
miał ponad promil alkoholu w or-
ganizmie. Policjanci byli zdumie-
ni, gdy okazało się, że obok niego 
siedział trzeźwy właściciel pojaz-
du! Przed godz. 8.00 munduro-
wi zatrzymali 34-latka z powia-
tu płockiego, który przekroczył 
normę alkoholu dopuszczalną 
podczas prowadzenia auta, po-
pełniając wykroczenie. On jednak 
także musi się liczyć z odebra-
niem uprawnień do kierowania. 
Funkcjonariusze i jemu zatrzy-
mali prawo jazdy.

(ak), fot. ilustracyjne

Lipno

Grozi mu 15 lat więzienia
W środę (11.07) policjanci zatrzymali 25-latka, który w ostatnim czasie dopuścił się 
kilku przestępstw. Zakład karny opuścił ponad rok temu i jak się okazało działał 
w warunkach recydywy.

Z zakładu karnego, do które-
go trafił za rozbój, wyszedł przed 
rokiem. Nie podjął stałej pra-
cy. Przebywał na terenie Lipna. 
Utrzymywał się z zasiłku i prac 
dorywczych. No i kradł. Pierwszy 
z zarzutów jaki usłyszał 25-latek, 
dotyczy kradzieży z włamaniem. 
Ostatniego dnia maja br. na pla-
cu 11 Listopada w Lipnie wywa-
żył drzwi do mieszkania i zabrał 
z niego konsolę do gier oraz port-
fel z dokumentami. Już wtedy 
działał w warunkach recydywy.

Niecały tydzień później za-
atakował jednego z klientów 
sklepu i pobił go. Mężczyzna nie 
odniósł poważnych obrażeń, ale 

napastnik usłyszał zarzut uszko-
dzenia ciała. Po kolejnych trzech 
tygodniach w nocy nie przeszedł 
obojętnie obok jednego ze skle-
pów na ul. Piłsudskiego i uszko-
dził tam roletę. Straty wyniosły 
ponad 1500 zł.

Także w czerwcu z otwartego 
mieszkania w lipnie ukradł tele-
wizor, który następnie zastawił 
w lombardzie. Do tego samego 
mieszkania włamał się później, 
wynosząc butlę z gazem i antenę 
telewizyjną, za co usłyszał kolej-
ne zarzuty. Wreszcie na początku 
lipca, w barze na ul. Rapackiego 
w Lipnie, wdał się w awanturę 
z pracownikami. Groził im pobi-

ciem, a wreszcie uszkodził drzwi 
i powybijał okna. Łączne straty, 
które spowodował w lokalu, wy-
niosły 3000 zł.

– Od ostatniego zajścia męż-
czyzna ukrywał się przed poli-
cjantami, ale kryminalni ustalili 
gdzie może przebywać i zatrzy-
mali go w środę (11.07.2018) w jed-
nym z prywatnych mieszkań na 
terenie Lipna. W sumie prokura-
tura przedstawiła mu aż 7 zarzu-
tów. Ponieważ działał w warun-
kach recydywy, grozi mu nawet 
do 15 lat pozbawienia wolności 
– wyjaśnia Małgorzata Małkińska 
z KPP Lipno.

(ak)
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Będą nagrody za ogrody
LIPNO  Ruszył cykliczny konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy i najlepiej ukwiecony balkon. 
Mieszkańcy naszego miasta mogą zgłaszać swoje zielone zakątki w ratuszu do 27 lipca

Tradycją w naszym mieście 
stało się nagradzanie właści-
cieli najpiękniejszych ogródków 
i ukwieconych balkonów. Od 
wielu lat włodarze Lipna latem 
rozpisują konkurs, wysyłają 

komisję fachowców do zieleni 
i estetyki miasta i nagradzają 
najlepszych. Tak też jest w tym 
roku. Burmistrz Paweł Bana-
sik ogłosił właśnie konkurs na 
najpiękniejszy ogródek przydo-

mowy i balkon. Właściciele zie-
lonych zakątków mogą zgłaszać 
balkony i ogrody do 27 lipca, 
czyli do przyszłego piątku.

– Konkurs jest skierowany 
do mieszkańców Lipna, któ-
rzy w szczególny sposób dbają 
o estetykę swojego otoczenia 
i wykazują się dużym zaangażo-
waniem w dbanie o środowisko 
naturalne, w tym pielęgnację 
roślinności – wyjaśniają pracow-
nicy ratusza. – Zgłoszenia do 
udziału w tegorocznym konkur-
sie kwiatowym można składać 
w urzędzie miejskim przy placu 
Dekerta 8, do 27 lipca, na specjal-
nym formularzu. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi w trzecim 
kwartale tego roku. Nagrodami 
będą bony na zakupy w sklepie 
ogrodniczym. Nagrodzimy trzy 
balkony i trzy ogródki przydo-
mowe. Nagrody są dofinansowa-

ne ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
Serdecznie zapraszamy do wzię-
cia udziału w konkursie.

Formularz zgłoszenia do-
stępny jest na stronie interne-
towej ratusza www.umlipno.pl 
lub w sekretariacie magistratu. 
Laureatów poznamy podczas 
Dni Lipna, czyli na początku 
września. Na właścicieli najle-
piej ocenionych balkonów cze-
kają bony o wartości do 100 do 
300 złotych, a ogródków od 200 
do 600 złotych. Oceny dokona 
komisja konkursowa złożona 
z pracownika ratusza, radne-
go miejskiego i przedstawiciela 
spółki PUK. Jurorzy odwiedzą 
zielone zakątki najpóźniej do 
3 sierpnia, czyli w ciągu pięciu 
dni od zakończenia przyjmowa-
nia zgłoszeń. O wizycie komisji 

właściciele będą poinformowani 
telefonicznie dwa dni wcześniej. 
Maksymalna liczba punktów do 
zdobycia to 15, a więc po pięć 
za wygląd i ogólne wrażenie, za 
ukwiecenie, dobór roślinności, 
kolorystykę oraz za pomysło-
wość i ogólną koncepcję.

Zgłoszenia może dokonać 
tylko mieszkaniec Lipna będą-
cy właścicielem lub użytkowni-
kiem nieruchomości, na której 
znajduje się zielony obiekt. Każ-
dy może zgłosić tylko jeden bal-
kon lub ogródek. W konkursie 
nie mogą brać udziału pracow-
nicy urzędu miejskiego, Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych 
oraz radni i ich małżonkowie. 
O wynikach konkursu przeczy-
tacie w CLI już w sierpniu.

Tekst i fot.
Lidia Jagielska

Lipno/Gmina Lipno

Ostrzegają, witając
Nowe witacze pojawiły się na granicach naszego mia-
sta i gminy Lipno. Tablice pełnią funkcję informacyj-
ną.

Lipno i gmina Lipno wzbo-
gaciły się o nowe wizytówki 
promujące miasto i gminę. Na 
rogatkach pojawiły się bowiem 
nowe, kolorowe tzw. witacze, 
czyli znaki informujące o wjeż-
dżaniu w obręb miasta czy gmi-
ny. Oprócz nazwy gminy, herbu 
jest też hasło ostrzegające dla 
kierowców: „Piłeś? Nie jedź!”. 
Na kolorowych, estetycznych 
i przyciągających wzrok wita-
czach zamieszczono również 
wizerunek i adres strony inter-
netowej lipnowskiego ratusza 
i gminy Lipno.

– Bardzo dobry pomysł – 
mówi pan Andrzej z Lipna. – 
Widząc piękny witacz czujemy, 
że dojeżdżamy do domu. Tabli-
ce są bardzo funkcjonalne, bo 
przekazują mnóstwo istotnych 
informacji.

Tekst i fot.
 Lidia Jagielska

Lipno

Profilaktyka za darmo
2 i 3 sierpnia mieszkanki naszego miasta będą mogły 
wykonać bezpłatne badanie piersi. Mammobus bę-
dzie stacjonował na placu Dekerta. Akcja skierowana 
jest do kobiet powyżej 50. roku życia. Rejestracja już 
trwa.

Mammografia, czyli rentge-
nowskie badanie piersi, to wciąż 
najbardziej skuteczna metoda 
w diagnostyce wczesnych obja-
wów raka piersi. Wczesne wykry-
cie tego nowotworu gwarantuje 
niemal 100 procent pewności 
na wyleczenie choroby, dlatego 
więc warto się badać, tym bar-
dziej, że jest to akcja bezpłatna. 
Co więcej, mammografia jest 
badaniem bezpiecznym i wyko-
nywanym przy użyciu minimal-
nej dawki promieniowania rent-
genowskiego.

Szansę na skorzystanie 
z bezpłatnego badania piersi 
mieszkanki Lipna będą miały 
już 2 i 3 sierpnia, czyli w czwar-
tek i piątek. Mammobus będzie 
stacjonował na placu Dekreta 
(w okolicy urzędu miasta).

– Zachęcamy do wykonania 
darmowego badania, dzięki któ-
remu kobiety mają szansę na 
dłuższe i szczęśliwsze życie – 
apelują lekarze. – Nasi specjali-
ści wykonują badanie za pomo-
cą nowoczesnego sprzętu, jest 
szybkie i całkowicie bezpieczne, 
a wielu kobietom uratowało ży-
cie. Rak piersi co roku odbiera 
życie kilkunastu tysiącom pol-
skich kobiet, naszym mamom, 

siostrom, przyjaciółkom. Często 
kobiety zbyt późno dowiadu-
ją się, że są chore. Rak nie boli, 
w początkowym stadium nie 
wpływa źle na nasze samopo-
czucie, dlatego rzadko zadajemy 
sobie pytanie, czy ta choroba 
może nas dotyczyć. Mammo-
grafia pozwala to skutecznie 
sprawdzić.

Jest to już kolejna edycja 
badań profilaktycznych reali-
zowanych w regionie w ramach 
Populacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi. 
Program bezpłatnego badania 
piersi skierowany jest do ko-
biet w wieku od 50. do 69. roku 
życia, które nie wykonywały 
mammografii przez co najmniej 
24 miesiące. Zapisy już trwają. 
Rejestracja odbywa się pod nu-
merem telefonu 42 254 64 10.

Badanie w mammobusie 
odbędzie się po okazaniu dowo-
du osobistego. Kobiety posiada-
jące wyniki poprzednich badań 
mammograficznych powinny 
zabrać je ze sobą celem porów-
nania i postawienia skutecznej 
diagnozy. Akcję finansuje Naro-
dowy Fundusz Zdrowia.

Lidia Jagielska

Bobrowniki

Zmieniają na lepsze
Wakacje nie zwalniają gminy z realizacji inwestycji. 
W trakcie przebudowy są budynki urzędu gminy 
i przedszkola. Niespodzianka czeka również na bo-
brownicką Ochotniczą Straż Pożarną.

Prace remontowe rozpo-
częły się na początku lipca i po-
trwają prawdopodobnie do koń-
ca wakacji. – Budynek urzędu 
gminy zostanie obłożony sty-
ropianem, zostanie zmienione 
pokrycie dachowe oraz elewa-
cja. To tylko część zmian jakie 
czekają obydwa obiekty – mówi 

Jarosław Poliwko, wójt gminy 
Bobrowniki. Koszt inwestycji 
to ponad pół miliona złotych. 
Remont przeprowadza firma 
budowlano-montażowa z Wło-
cławka.

Powody do zadowolenia 
mają także strażacy z Bobrow-
nik. Już wkrótce zostanie im 

przekazany nowy sprzęt: pilarka 
ratownicza oraz zestaw oświe-
tleniowy. Pieniądze na zakup 
przyrządów ratowniczych po-
chodzą w znacznej części z dofi-
nansowania otrzymanego z Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej Funduszu Sprawiedliwości. 
– Kwota dofinansowania wynosi 
ponad 14 tysięcy złotych. Gmina 
przekaże także wkład własny 
– wyjaśnia Poliwko. Całkowity 
koszt inwestycji to 14 800 zło-
tych.

Gmina Bobrowniki stara się 
także o dofinansowanie na za-
kup motopompy.

(mb-g)
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Urodziny ze smakiem
LIPNO  Już w najbliższą sobotę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych będzie świętować swoje dziesię-
ciolecie istnienia. Uroczystość zbiegnie się z I Festiwalem Smaku organizowanym przez spółkę jubilatkę 
w Nowym Centrum Lipna

R E K L A M A

– Organizujemy w ramach 
promocji Nowego Centrum Lip-
na festiwal smaku – mówi Mar-
cin Kawczyński, prezes spół-
ki miejskiej Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych. – Jest to 
impreza kulinarna, która w róż-
nych miejscach w Polsce przy-
biera różne formy, z tego co 
słyszymy podoba się. U nas tez 
będzie miała swoją formę, bę-

dzie się odbywała corocznie, 
a my chcemy promować nasze 
lokalne firmy, piekarnie, pro-
ducentów, produkty. W ramach 
festiwalu będą konkursy, kon-
kurencje dla tych, którzy się 
wystawiają. Warto brać udział 
w naszych konkursach, bo pula 
nagród to ponad 10 tysięcy zło-
tych.

Pierwszy festiwal smaku 

rozpocznie się w sobotę 21 lip-
ca o godzinie 14.00 prezenta-
cją stoisk. Uroczyste otwarcie 
i filmowa prezentacja z okazji 
10. urodzin PUK-u zaplanowana 
jest na godzinę 16.30. Mirosława 
Wilk z koncertem kulinarnym 
wystartuje o 17.00, a o 18.30 za-
brzmią w NCL przeboje zespołu 
Tulia. Pół godziny po 20.00 za-
bawi publiczność zespół Video 
tak, by przygotować lipnowian 
i gości do zabawy tanecznej, 
która rozpocznie się po 22.00.

– Będzie wiele atrakcji, bo 
w pierwszy dzień wystąpią ze-
społy Tulia i Video – zdradza 
prezes Kawczyński. – Video na 
pewno znane, a Tulia to świeży 
zespół, ale mieliśmy nosa, bo 
umowę podpisałem ponad mie-
siąc przed Opolem, gdzie oni 
wygrali konkurs piosenki. My-
ślę, że warto posłuchać, bo to 

specyficzna, fajna muzyka, śpie-
wana folkowo i doskonale wpi-
sująca się w tego typu imprezy. 
W niedzielę będzie Robert Sowa 
ze swoimi pokazami kulinarny-
mi, będzie to pięć potraw, czyli 
pięć razy sto dań. Dania te będą 
rozdawane do degustacji, więc 
zachęcamy do odwiedzenia nas. 
W sobotę też będzie podobnie, 
bo Mirosława Wilk będzie pre-
zentowała swoje dania. Mam 
nadzieję, że nasze koła gospo-
dyń wiejskich z całego powiatu 
też dołączą się. My mamy w Lip-
nie Koło Gospodyń Miejskich. 
Zachęcam do udziału, mam 
nadzieję, że impreza wpisze się 
na stałe do naszego miejskiego 
lipcowego kalendarza i będzie 
się odbywać co rok. Tym razem 
okazja jest szczególna, bo bę-
dziemy też świętowali dziesię-
ciolecie PUK i tym festiwalem 

symbolicznie to podkreślimy. 
Zapraszam więc do Nowego 
Centrum Lipna już 21 i 22 lipca, 
w sobotę i niedzielę.

W niedzielę festiwalowe 
smakowanie zacznie się w samo 
południe. Od 13.00 swoje da-
nia będzie serwował Robert 
Sowa. Impreza potrwa do 20.00. 
W trakcie festiwalu nie zabrak-
nie konkursów i warsztatów ku-
linarnych z darmową degustacją 
potraw wyśmienitych, jak to fe-
stiwalach bywa. Najmłodsi będą 
mogli spędzać czas w wesołym 
miasteczku.

Patronem medialnym festi-
walu i jubileuszu naszej najbar-
dziej znanej spółki miejskiej jest 
tygodnik CLI. Relację z imprezy 
opublikujemy na naszych ła-
mach za tydzień.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Gmina Kikół

Piknik wbrew pogodzie
Po raz kolejny mieszkańcy Moszczonnego spotkali się na pikniku. Pomimo nie-
sprzyjającej pogody udało się zrealizować wszystkie punktu bogatego progra-
mu.

Pikniki w sołectwie Mosz-
czonne odbywają się regularnie 
od kilku lat. – Spotykamy się 
cyklicznie. To idealnie integruje 
lokalną społeczność. Cała wioska 
jest niezwykle zgraną grupą – 
mówi Radosław Będlin, pomysło-
dawca imprezy.

Organizatorzy tym razem 
również sprostali oczekiwaniom 
mieszkańców i pomimo deszczu 
14 lipca przed świetlicą wiejską 
odbyła się huczna zabawa. Moc-
nych wrażeń dostarczyli strażacy, 
którzy dali popis swych umie-
jętności. Specjalnie na sobotnie 

spotkanie przygotowali pokaz 
gaszenia płonącego pojazdu. 
Były płomienie, dym, szybka ak-
cja opanowania sytuacji i oklaski 
zgromadzonej publiczności. Po 
ćwiczeniach uczestnicy impre-
zy mogli zobaczyć wyposażenie 
samochodu bojowego, a także 
usiąść za kierownicą auta.

Najmłodsi uczestnicy impre-
zy także mieli zagwarantowane 
atrakcje, których dostarczał ani-
mator zabaw. Propozycje konku-
rencji i rozgrywek spotkały się 
z aprobatą nie tylko dzieci, ale 
także i dorosłych. Wielu zaintere-

sowanych zgłosiło się do przecią-
gania liny oraz wyścigów w wor-
kach. Długa kolejka chętnych 
ustawiła się także do artysty, któ-
ry wykonywał tatuaże z henny.

Po tak wielu atrakcjach nie-
jeden uczestnik zabawy poczuł 
głód. Jednak z pomocą przyszli 
organizatorzy, którzy na tę oko-
liczność przygotowali istne spe-
cjały. Do wyboru były kiełbaski 
z grilla oraz słodki poczęstunek. 
Na koniec przyszedł czas na za-
bawę taneczną przy dźwiękach 
muzyki disco polo.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Kurników w Popowie nie będzie
GMINA TŁUCHOWO  Sprawa budowy kurników w Popowie znalazła rozstrzygnięcie. Wójt Krzysztof Dąb-
kowski wydał odmowną decyzję. Jednak na tym nie koniec. Do gminy zgłosił się inwestor z propozycją bu-
dowy ferm w dwóch innych miejscowościach

W 2016 roku do gminy zgło-
siła się firma zajmująca się ho-
dowlą trzody oraz tuczem broj-
lerów. Jej przedstawiciele byli 
zainteresowani kupnem grun-
tów w Rumunkach Jasieńskich 
i w Małominie. Chodziło o 15 ha 

ziemi. Mieszkańcy zareagowali 
niemal natychmiast. Wystoso-
wali do wójta petycję z prośbą 
o wydanie odmownej decyzji 
w sprawie budowy ferm. Taka 
zapobiegliwość ze strony miesz-
kańców była przedwczesna, 

ponieważ w ostateczności in-
westor nie był zainteresowany 
tymi terenami.

Rok później problem kurni-
ków znów powrócił. Tym razem 
inwestorem miał być jeden z go-
spodarzy z Popowa. W planach 
była budowa dwóch kurników. 
W każdym z nich mogło być ho-
dowane do 35 tys. sztuk drobiu. 
I w tym przypadku mieszkańcy 
nie pozostali obojętni. Tuż po 
tym jak zapoznali się z planami 
inwestycyjnymi, złożyli pismo 
do samorządu z prośbą, by gmi-
na nie dopuściła do budowy kur-
ników. Pod protestem podpisało 
się 77 mieszkańców sołectwa 
Trzcianka. Obawiali się długo-
falowych skutków zdrowotnych 
i ekologicznych, a także co-
dziennych uciążliwości związa-
nych z realizacją inwestycji. 

W związku z dużymi kon-
trowersjami wokół przedsię-
wzięcia wójt gminy zdecydował 
się przesunąć termin wydania 
decyzji do marca 2018 roku ze 
wcześniejszym zasięgnięciem 

opinii Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. Po uzupeł-
nieniu brakującej dokumenta-
cji samorząd podjął decyzję, by 
po raz kolejny zmienić termin 
rozstrzygnięcia sprawy. W tym 
czasie w związku z prowadzo-
nym postępowaniem o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia, gmi-
na zorganizowała posiedzenie 
mediacyjne pomiędzy strona-
mi, czyli mieszkańcami Popo-
wa, a lokalnym przedsiębiorcą. 
Celem było uzyskanie kompro-
misu i utrzymanie dobrych sto-
sunków sąsiedzkich.

Ostatecznie wójt gminy Tłu-
chowo odmówił zgody na reali-
zację budowy dwóch kurników. 
– Inwestycja kwalifikuje się do 
przedsięwzięć, które znaczą-
co oddziałują na środowisko. 
Marszałek województwa ku-
jawsko-pomorskiego w Toruniu 
negatywnie zaopiniował przed-
sięwzięcie. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Bydgosz-
czy także postanowił odmówić 

wydania warunków realizacji 
przedsięwzięcia. Zgromadzony 
w sprawie materiał nie pozwo-
lił na wydanie innego rozstrzy-
gnięcia – mówi Krzysztof Dąb-
kowski, wójt gminy Tłuchowo.

Największe zastrzeżenia 
budziła zbyt bliska odległość 
mających powstać kurników 
od najbliższego zabudowania 
mieszkalnego – zaledwie 98 m. 
Przy tak dużej produkcji powin-
na być znacznie większa.

Jednak jak się okazuje to 
nie koniec tematu ferm w gmi-
nie Tłuchowo. Pod koniec 
czerwca do urzędu wpłynął 
wniosek w sprawie wydania 
decyzji o uwarunkowaniach śro-
dowiskowych na budowę trzech 
obiektów inwentarskich do cho-
wu drobiu – brojlera kurzego. 
Na lokalizację przedsięwzięcia 
inwestor wybrał dwie miejsco-
wości: Małomin i Mysłakowo. 
Gmina wszczęła odpowiednie 
postępowanie. Do sprawy wró-
cimy.

(mb-g), fot. ilustracyjne

W niedzielne popołudnie dzieci i dorośli z trzech sołectw bawili się na pikniku 
w Mokówku w gminie Dobrzyń nad Wisłą. Słońca, dobrej zabawy i uśmiechu na 
twarzy najmłodszych nie brakowało.

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Co trzy sołectwa to nie jedno

Na festynie byli mieszkańcy 
Kochonia, Koloni Chalin i Mo-
kówka. Jak mówią organizato-
rzy, to trochę spóźnione ob-
chody dnia dziecka. – Co roku 
organizujemy zabawę dla dzieci. 
Impreza nie odbyła się w czerw-
cu, jednak nie mogliśmy zawieść 
tych najmłodszych mieszkań-
ców, dlatego spotkaliśmy się dziś 
– mówi Mirosław Maciakiewicz, 
sołtys Kochonia.

Organizatorzy zapewnili 
atrakcje zarówno dla dzieci jak 

i dla ich rodziców. Do dyspozy-
cji rodzin były zaprzęgi konne. 
Woźnica powoził tam, gdzie ży-
czyli sobie jego pasażerowie. Na 
miejscu byli również strażacy, 
którzy pokazywali wyposażenie 
wozu bojowego. Oprócz tego 
najmłodsi mogli się wyszaleć 
podczas zabawy w dmuchanym 
wesołym miasteczku. Czas umi-
lali specjalnie zaproszeni na pik-
nik animatorzy gier. – Festyn już 
na dobre wpisał się do naszego 
kalendarza corocznych imprez 

– dodaje Mirosław Mierzejew-
ski, sołtys Kolonii Chalin.

Po tylu atrakcjach uczest-
nicy imprezy mogli znaleźć 
wytchnienie, kosztując watę 
cukrową, dania z grilla i lody. 
Na koniec dało się słyszeć z gło-
śników muzykę, zachęcającą do 
tańca. Jak na prawdziwy piknik 
przystało było wesoło, koloro-
wo i barwnie. Kolejne takie spo-
tkanie już za rok.

Tekst i fot. 
(mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  W minioną sobotę, jak co roku od ośmiu już lat, mieszkańcy Dyblina 
bawili się podczas pikniku rodzinnym. Mimo niekorzystnej pogody znaleźli się chętni do wspólnej za-
bawy

W Dyblinie zaklinali pogodę

Rozpoczęcie imprezy utrud-
niły opady deszczu. Uczestni-
ków pikniku to jednak nie od-

straszyło. Mogli schronić się 
na ten czas pod rozstawionymi 
namiotami. – Przyszłam na im-

prezę z wnuczkiem. Bardzo faj-
na impreza, zwłaszcza dla dzieci, 
bo wiele jest tu dla nich atrak-
cji – mówiła Alicja Zarembska, 
mieszkanka Dyblina.

Dzięki sponsorowi – Marci-
nowi Wilińskiemu, dzieci mogły 
korzystać za darmo ze zjeżdżal-
ni i częstować się watą cukro-
wą. Poza tym przygotowano dla 
nich również zabawy animacyj-
ne. Podczas pikniku mogły także 
skorzystać z malowania twarzy.

– Bardzo ciekawa inicjaty-
wa. Od rana rodzice przycho-
dzą i przygotowują tu wszystko, 
żeby wieczorem się wspólnie 
bawić – zdradza Mariusz Le-
wandowski, mieszkaniec Dybli-

na, który także zaangażował się 
w przygotowanie pikniku.

Co roku w programie 
uwzględnia się także konkuren-
cje konkursowe dla dorosłych. 
Także i tym razem konkurowali 
oni w przeciąganiu liny czy jeź-
dzie z taczkami. Do wygrania 
były cenne nagrody.

– Sam nie dałbym rady zor-
ganizować tego pikniku. Co roku 
pomagają mi bardzo mieszkańcy. 
Dziękuję im bardzo za pomoc, 
a także radnemu Jackowi Au-
gustowskiemu za wsparcie oraz 
sponsorowi naszych atrakcji dla 
dzieci – dziękował Mieczysław 
Wojtowicz, sołtys Dyblina.

O poczęstunek zadbało Koło 

Gospodyń Wiejskich w Dybli-
nie. Tego wieczoru nie zabrakło 
grillowanych kiełbasek. – Moim 
zdaniem jest tu bardzo miło. Pa-
nie częstują pysznościami. Jako 
radny co roku wspieram sołtysa 
w organizacji tego wydarzenia. 
Inicjatywa jest pozytywnie oce-
niana przez mieszkańców  – tłu-
maczy Jacek Augustowski, radny 
z Dyblina.

Po szeregu zaplanowanych 
atrakcji mieszkańcy bawili się 
przy muzyce na żywo do póź-
nych godzin nocnych.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Kikół

„Koniczynka” od kuchni
W miniony czwartek na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczyn-
ka” w Sumienie odbyło się spotkanie grillowe na świeżym powietrzu.

Podopieczni placówki zapro-
sili swoich opiekunów i człon-
ków rodzin, by ci mogli poznać 
warunki w jakich spędzają czas 
w placówce ich bliscy, a także 
porozmawiać z kadrą ośrodka. 
Podopieczni przygotowali krót-

ki program artystyczny dla gości 
oraz zaprosili ich do wspólnego 
biesiadowania. Pogoda dopisała, 
a goście wraz z podopiecznymi 
„Koniczynki” doskonale się bawili. 
Na spotkaniu gościł również wójt 
gminy Kikół Józef Predenkiewicz. 

Spotkanie było doskonała okazją 
do wymiany informacji, zadawa-
nia pytań, a także do przedsta-
wienia planów dotyczących funk-
cjonowania placówki.

(ak)
 fot. nadesłane
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Ratownicy czuwają
SKĘPE  W minioną niedzielę ratownicy lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego zaprezentowali na Jeziorze Wielkim w Skępem swoje umiejętności i możliwości. Dyżury na-
szych wodniaków będą trwać na tym kąpielisku przez całe wakacje

Zaczęło się lato, a piękna 
pogoda i wakacyjna laba sprzy-
ja odpoczynkowi nad akwenami. 
Kąpieliskiem bezpiecznym pod 
względem zarówno sanitarnym 
jak i ratowniczym jest Jezioro 
Wielkie w Skępem.

– Nasze jezioro jest przeba-
dane i dopuszczone do kąpieli 
przez sanepid, a w każdy piątek, 
sobotę i niedzielę w czasie wa-
kacji dyżurują tutaj ratownicy 
wodni z lipnowskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego – informuje burmistrz 
Skępego Piotr Wojciechowski. – 
Jest tu więc bezpiecznie, zapra-
szam wszystkich do odwiedzania 
i wypoczynku nad Jeziorem Wiel-
kim, a ratownikom dziękuję za 
współpracę.

W niedzielne południe ratow-
nicy wodni zaprezentowali swoje 
możliwości sprzętowe i umiejęt-
ności, jakimi służyć mogą wypo-
czywającym na plaży miejskiej 
w Skępem. Był pokaz holowania 

tonącego, wydobywania na brzeg, 
ratowania z łodzi motorowej. Nie 
zabrakło wskazówek teoretycz-
nych i praktycznych szczegóło-
wo omówionych licznie zgroma-
dzonym mieszkańcom i gościom 
przez Marcina Makowskiego, sze-
fa lipnowskich ratowników wod-
nych.

– Obejrzeliśmy ciekawy 
i przydatny pokaz ratownictwa – 
mówią letnicy z okolic Warszawy. 
– Najważniejsze dla nas jest to, 
że tutaj są ratownicy. Plaża jest 
wygodna, fajnie wyprofilowana, 
jezioro bezpieczne nie tylko dla 
nas, ale przede wszystkim dla 
dzieci. Maluchy bawią się świetnie 
w wodzie.

W Skępem na brak atrakcji 
w upalne dni nikt więc narze-
kać nie powinien. Do dyspozycji 
mieszkańców i turystów jest oaza 
letniego wypoczynku przy ulicy 
Plażowej nad Jeziorem Wielkim, 
czyli coraz bardziej popularne 
„Sprężynki”. Jest nowoczesny plac 

zabaw dla dzieci, wyprofilowana 
i oczyszczona plaża, odbudowa-
ne pomosty, siłownia oraz wiele 
atrakcji dla każdego.

– Ja uwielbiam to jezioro 
i mogłabym tu przyjeżdżać co-
dziennie – mówi 10-letnia Mag-
da z okolic Sierpca. – Pierwszy 
raz przyjechałam na dni Skępego 
i pokochałam to miejsce i to je-
zioro. Najchętniej nie wychodzi-
łabym z wody. Na plaży jest fajny 
piasek, parawan do przebierania, 
ławeczki, siłownia, plac zabaw, 
bar, toalety, a w wodzie zawsze 
dużo dzieci z różnych miejsc. Na-
wet niespodziewanie spotkałam 
moja koleżankę z klasy i zaprzy-
jaźniłam się z innymi dziećmi. 
Będę tu przyjeżdżać co tydzień 
z mamą.

Dno jeziora i plaża są dokład-
nie oczyszczane, pomosty i plac 
zabaw powstały kilka lat temu 
przy współudziale środków Unii 
Europejskiej w ramach sektoro-
wego programu operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego i mo-
dernizacja obszarów wiejskich”. 
Do dyspozycji użytkowników 
„Sprężynek” jest budynek socjal-
ny z dostępem do wody. Na pla-
ży miejskiej stacjonuje jednostka 
lipnowskiego WOPR. Ratownicy 
wodni patrolują Jezioro Wielkie, 
mają do dyspozycji specjalnie 
dla nich przeznaczony pomost 
oraz budynek zwany woprówką 
i w weekendy czuwają nad bez-
pieczeństwem wypoczywających, 
którym nie zawsze towarzyszy 
rozwaga i odpowiedzialność.

Podczas patroli ratownicy 
zwracać będą szczególną uwagę 
na różnego rodzaju wodne wy-
kroczenia, spożywanie alkoholu, 
zakłócenia porządku publicznego. 
Apelują o rozwagę i przestrzega-
nie zasad bezpieczeństwa. Dzieci 
powinny kąpać się tylko pod opie-
ką dorosłych w nadmuchiwanych 
kołach lub rękawkach, najlepiej 
w odblaskowych, dobrze widocz-

nych kolorach. Bezwzględnie 
należy także sprawdzać sprzęt, 
który wypożyczamy do pływania. 
Na otwarte wody powinno się 
wypływać tylko z asekuracją. Na-
leży też pamiętać, że dno jezior-
ne i rzeczne może się zmieniać. 
Nie powinniśmy skakać, w szcze-
gólności na głowę, do nieznanej 
wody. Trzeba też pamiętać, by nie 
wskakiwać do wody, gdy ciało na-
grzane jest słońcem. WOPR radzi, 
by w przypadku zagrożenia życia 
w pierwszej kolejności dzwonić 
pod darmowy numer alarmowy 
112, a następnie ruszyć z pomo-
cą. O ile to możliwe powinno się 
udzielić pomocy, nie wchodząc do 
wody, a podając gałąź czy rzuca-
jąc linę. W przypadku, gdy osoba 
jest za daleko, można podpłynąć 
na desce, kajaku, pontonie.

Uczestnicy niedzielnej lekcji 
ratownictwa wodnego wiedzą jak 
zachować się nad jeziorem. Naj-
ważniejsza jest rozwaga.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Spacer po zdrowie
W minioną niedzielę w Skępem odbyła się druga już 
miejsko-gminna akcja z kijkami „Marsz po zdrowie”. 
Tegoroczny spacer nordic walking wygrał Mariusz 
Bujanowski.

Skepe W niedzielne popołudnie 
na plaży miejskiej nad Jeziorem 
Wielkim w Skępem stawili się 
instruktorzy i miłośnicy nordic 
walkingu. Uczestników marszu 
z kijkami, zwanego marszem po 
zdrowie zagrzewały do udanego 
spaceru władze Skępego z wło-
darzem miasta Piotrem Wojcie-
chowskim i szefem rady miejskiej 
Ryszardem Szewczykiem oraz 
kierownikiem skępskiej oświaty 
Magdaleną Elwertowską na cze-
le. Dopisała pogoda. Uczestnicy 
spisali się doskonale, a najlepszy 
okazał się Mariusz Bujanowski. – 
Dziękujemy wszystkim za udział 
w naszym drugim już marszu po 
zdrowie i gratulujemy – mówiła 
Magdalena Elwertowska.

Nordic walking to coraz po-
pularniejszy w Skępem sposób 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu traktowany jako jeden 
z rodzajów prozdrowotnych 
form rekreacji. Warto wiedzieć, 
że korzenie nordic walkingu się-

gają lat dwudziestych XX wie-
ku. Początkowo dyscyplina ta 
była przeznaczona dla narciarzy 
biegowych jako jedna z form 
całorocznego treningu w celu 
podtrzymania kondycji podczas 
przerwy w zawodach. Analizując 
dokładniej tę odmianę wysiłku 
fizycznego okazuje się, że mamy 
tu do czynienia z mieszanką 
marszu oraz fitnessu, która bar-
dzo duży nacisk kładzie na od-
powiednią technikę odpychania 
się od podłoża przy pomocy uni-
katowych kijków. Sprzęt ten po-
zwala na zaangażowanie górnej 
części naszego tułowia, co z ko-
lei warunkuje zaangażowanie ca-
łego ciała podczas treningu.

Skępianie uczestniczący 
w marszu po zdrowie dobrze 
wiedzą, że nordic walking zwięk-
sza u maszerującego pobór tle-
nu o średnio 20 do nawet 60 
procent, co jest uwarunkowane 
intensywnością wykonywanego 
treningu. Co więcej, ten rodzaj 

aktywności fizycznej pozwala na 
spalenie większej ilości kalorii 
przy mniejszym wysiłku. Przy-
kładowo, godzina zwykłego cho-
du pozwoli na utratę raptem 280 
kcal, podczas gdy w tym samym 
czasie nordic walking pozwoli na 
pozbycie się aż 400 kcal. Nordic 
walking to także idealny trening 
dla osób z problemami krążenio-
wymi. Trening marszowy z uży-
ciem kijków pozwala na wzrost 
tętna rzędu od 5 do 17 uderzeń 
na minutę, co prowadzi do po-
prawy utlenienia naszego orga-
nizmu, a także zmniejsza szansę 
na rozwój zawału mięśnia serco-
wego.

Organizatorem marszu 
z kijkami byli: burmistrz mia-
sta i gminy Skępe Piotr Wojcie-
chowski, przewodniczący rady 
miejskiej Ryszard Szewczyk oraz 
prezes Banku Spółdzielczego 
w Skępem Krystyna Bączkow-
ska.   

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Znalezione nie kradzione

W tym tygodniu posłowie zajmą się nowelizacją ustawy o rze-
czach znalezionych. Zgodnie z projektem obywatel, który znaj-
dzie 50 zł lub równowartość tej kwoty w obcej walucie (np. na 
ulicy), nie będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania 
tych pieniędzy staroście. Według obecnych przepisów, nawet 
znalezienie jednego grosza nakłada taki obowiązek. Propono-
wane rozwiązania funkcjonują już np. w Niemczech, gdzie do 
urzędu nie trzeba oddawać kwot do 10 euro. 

Rozszerzona bezpłatna pomoc prawna

Senatorowie zaakceptowali bez poprawek nowe-

lizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Po zmianach, obok punktów porad prawnych, ma 

działać nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 

skierowane do osób, które nie są w stanie samo-

dzielnie ponieść kosztów pomocy prawnej. Po-

radnictwo obywatelskie będzie mogła świadczyć 

osoba po obowiązkowym 70-godzinnym kursie, 

złożonym m.in. z metodyki pracy i poradnictwa dla 

osób zadłużonych. 

Kary dla parlamentarzystów za złe zachowanie

W ubiegłym tygodniu Senat RP bez poprawek przyjął 
nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i se-
natora. Zgodnie z proponowanymi przepisami, możliwe 
będzie obniżenie uposażenia lub diety parlamentarzy-
stów za zachowanie nielicujące z pełnioną funkcją na sali 
posiedzeń oraz w innych miejscach, w których przebywa-
ją posłowie i senatorowie. Do naruszenia powagi Sejmu, 
Senatu albo Zgromadzenia Narodowego może dojść na 
ich posiedzeniach lub na posiedzeniach ich organów, tj. 

Prezydium Sejmu, Prezydium Senatu, Konwentu Senio-
rów, komisji sejmowych i senackich oraz Zgromadzenia 
Narodowego. 

Niższe wynagrodzenie 
posłów i senatorów

W sierpniu zacznie obowiązywać noweliza-cja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zmienione prawo obniża upo-sażenie posła i senatora. Teraz będzie ono odpowiadało 80 proc. wysokości wynagro-dzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytu-łu wysługi lat.

Szkolenie dla pracodawców

Kujawsko-Pomorski Oddział PFRON oraz Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych Oddział w Toruniu zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „Upraw-
nienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, 
aktywnych zawodowo, na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów 
o ubezpieczeniach społecznych oraz emeryturach i rentach z FUS”. Jest 
ono przeznaczone dla płatników składek zatrudniających osoby niepeł-
nosprawne. Szkolenie odbędzie się we wtorek 24 lipca w godz. 10.00-
12.00. Więcej informacji pod nr tel. 56 681 44 05 lub 56 610 93 00.

Projekt ustawy antyszczepionkowej 
w Sejmie RP

Do Sejmu RP tra� ł obywatelski projekt 
Stowarzyszenia STOP NOP zakładający, że 
szczepienia miałyby być dobrowolne. Po-
nadto konieczne byłoby wyrażenie świado-
mej zgody opartej na pełnej wiedzy na te-
mat szczepień, np. o ich możliwych skutkach 
ubocznych. Autorzy pomysłu zebrali ponad 
120 tys. podpisów. Teraz będą one wery� ko-
wane. Następnie projekt tra�  do pierwszego 
czytania. 

Rząd zapowiada walkę z dopalaczami 

W minioną środę rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmienią się definicje: dopalacza, 
nowej substancji psychoaktywnej i środka zastępczego. Za posiada-
nie nowej substancji psychoaktywnej mają grozić takie konsekwencje 
jak za narkotyki. W związku z tym, za posiadanie znacznych ilości 
dopalaczy można trafić na trzy lata do więzienia, a za handel – nawet 
na 12 lat. Środek zastępczy, dopóki nie ustali się jego składu, ma być 
objęty karą finansową. Dopiero po wyodrębnieniu z niego substancji, 
która zostanie wpisana do wykazu nowych substancji psychoaktyw-
nych, za jego posiadanie będzie grozić odpowiedzialność karna. 
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Pomocnik nie od wszystkiego
PRAWO  17 maja pojawił się w Polsce zawód pomocnik rolnika. Miało to ułatwić zatrudnianie robotników 
sezonowych na wsi, a jednocześnie zapewnić pracownikom ubezpieczenie. Teraz rolnicy chcą poszerzenia 
definicji pomocnika

Pomocnik może pomagać zbierać owoce, ale nie wolno mu pracować np. przy żniwach

Pomocnik rolnika może być za-
trudniony maksymalnie przez 180 
dni w roku kalendarzowym. Jest 
zgłoszony do KRUS i dzięki temu 
posiada ubezpieczenie. Dla rolnika 
oznacza to wydatek, ale i pewność, 
że w razie wypadku nie będzie 
problemów. Wówczas pomocnik 
otrzyma odszkodowanie. 

Jak dotąd, z możliwości za-
trudnienia pomocnika skorzystano 
28 tys. razy. Prawo mówi, że to oso-
ba pomagająca przy zbiorach owo-

BHP

Bezpiecznie kombajnem
Przed żniwami przypominamy o konieczności poruszania się po drogach pu-
blicznych kombajnem z odpiętym hederem. 

Policja wskazuje także, że 
kombajn, jak każdy inny pojazd, 
powinien spełniać podstawo-
we wymagania – działająca sy-
gnalizacja, trójkąt wyróżniający 
pojazdy wolnobieżne, sprawne 
hamulce i układ kierowniczy. 
Kierujący kombajnami muszą 
pamiętać o konieczności prze-
wożenia hedera na wózku za 

kombajnem. W razie gdyby po-
licja złapała kogoś z hederem 
przypiętym z przodu, można 
zapłacić aż 500 zł mandatu. Wy-
jątkiem są kombajny nie szersze 
niż 3,5 m. 

Rolnicy często tłumaczą, że 
kombajn przejeżdża z jednego 
pola na inne, oddalone o kil-
ka kilometrów i odczepianie, 

a później przyczepianie hedera 
to niepotrzebna strata czasu. 
Prawda jest taka, że wszystko 
jest dobrze, dopóki nie dojdzie 
do wypadku. Taki zdarzył się  
9 lipca w Wielkopolsce. W kom-
bajn z hederem wjechało auto. 
Na szczęście obyło się bez ofiar. 

(pw)

Obyczaje

Wieś bez rolnika?
Lada dzień rozpoczną się żniwa. Głośnym echem 
odbiła się sprawa zbiorów na Dolnym Śląsku, gdzie 
rolnik otrzymał 500 zł mandatu za to, że wykonując 
swoją pracę zbyt hałasował.

Sytuacja na Dolnym Śląsku 
staje się dla rolników coraz bar-
dziej dokuczliwa. Odnotowano 
tu już nawet przypadek nasłania 
policji na rolnika za to, że podczas 
przepędzania krów przez drogę 
te zostawiły po sobie odchody. 
W jednej ze wsi pod Jelenią Górą 
z rolnictwa utrzymuje się już tyl-
ko garstka rolników, którzy oprócz 
walki o dobre plony, muszą zma-
gać się także z sąsiadami. 

500 zł mandatu za naruszenie 
ciszy nocnej otrzymał rolnik pra-
cujący w polu pod Oławą. Wszystko 
za sprawą osiedla, które powstało 
w sąsiedztwie kilka lat wcześniej. 
Bywa i bardziej dramatycznie. 
Również na Dolnym Śląsku jeden 
z mieszkańców rzucił się z nożem 
na kombajnistę za to, że ten po-
wodował na drodze korek. 

W związku z powtarzający-
mi się przypadkami, Dolnośląska 

AFS

Odstrzał dzików
Wojewoda kujawsko-pomorski wydał rozporządze-
nie, na mocy którego dojdzie do sanitarnego odstrza-
łu dzików. Dotyczy to południa i wschodu wojewódz-
twa. 

Najbliżej nas odstrzał odbę-
dzie się w powiecie lipnowskim 
i toruńskim. W tym drugim przy-
padku chodzi głównie o gminy na 
południe od Wisły. Odstrzał ma 
związek z zagrożeniem wystąpie-
nia afrykańskiego pomoru świń. 
Zarządzenie odstrzału wydano 
5 lipca. Redukcja dzików potrwa 
maksymalnie do 30 września. To, 
ile dzików zostanie zastrzelonych, 
nie zostało na razie określone. Wo-
jewoda uszczegółowi tę kwestię 

w umowie zawieranej z kołami. 
Pozyskane w ramach akcji tusze 
dzików powinny zostać przezna-
czone do produkcji mięsa na uży-
tek własny albo do utylizacji. 

Ostatni głośny przypadek ASF 
odnotowano w powiecie parczew-
skim, na Lubelszczyźnie. W go-
spodarstwie utrzymywano aż 1825 
świń. Niestety, likwidacja ogni-
ska choroby oznaczała utylizację 
zwierząt. 

(pw)

Komisja Europejska

Ugór tylko w teorii
Susza, która dała się we znaki rolnikom, skłoniła wła-
dze Unii Europejskiej do złagodzenia zasad zaziele-
nienia.

Komisja Europejska umożli-
wiła w tym roku rolnikom z Polski 
odstępstwo od zakazu prowadze-
nia produkcji na ugorach w ramach 
zazielenienia. Wiosenna susza spra-
wiła, że sytuacja na pastwiskach 
jest fatalna. Zbiory traw są mizerne 

i przez to w gospodarstwach zaczy-
nało już brakować tej ważnej w die-
cie krów paszy. Dzięki odstępstwu, 
ugory zostaną uznane za odrębne 
uprawy w ramach dywersyfikacji 
nawet w przypadku, gdy wypasano 
na nich zwierzęta lub wykonywano 

inne prace uznane za produkcyjne. 
Ważne, że takie ugory nadal będą 
traktowane jako obszary proeko-
logiczne. 

„Z odstępstwa będą mogły 
skorzystać gospodarstwa, które 
zostały dotknięte suszą skutkującą 
stratami w zasobach paszowych dla 
zwierząt gospodarskich. Derogacja 
ma na celu umożliwienie wypasa-
nia zwierząt lub dokonywania zbio-
ru na cele produkcyjne na ugorach 
z uwagi na niekorzystną sytuację” 
– czytamy w komunikacie Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

(pw)

Ulga dla plantatorów
W minionych miesiącach wielokrotnie powracaliśmy 
do tematu zapraw neonikotynowych. Ostatnie dni 
przyniosły przełom w sprawie. Umożliwiono czasowe 
wprowadzenie na rynek tych środków chemicznych 
oraz ich ograniczone i kontrolowane stosowanie.

Uprawa

Zaprawy neonikotynowe przez 
wiele lat chroniły uprawy rzepaku 
przed najpopularniejszymi szkod-
nikami. Ich przeciwnicy wskazywali 
na szkodliwość preparatów- zwłasz-
cza ryzyko masowych padnięć 
pszczół. W efekcie zawieszono 
możliwość stosowania tych zapraw 
na terenie Unii Europejskiej do 
czasu otrzymania jednoznacznych 
wyników badań. Niestety, te ostat-
nie przeciągały się, a plantatorzy 
musieli zmagać się ze szkodnikami. 
Ponosili też koszty, bo zamiast jed-
nej zaprawy, musieli kilkakrotnie 
wyjeżdżać w pole z opryskiwaczem 
i stosować inne pestycydy. 

9 lipca, na wniosek Krajowego 
Zrzeszenia Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych, minister rol-
nictwa zezwolił na czasową sprze-
daż i stosowanie środków ochrony 
roślin: Modesto 480 FS i Cruiser 

OSR 322 FS. Używanie preparatów 
będzie możliwe pod pewnymi wa-
runkami. Zaprawę będą mogły 
wykonywać tylko podmioty po-
siadające odpowiedni certyfikat 
ESTA. Na opakowaniach nasion 
zawarte będą informacje określa-
jące środki ostrożności związane 
z ochroną środowiska naturalnego, 
w tym również zapisy wskazujące 
na konieczność poinformowania 
zainteresowanych stron o wysie-
wie nasion zaprawionych środkiem 
ochrony roślin Modesto 480 FS lub 
Cruiser OSR 322 FS.

Jak przyznają pszczelarze, 
najczęściej do zatruć owadów do-
prowadzają rolnicy właśnie przez 
nieprzestrzeganie zapisów na ety-
kietach, stosowanie nieprawidło-
wych dawek i niewłaściwe terminy 
stosowania. 

(pw)

ców i warzyw. Rolnicy chcą, by tę 
definicję poszerzono. Wymienia się 
tu m.in. okres żniwny, branżę ho-
dowli ptactwa, okres połowu ryb 
w gospodarstwach oraz odsadzeń 
i zabiegów weterynaryjnych w fer-
mach krów. Ciekawym pomysłem 
jest także zaliczenie do zakresu 
prac pomocy domowej lub pomo-
cy przy opiece nad niepełnospraw-
nym członkiem rodziny rolnika. 

Pod koniec roku resort rol-
nictwa planuje przeprowadzić 

podsumowanie działania prawa 
i ewentualnie wprowadzić zmiany. 
Póki co, pomocnik rolnika to oso-
ba pomagająca przy czynnościach 
związanych ze zbieraniem chmielu, 
owoców, warzyw, tytoniu, ziół i ro-
ślin zielarskich, a także usuwaniem 
zbędnych części roślin, klasyfiko-
waniem lub sortowaniem zerwa-
nych lub zebranych produktów. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Izba Rolnicza rozpoczęła akcję 
„Stop usuwaniu rolnictwa ze wsi”. 
Nazwa może i kuriozalna, ale nie-
stety prawdziwa. Rolnicy edukują 
osoby nie związane z rolnictwem, 
z czym wiąże się praca w polu. 

Całe szczęście w naszym re-
gionie podobnych przypadków 
nie ma wielu. Mieszkańcy miast, 
którzy przeprowadzają się na wieś 
powinni mieć na względzie, że 
żniwa nie trwają długo, a rolnik 
nieraz musi pracować w polu do 
późnego wieczora, bo na przykład 
nie jest pewny pogody następ-
nego dnia. Warto także pogodzić 
się z faktem, że wieś czasem ma 
zapach mokrej ziemi po letnim 
deszczu, ale równie naturalny jest 
zapach obornika, który jest bardzo 
dobrym nawozem.

(pw)
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Kilka pytań o… przedawnienie
ADWOKAT RADZI  W tym odcinku omawiamy kwestię bardzo istotnych zmian, jakie nastąpiły w instytu-
cji przedawnienia od dnia 9 lipca br., kiedy to weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego 

W rubryce tej adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska, prowadząca 
Kancelarię Adwokacką w Wąbrzeź-
nie (ulica Wolności 4, tel. 663 018 
891, www.adwokat-wabrzezno.
pl) w formie przystępnych pytań 
i odpowiedzi przybliża Czytelni-
kom zawiłości prawa.

– Czym jest przedawnienie?
– Przedawnienie to, najpro-

ściej mówiąc, okres, po którym 
można uwolnić się od płacenia 
długu, o ile tylko podniesie się za-

rzut przedawnia, czyli powie lub 
napisze przed sądem, że roszcze-
nie jest już przedawnione. Sąd nie 
bada wówczas sprawy meryto-
rycznie, tylko od razu oddala takie 
roszczenia.

– Jak było do tej pory?
– Przede wszystkim okres 

przedawnienia w większości 
spraw wynosił dziesięć lat. Były od 
tego pewne wyjątki, np. dotyczące 
roszczeń okresowych (przykłado-
wo o zapłatę czynszu) lub rosz-

czeń z działalności gospodarczej. 
W kilku rodzajach spraw okres 
przedawnienia był jeszcze krótszy. 
Tym niemniej okres dziesięcioletni 
występował w znakomitej liczbie 
spraw, w tym w sprawach konsu-
menckich. Przez dziesięć lat moż-
na też było dochodzić roszczeń 
wynikających z ugody sądowej lub 
z wyroku sądowego, a po każdym 
skierowaniu sprawy do komorni-
ka ten dziesięcioletni okres biegł 
na nowo. Najważniejsze jednak 
było to, że niezależnie od rodza-
ju sprawy sąd nie miał możliwo-
ści uwzględnienia przedawnienia 
z urzędu. Zatem, jeśli ktoś przez 
zapomnienie lub niewiedzę nie 
podniósł tego zarzutu, to sąd za-
sądzał dług od danej osoby, tak 
jakby przedawnienia w ogóle nie 
było. 

– Co zatem się zmienia?
– Zacznijmy od terminu 

przedawnienia. Podstawowy ter-
min przedawnienia ulega skróce-
niu z lat 10 do lat 6. Krótsze, czyli 
3-letnie terminy przedawnienia, 
pozostają takie jak dotąd. Sześć 
lat będzie również wynosił termin 

przedawnienia roszczeń stwier-
dzonych wyrokiem, ugodą sądową 
lub ugodą zawartą przed media-
torem. 

– Czy dalej, żeby sąd 
uwzględnił przedawnienie, 
trzeba będzie o tym mówić lub 
napisać?

– W tym zakresie wprowa-
dzono bardzo istotną zmianę, 
a mianowicie w sprawach konsu-
menckich nie będzie trzeba pod-
nosić zarzutu przedawnienia, sąd 
będzie je uwzględniał z urzędu 
na korzyść konsumenta. Z mo-
jej praktyki jednak wiadomo, że 
i w tych przypadkach przyda się 
fachowa pomoc, ponieważ można 
się spodziewać, że instytucje fi-
nansowe lub inni wierzyciele sto-
sować będą różne sztuczki prawne 
mające na celu przerwanie biegu 
przedawnienia. Koniecznie należy 
pamiętać o tym, że nowe zasa-
dy uwzględnienia przedawnienia 
z urzędu dotyczą tylko i wyłącz-
nie konsumentów. Jeśli zatem Ko-
walski pożyczy koledze pieniądze 
i będzie dochodził zwrotu pożycz-
ki po 7 latach, to sąd nie uwzględ-

ni zarzutu przedawnienia z urzę-
du i tak jak dotąd trzeba go będzie 
podnieść. 

– Jakie zmiany jeszcze na-
stępują?

– Zmienia się również sposób 
obliczania terminów przedawnie-
nia. Teraz była to określona ilość 
lat od dnia, w którym dług miał 
zostać spłacony, a teraz za termin 
przedawnienia będzie brany za-
wsze ostatni dzień roku kalenda-
rzowego. 

Należy pamiętać, że instytucja 
przedawnienia korzystna jest tylko 
dla dłużnika, a nie dla wierzyciela. 
Jeżeli zatem ktoś jest nam winny 
pieniądze nie czekajmy do ostat-
niej chwili z wnoszeniem sprawy 
do sądu, bo może okazać się, że 
po zmianie przepisów przegramy 
sprawę już na wstępie.

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

www.adwokat-wabrzezno.pl
fot. pixabay/ilustracyjne

Ustawodawstwo

Dokumenty urzędowe dla każdego
Zero wykluczenia – to hasło przewodnie ustawy o dostępności cyfrowej, która 
właśnie trafiła do konsultacji społecznych.

Pełna dostępność stron i ser-
wisów nie tylko administracji rzą-
dowej, ale i samorządów (JST) ma 
zostać osiągnięta najpóźniej w 2020 
roku. Dziś połowa witryn interne-
towych administracji publicznej 
jest niedostępna dla osób z różny-
mi niepełnosprawnościami i dys-
funkcjami.

W Polsce żyje niemal pięć mi-
lionów niepełnosprawnych, co 
stanowi ponad 12 proc. ludności. 
Jak dotąd nie było jednak żadnego 
kompleksowego programu, który 
zakładałby, że wszystkie informacje 
publikowane na stronach i w ser-
wisach administracji publicznej, 
a także jednostek samorządu tery-
torialnego (JST) mają być dla nich 
dostępne i uwzględniać szczególne 
potrzeby tej części społeczeństwa. 
Chodzi też o ułatwienia dla osób 
starszych, osób z dysfunkcjami 
takimi jak dysgrafia czy dyslek-

sja. Niedostępność stron to także 
wyzwanie dla czasowo kontuzjo-
wanych. Kto, mając rękę w gipsie, 
próbował sterować komputerem 
za pomocą myszki, ten wie o czym 
mowa.

Proponowana przez Minister-
stwo Cyfryzacji ustawa o dostęp-
ności cyfrowej ma uporządkować 
kwestie dostępności stron i aplika-
cji administracji publicznej. Projekt 
ustawy został już skierowany do 
konsultacji społecznych. – Chcieli-
byśmy, by wszystkie strony admi-
nistracji publicznej były dostępne 
dla osób ze specjalnymi potrzeba-
mi – mówi Marek Zagórski, mini-
ster cyfryzacji. – Nie wyobrażam 
sobie sytuacji, że np. informacja 
o zmianach w podatkach grunto-
wych jest niemożliwa do odczyta-
nia, tylko dlatego, że urzędnik nie 
wykonał małego kroku, jakim jest 
publikacja dokumentu zgodnie 

z przyjętymi powszechnie standar-
dami – dodaje.

– Jednym z efektów progra-
mu, zapowiedzianych podczas jego 
inauguracji, było dostosowanie 
stron internetowych wszystkich 
urzędów i instytucji do potrzeb 
osób niewidomych i niesłyszących. 
Przekazanie do konsultacji ustawy 
o dostępności cyfrowej stron admi-
nistracji publicznej przez Minister-
stwo Cyfryzacji to pierwszy ważny 
krok w tym kierunku – powiedział 
wiceminister inwestycji i rozwoju 
Paweł Chorąży.

Ustawa obejmuje: organy pu-
bliczne posiadające strony interne-
towe lub aplikacje mobilne, w tym 
podmioty nieobjęte Krajowymi Ra-
mami Interoperacyjności: podmio-
ty tworzone przez JST (wodociągi, 
parki technologiczne etc.), strony 
Senatu, Sejmu, Kancelarii Prezy-
denta.

Kary: 10 tys. zł kary na or-
gan, który uporczywie uni-
ka zapewnienia dostępności;  
5 tys. zł kary za nieopublikowanie 
oświadczenia o dostępności. W obu 
przypadkach organ otrzyma powia-
domienie i wezwanie do naprawy, 
zanim zapadnie decyzja o karach.

Ministerstwo Cyfryzacji

ZAłOżenIA usTAWy:

• wdraża jednolity standard zapewnienia dostępności dla wszystkich 
organów publicznych (w poszerzonym zakresie niż do tej pory);

• wdraża zasadę alternatywnego dostępu – zakłada się, że istotna jest 
informacja niesiona przez publikowany dokument, nie sam dokument, 
dlatego też dla niedostępnych plików obywatel będzie miał prawo za-
dzwonić lub wysłać mail i poprosić o jego przeczytanie;

• wdraża zasadę priorytetów dostępności – bezwzględnie dostępne 
muszą być te informacje, które niosą za sobą skutki prawne i je pierw-
sze urząd powinien uczynić dostępnymi;

• wdraża zasadę informacji zwrotnej – obywatel kontaktując się z urzę-
dem z wnioskiem o przekazanie informacji niesionych przez niedostęp-
ny dokument, informuje tym samym urząd, że ten dokument jest dla 
niego ważny. Zakłada się, że urząd przez taki mechanizm zyska świa-
domość istoty sprawy i podmieni ten i inne dokumenty na ich dostępne 
wersje;

• stwarza przestrzeń dla autorefleksji – pierwszy krok dla urzędu w re-
alizacji obowiązku zapewnienia dostępności to utworzenie deklaracji 
dostępności – strony internetowej, która stanowi przewodnik dla osoby 
niepełnosprawnej ułatwiający poruszanie się po witrynie urzędu, a dla 
urzędu stanowi swoisty rachunek sumienia, w którym krok po kroku 
urząd sprawdza jakie elementy jego strony na jakim poziomie dostęp-
ności się znajdują;

• wdraża zasadę dostępu do wszystkich informacji publikowanych przez 
urząd – na przykład podmiot publikujący treści na mediach społeczno-
ściowych, które nie dostarczają technicznej możliwości do zapewnienia 
dostępności, będzie obowiązany do publikacji kopii tych informacji na 
swojej stronie internetowej;

• wdraża procedury monitoringu realizacji przepisów ustawy i kar za 
niewywiązane się z obowiązku ustawy.
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 Lipno
 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zor-

ganizowany festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły, które w tym roku chcą 
zaprezentować się przed lipnowską publicznością i wziąć udział w części 
konkursowej, mogą wysyłać swoje zgłoszenia. Formularz jest dostępny na 
stronie www.zielonalipa.pl. Festiwal jest dofinansowany przez kujawsko-
pomorski urząd marszałkowski.  

 Golub-Dobrzyń
 Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk, działająca przy Ośrodku Chopinowskim 

w Szafarni, organizuje cykl wakacyjnych koncertów chopinowskich w niedziele 
o godz. 12.15. Rozbrzmiewa przede wszystkim muzyka Fryderyka Chopina, 
grają wybitni artyści z polski i z zagranicy. Recitale połączone są z odczytaniem 
fragmentów Kuriera Szafarskiego – listów kompozytora, pisanych w formie 
gazety. Koncerty stanowią okazję do poznania historycznych szczegółów, aneg-
dot, ciekawostek z pobytu Fryderyka Chopina w Szafarni. Bilety kosztują 10 zł. 

 28 lipca na golubskiej starówce zaplanowano koncert Yaniny Iwańskiego 
z zespołem. 2 sierpnia w tym samym miejscu zostanie wystawione kino plene-
rowe, z kolei 11 sierpnia na muszli koncertowej zabrzmią „Uliczne piosenki”. 

 Wąbrzeźno
 W WDK można oglądać wystawę fotograficzną Katarzyny Piłat pt. „Dom na 

wodzie”. Autorka ekspozycji bazuje na obserwacji widzianego świata natury, jak 
i analizie struktur metafizycznych. Interesuje się nie tylko wszechświatem, ale 
również miejscem człowieka w różnorodnych strukturach. Aparat fotograficzny 
służy jej do dokumentacji panoramy zjawisk oraz fascynacji interdyscyplinarną 
formą życia. Wystawa czynna będzie do 31 lipca.

 22 lipca od godz. 10.00 klasyczna motoryzacja ponownie zagości na 
wąbrzeskim rynku za sprawą Wystawy Zabytkowych Pojazdów„18+”, organi-
zowanej już po raz kolejny przez Wąbrzeski Dom Kultury. Wszyscy właściciele 
pojazdów zabytkowych zarejestrowani w Biurze Organizacyjnym WDK do 16 
lipca otrzymają pamiątkowe gadżety oraz zostaną zaproszeni do uczestnictwa 
w rajdzie. Wpisowe wynosi 5 zł. Zapisy oraz bliższe informacje w Dziale Ani-
macji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 lub drogą mailową na adres: 
animacja@wdkwabrzezno.pl.

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku 9-13 lat na warsztaty ma-
nualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia prowadzone przez Martę Paradowską zaplano-
wane zostały na 30 lipca w godzinach 16.00-18.00. Młodzi artyści wykonywać 
będą kolorowe „emotki” z filcu. Zapisy w Dziale Animacji Kultury WDK, 
ul. Wolności 47, tel. 56 688 17 27, wew. 24. Liczba miejsc ograniczona.

 12 sierpnia po raz czwarty Wąbrzeski Dom Kultury zorganizuje Przegląd 
Kapel Podwórkowych. Gwiazdą wieczoru będzie grupa disco polo – Milano. 
Wszystkie zespoły, które chciałyby wziąć udział w przeglądzie zobowiązane są 
do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do 31 lipca na adres organizatora: 
Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno.

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

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

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

 Rypiński Dom Kultury ogłosił II edycję Festiwalu Filmów Amatorskich 
„Stopklatka”. Swoje dzieła można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs adreso-
wany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników amator-
skiego filmowania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu nie może 
przekroczyć 30 minut (w uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić 
zgodę na dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz z płytą, należy nadsyłać do 27 sier-
pnia na adres: Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin. Można 
zgłosić maksymalnie dwie produkcje. Organizatorzy przewidzieli pulę nagród 
finansowych i rzeczowych. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Poezja w roli głównej
KONKURS  Już po raz trzynasty Miejsko-Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Rypinie ogłosiła Ogólnopolski Konkurs „Ry-
piński Album Poetycki”. Zwycięzca otrzyma 1800 zł 

Konkurs powstał w 2006 roku 
i od początku ma zasięg krajowy. 
Pierwszą edycję ogłosiła Hanna 
Buchalska, ówczesna dyrektor 
rypińskiej książnicy. Już wtedy 
wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń 
z całego kraju, co zaowocowa-
ło wydaniem tomiku „Wierszy 
wybranych”. Na przestrzeni lat 
w jury zasiadali m.in. Gabriel Mi-
chalik, dziennikarz i autor opo-
wiadań; rypinianin dr Aleksander 
Główczewski, wykładowca na 
Uniwersytecie Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu; Wojciech Bonowicz, 
poeta i stały felietonista Tygo-
dnika Powszechnego oraz poeta 
i prozaik Tomasz Jastrun.

– Zaczynaliśmy od 52 zgło-
szeń – mówił na łamach nasze-

go tygodnika Marek Taczyński, 
dyrektor MPBP. – W kolejnych 
latach ta liczba kształtowała się 
różnie. W rekordowym 2009 roku 
wpłynęło ponad 300 propozycji. 
Później nastąpiło kilku lat chu-
dych, aż do 2013 roku. Wówczas 
otrzymaliśmy wsparcie od firmy 
Kaufmann, mecenasa konkur-
su, dzięki któremu pula nagród 
wzrosła. Dzięki temu, rokrocznie 
otrzymujemy ponad 200 zgło-
szeń. 

W konkursie mogą wziąć 
udział pełnoletnie osoby, które 
przygotują trzy niepublikowane 
wcześniej wiersze. Utwory muszą 
być w całości autorskie, a więc 
używanie nawet fragmentów 
dzieł innych poetów jest niedo-

zwolone. Co ważne, organizatorzy 
nie narzucają tematyki utworów. 
Mogą być to wiersze dowolne, po-
ruszające różne historie i proble-
my. Termin nadsyłania utworów 
upływa w piątek 14 września.  

Dzieła będzie oceniać pro-
fesjonalne jury, które wybierze 
większością głosów trzy najcie-
kawsze propozycje. Zwycięz-
ca otrzyma nagrodę finansową 
w wysokości 1800 zł. Za drugie 
miejsce przewidziane jest 1000 zł, 
a za trzecie 600 zł. 

Nagrody już po raz piąty 
ufunduje rypińska firma Kauf-
mann, działająca na polskim ryn-
ku od 1997 roku. Od tego czasu 
stała się liderem w produkcji 
reklam świetlnych, zarówno we-
wnętrznych jaki i zewnętrznych. 
Swoim zasięgiem obejmuje nie 
tylko rynek Polski, ale również 
zagraniczny. Jej klientami są sieci 
handlowe, dealerzy samochodo-
wi, stacje paliw, jak również klien-
ci indywidualni.

Z regulaminem konkursu 
można zapoznać się w bibliote-
ce oraz facebooku lub na stronie 
internetowej książnicy: www.bi-
bilioteka-rypin.pl. Patronat nad 
wydarzeniem objął burmistrz 
Rypina. 

Tomasz Błaszkiewicz
fot. archiwum

Konkurs

Wygraj bilety na Cugowskiego
W piątek 27 lipca w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu wystąpi 
Krzysztof Cugowski. Przygotowaliśmy konkurs, w którym można wygrać trzy po-
jedyncze bilety na to wydarzenie.

Artysta zaśpiewa w Toruniu 
w ramach cyklu „Koncerty pod 
gwiazdami”, przygotowanego 
przez Centrum Kultury Dwór Ar-

tusa. Z pewnością nie zabraknie 
największych przebojów z po-
nad 40-letniej kariery muzyka, 
znanego przede wszystkim z ze-

społu Budka Suflera. 
Przygotowaliśmy konkurs, 

w którym do wygrania są trzy 
pojedyncze wejściówki na to 
wydarzenie. Bilety trafią do 
osób, które jako pierwsze prawi-
dłowo odpowiedzą na pytanie: 
„Jak nazywa się zespół założony 
przez synów Krzysztofa Cugow-
skiego – Piotra i Wojciecha?”. 
Odpowiedzi prosimy przesyłać 
od czwartku 19 lipca, od godz. 
10.00, na adres: redakcja@wpr.
info.pl. W tytule maila należy 
wpisać: „Konkurs – Krzysztof 
Cugowski”, w treści podać odpo-
wiedź i swoje dane. Laureatów 
poinformujemy mailowo.

Bilety w regularnej cenie 
kosztują 60 (ulgowy) i 65 zł. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne
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11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 282 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 145 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Alarm! 
09:05 Ranczo odc. 3 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 68 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 9 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 Wyjątkowe maluchy 
 w świecie zwierząt odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 283 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 3 - serial
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 146 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 27 - serial
18:25 Korona królów odc. 28 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 4 - serial 
21:10 Sprawa dla reportera 
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 6
22:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 201 s. 16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 17
00:20 Wojsko-polskie.pl 

05:15 Ukryta prawda odc. 283 - serial 

06:20 Szpital odc. 360 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 79 - serial 

8:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 13 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 635 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 80 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 534 - serial 

14:55 Szpital odc. 361 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 14 s. 2 - serial 

18:00 Dr House odc. 17 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 636 - serial 

20:00 Honey - komedia 

22:05 Lucyfer odc. 2 - serial

23:05 Rush odc. 3 - serial 

00:05 Ognista miłość - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 151 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 8 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 9 - serial

08:00 Drużyna A odc. 3 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 14 - serial

10:00 Na patrolu odc. 39 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 40 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 4 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 97 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 174

15:00 Esmeralda odc. 41

16:00 Esmeralda odc. 42

17:00 Esmeralda odc. 43

18:00 Policjantki i policjanci odc. 397 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 398 

 `- serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 184 - serial

21:05 Niecne uczynki - komedia 

22:55 Zagłada - horror 

00:50 Anthony Bourdain: 

 Bez rezerwacji odc. 12 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 1
07:05 Dziesięć przykazań odc. 103 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 12 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 13 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 19 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 19 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 19 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
20:00 Mamma Mia! - komedia
22:15 Goście, goście - komedia 
00:20 Mały - komedia 

08:00 Dezerterzy odc. 78

08:25 Informacje kulturalne 

08:50 Sekwens - fi lm

09:00 Dama kameliowa - melodramat

11:00 Panny i wdowy odc. 3 - serial 

12:10 Panny i wdowy odc. 4 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1261

13:25 Statyści - komedia 

15:35 Jacy jesteśmy, Polacy? odc. 5

15:55 Słownik wyrazów obcych odc. 73

16:35 Madame Tutli-Putli - fi lm

16:55 Zakochany anioł - komedia 

18:45 Dziewczyna i chłopak 

 odc. 5 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Krzyżówka - spektakl 

21:10 Wstęp do fi lmu odc. 101

21:25 Persona - dramat

23:05 Scena klasyczna odc. 19

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 118

00:00 Salvo. Ocalony - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 628
06:55 Kochany i nienawidzony. 
 Dramat życia i śmierci 
 twórcy „Krzyżaków” - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 43
08:35 1200 muzeów odc. 261 - serial
09:10 Blisko, coraz bliżej odc. 11 
 - serial
10:40 Podróże z historią odc. 6 s. 1
11:15 Flesz historii 
11:35 Abwehra i dzieci - fi lm 
12:05 Towarzysz Wiesław: 
 od agitatora do dyktatora - fi lm 
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:40 Sensacje XX wieku odc. 75
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 56 - serial
15:15 Cicha wojna odc. 1 - fi lm 
16:15 Tadeusz Komorowski „Bór” - fi lm 
17:15 Taśmy bezpieki odc. 39
17:50 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 1 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 73
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - fi lm 
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 12
 - serial
23:00 Spór o historię odc. 16
23:40 Miasto gniewu odc. 11 - serial
00:20 Miasto gniewu odc. 12 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wywiad z dysydentem rosyjskim 
 Władimirem Bukowskim 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
 odc. 6
11:50 Adoracja w Kalkucie - fi lm 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 20 - fi lm 
13:40 Matka Boża z Orłem Białym 
 - Sanktuarium Rokitniańskie - fi lm 
14:00 Filmowe życiorysy
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
17:05 Syria 
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 19 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka 
 odc. 7
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Sanktuarium Maryjne 
 Rywałd Królewski - fi lm 
23:45 Być loretanką 

05:55 Na dobre i na złe odc. 671 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 19 s. 2
07:20 Makłowicz w podróży odc. 202
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 113
11:25 Rodzinka.pl odc. 185 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 163 - serial 
13:55 Zmiennicy odc. 1 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:15 Czarna perła odc. 41 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 119 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 4 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial 
20:45 Julie de Maupin odc. 1 - fi lm
22:35 Kontakt odc. 3 - serial
23:35 Tata do pary - komedia 
01:50 Jedyna szansa odc. 5 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1053 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1058 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 34 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 7
09:30 Szkoła odc. 325 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 583 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 53
12:30 19+ odc. 224 - serial 
13:00 19+ odc. 225 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1059 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1061 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 3
16:00 Szkoła odc. 326 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 54 
18:00 Ukryta prawda odc. 584 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5376
20:10 Doradca smaku odc. 36 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2716 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 90
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 12 s. 15
22:30 Tower Heist. Zemsta cieciów 
 - komedia
00:45 Krawiec z Panamy - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 549 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 560 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 562 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 81 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 694 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 205 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 602 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 28 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 657 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 147 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 29 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 235 - serial

20:10 Inna kobieta - komedia 

22:30 To Twoja wina odc. 7 - serial

23:40 Drugie podejście - komedia 

01:40 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 61

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

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

Kiepskich

Nowojorska prawniczka robi niespodziankę 
ukochanemu – odwiedza go w domu. Drzwi otwiera 
jego żona. Jest zszokowana zdradą męża. Kobiety 
postanawiają dokonać zemsty. Pomaga im kolejna 
kochanka.

Pracownicy ochrony  luksusowego  apartamentowca 
dowiadują się, że zostali oszukani przez pracodawcę. 
Odkładane przez nich oszczędności zostały 
zdefraudowane. Wściekli ochroniarze decydują, 
że ich krzywda musi zostać pomszczona i planują 
skok, dzięki któremu odzyskają pieniądze. 

„Zemsta cieciów”
(2011r.) TVN 22:30

„Inna kobieta”
(2014r.) Polsat 20:10



Piątek, 20 lipca 2018

23:10 Ekstradycja

06:00 Elif odc. 283 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 146 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Alarm! 
09:05 Ranczo odc. 4 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 69 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 10 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Rok w zagrodzie odc. 9
12:45 Planeta lasów odc. 10 - serial
13:20 Dookoła świata odc. 8
13:50 Elif odc. 284 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 4 - serial
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 147 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 29 - serial
18:25 Korona królów odc. 30 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:08 Pogoda dla żeglarzy 
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 15
21:35 Big Music Quiz odc. 2
22:35 Discopoland odc. 1 - serial
23:10 Ekstradycja odc. 6 - serial
00:20 Bling Ring - komediodramat

05:15 Ukryta prawda odc. 284 - serial 

06:20 Szpital odc. 361 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 80 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 14 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 636 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 81 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 535 - serial 

14:55 Szpital odc. 362 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 15 s. 2 - serial 

18:00 Dr House odc. 18 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 637 - serial 

20:00 Zbuntowana księżniczka 

 - komedia 

22:10 Kull Zdobywca - fi lm

00:15 Rush odc. 3 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 152 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 9 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 10 - serial

08:00 Drużyna A odc. 4 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial

10:00 Na patrolu odc. 1 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 2 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 5 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial

13:00 Galileo odc. 670

14:00 Galileo odc. 671

15:00 Esmeralda odc. 44

16:00 Esmeralda odc. 45

17:00 Esmeralda odc. 46

18:00 Policjantki i policjanci odc. 398 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 399 

 - serial 

20:00 Wiking - dramat

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 181 - serial

23:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 182 - serial

01:00 Operacja Delta Force - fi lm

06:00 Kontrakt na miłość odc. 2
07:05 Dziesięć przykazań odc. 104 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 13 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 14 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 19 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 19 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 19 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
20:00 Mocne uderzenie - komedia
21:50 Krwawa rozgrywka - fi lm
00:00 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 3 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 88

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:50 Zakochany anioł - komedia 

10:35 Anioł dziwnych przypadków - fi lm

11:00 Panny i wdowy odc. 5 - serial 

11:55 Sława i chwała odc. 1 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 46 Międzynarodowy 

 Festiwal Muzyki Współczesnej 

 Warszawska Jesień 2003 

 - nowa generacja 

14:30 Antyfonie odc. 6 - serial

15:00 Chłopiec na galopującym koniu 

 - fi lm

16:30 Bo oszalałem dla niej - komedia 

18:20 Wanda Czełkowska 

18:45 Dziewczyna i chłopak odc. 6 

 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Władcy wojny - dramat

22:10 Jak zmienić świat - fi lm 

00:05 Dziennik fi lozofa odc. 119

06:50 Był taki dzień odc. 629
07:00 Tadeusz Komorowski „Bór” - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 44
08:40 Klasztory polskie odc. 3
09:20 Blisko, coraz bliżej odc. 12 
 - serial
10:50 Design po sowiecku. 
 Od szklanki do Biełaza - fi lm 
11:25 Podróże z historią odc. 47 s. 5
12:00 Taśmy bezpieki odc. 39
12:35 Każdy Serb jest Radovanem 
 - fi lm 
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:50 Sensacje XX wieku odc. 73
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 26 - serial
15:30 Dawne światy odc. 6 - fi lm 
16:30 Zestrzelony nad Czechosłowacją 
 - fi lm 
17:30 Jakoś leci 
18:00 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 2 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 3
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 29
20:30 Niezwykła broń odc. 2 - serial
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 13 
 - serial
23:00 Szerokie tory odc. 81
23:35 Moi Rollingstonsi - fi lm 
00:40 Wiedźmin odc. 9 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 19 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
11:35 Nasz Max i jego przygoda z Biblią 
 odc. 3 - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wspinaczka w Tajlandii - fi lm 
13:10 Effetha - okno na świat - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Święty Józef, w imieniu Ojca 
 - fi lm 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 17 - serial
17:00 Boliwia odc. 4 - serial
17:30 Okiem kamery
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 
19:00 Warto zauważyć… 
 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 Zamzan - odyseja misyjna 
22:30 Uczeń i mistrz - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 672 
 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 3 - serial
07:20 Makłowicz w podróży odc. 169
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 114
11:25 Rodzinka.pl odc. 186 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 164 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 159
14:25 Makłowicz w podróży odc. 171
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 42 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 120 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami odc. 5 
 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial 
20:10 Podwójne uderzenie - fi lm
22:05 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 6 s. 15 - serial
22:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 7 s. 15 - serial
23:50 Julie de Maupin odc. 1 - fi lm
01:40 Kontakt odc. 3 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1059 

 - serial

07:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1061 

 - serial

08:20 Doradca smaku odc. 36 s. 8

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 7

09:30 Szkoła odc. 326 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 584 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 54

12:30 19+ odc. 226 - serial 

13:00 19+ odc. 227 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1062 

 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1063 

 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 3

16:00 Szkoła odc. 327 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 55 

18:00 Ukryta prawda odc. 585 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5377

20:00 Człowiek ze stali - fi lm

23:00 Zakładnik - fi lm

01:25 Drzewo Jozuego - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 551 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 563 

 - serial 

09:15 SuperPies odc. 6

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 82 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 695 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 206 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 603 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 29 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 658 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 148 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 30 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 11 

 - serial

20:05 Gwiezdne wojny III 

 - Zemsta Sithów - fi lm

23:00 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 6

00:35 Przeklęty - horror 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

- boso przez świat

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

Ruś Kijowska, X wiek n.e. Po śmierci ojca 
młody wiking ucieka przed podstępnym bratem. 
Namówiony przez doświadczonego wojownika 
zbiera oddziały i wraca, by odbić rodzinne 
ziemie.

Kull, nieustraszony wojownik i mądry władca, 
walczy z demonami. Chce zapewnić poddanym 
pokój i dobrobyt, aby móc cieszyć się rodzinnym 
szczęściem u boku ukochanej kobiety.

„Wiking”
(2016r.) TV 4 20:00

„Kull Zdobywca”
(1997r.) TVN 7 22:10



Sobota, 21 lipca 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:45 Weterynarze z sercem odc. 26 
 - serial
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 6
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 75
09:15 Studio Raban odc. 35
09:45 Rodzinny ekspres odc. 39
10:15 Słodkie życie odc. 1 - serial
10:45 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 15
10:55 Janosik odc. 1 - serial
11:45 Opole na bis Koncert 
12:05 Leśniczówka odc. 1 - serial 
12:30 Leśniczówka odc. 2 - serial 
12:55 Leśniczówka odc. 3 - serial 
13:20 Leśniczówka odc. 4 - serial 
13:50 Teo-ria smaku Teo Vafi disa 
 odc. 11
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 4
14:40 Komisariat odc. 20 - serial 
15:15 Wojenne dziewczyny odc. 7 
 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 4 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Letnie Grand Prix w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:30 Letnie Grand Prix w Wiśle 
 Skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Komisarz Alex odc. 139 s. 11 
 - serial
21:05 Pan i pani Killer - komedia
23:00 Fargo - thriller 
00:45 Bling Ring - komediodramat

05:40 Ukryta prawda odc. 285 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przyjaciele odc. 4 s. 3 - serial

09:30 Magda M. odc. 11 s. 2 - serial 

10:35 Magda M. odc. 12 s. 2 - serial 

11:40 Magda M. odc. 13 s. 2 - serial 

12:45 Stalowy rycerz - fi lm

14:45 Dzika lokatorka - komedia 

16:55 Zbuntowana księżniczka 

 - komedia 

19:00 W doborowym towarzystwie 

 - komediodramat

21:20 Moulin Rouge - musical 

00:00 Czy geny decydują o wszystkim? 

 - fi lm 

06:00 Detektywi w akcji odc. 153 
 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 4 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 4 - serial
08:00 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 5 - serial
09:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 6 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 5 - serial
10:25 Turbo Fast odc. 6 - serial
10:55 Policjantki i policjanci odc. 395 
 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci odc. 396 
 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci odc. 397 
 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 175
14:55 Randka z przeznaczeniem 
 - komedia 
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 8 s. 1 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 8
19:00 Galileo odc. 672
20:00 Policjantki i policjanci odc. 398 
 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 183 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 184 - serial
00:05 Klątwa Jessabelle - horror 

06:00 Skorpion odc. 7 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 68 s. 3

07:55 Szalone fabryki polskiej muzyki! 

 odc. 1

08:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 86 s. 2 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 87 s. 2 - serial 

10:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 88 s. 2 - serial 

11:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 89 s. 2 - serial 

12:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 90 s. 2 - serial 

13:40 Księga mistrzów - fi lm

15:40 Miłość, szmaragd i krokodyl - fi lm

17:50 Król Skorpion II: 

 Narodziny wojownika - fi lm

20:00 Wilk wojny - fi lm

21:50 Piąty element - thriller 

00:15 Sędzia Dredd - fi lm

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 11 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 8

09:40 Hollywood na wojnie odc. 3 

 - serial

10:50 Złoto dezerterów - komedia 

13:00 Historia kina w Popielawach - fi lm

14:55 Wydarzenie aktualne 

15:35 Dzień wielkiej ryby - fi lm

17:05 Złote czasy radia - komedia 

18:50 Witamy w latach 90. odc. 1 

 - serial

20:00 Ali - fi lm

22:45 The Cure: Trilogy - Live in Berlin 

 - koncert 

23:55 Młoda i piękna - dramat

01:40 Ali - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 630
07:00 Opowieść o Indiach odc. 6 - fi lm 
08:05 Regiony z historią odc. 8
08:25 Podróże z historią odc. 47 s. 5
09:05 Znak orła odc. 1 - serial
09:35 Znak orła odc. 2 - serial
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 148
10:45 Dziewczyny z jednej celi. 
 Więźniarki - fi lm 
12:30 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 15
13:00 Życie odc. 8 - serial
14:00 Szerokie tory odc. 150
14:35 Wielka gra odc. 143
15:40 Spór o historię odc. 183
16:25 Zapomniany Legion - fi lm 
17:15 Portrety wojenne odc. 3 - serial
17:50 Quo vadis? odc. 4 - serial
18:50 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - fi lm 
19:55 Wojownicy czasu odc. 6
20:30 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 2 - serial 
21:30 Z życia regionu odc. 548
22:25 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
23:30 Rejs - komedia 
00:50 Abu Haraz - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła 
 - fi lm 
09:55 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Uczeń i mistrz - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 27
16:00 Informacje dnia 
16:10 Franz Stock, apostoł pojednania 
 - fi lm 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Król Dawid odc. 4 - serial
22:45 Lisieux, dom małej Tereski - fi lm 
23:40 Gol dla Ghany - fi lm 

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 673 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1366 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 115
11:30 Pogoda - fl esz odc. 252
11:40 Makłowicz w podróży odc. 101
12:15 Indianin w Paryżu - komedia 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:10 The best of Hrabi 
16:25 Rodzinka.pl odc. 187 s. 9 - serial
16:55 Słowo na niedzielę
17:10 Na dobre i na złe odc. 698 
 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 5
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 137
21:35 La La Poland odc. 4
22:30 XVII Mazurska Noc Kabaretowa. 
 Mrągowo 2015 odc. 1
23:30 XVII Mazurska Noc Kabaretowa. 
 Mrągowo 2015 odc. 2
00:30 Kiedy Harry poznał Sally 
 - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 5 s. 8

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 9

11:00 Na Wspólnej odc. 2713 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2714 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2715 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2716 - serial

12:50 Ugotowani odc. 6 s. 13

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 7 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 3

16:00 Dorota inspiruje odc. 1

17:00 Projekt Lady odc. 9 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 15

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5378

20:00 Walentynki - komedia 

22:30 Pora na miłość - komedia 

00:50 Człowiek ze stali - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 Pocahontas - fi lm

09:15 My3 odc. 44

09:45 My3 odc. 45

10:20 Ewa gotuje odc. 303

10:55 Poszukiwany, poszukiwana 

 - komedia 

12:50 Rycerz króla Artura - fi lm

15:50 Joker odc. 49

16:50 Joker odc. 50

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 85

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 86

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 64 

 - serial

20:10 Życie Pi - fi lm

22:55 Predatorzy - fi lm

01:10 Grey’s Anatomy: Chirurdzy 

 odc. 90 - serial 

09:30 Magda M. 13:55 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

10:50 Złoto dezerterów 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

14:30 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:20 Ewa gotuje

17-letni Pi i jego rodzina emigrują z Indii do Kanady. 
Podczas przeprawy przez morze ich statek tonie. 
Tylko Pi i kilku dzikim zwierzętom, w tym tygrysowi, 
udało się przeżyć. Razem dryfują po ocenie.

Nowy Jork, rok 2259. Ziemia stoi w obliczu zagłady, 
zaatakowana przez kosmicznych najeźdźców, 
którym przewodzi Zorg. Jedynie „piąty element” 
może powstrzymać inwazję z kosmosu.

„Piąty element”
(1997r.) TV Puls 21:50

„Życie Pi”
(2012r.) Polsat 20:10



Niedziela, 22 lipca 2018

05:30 Klan

05:30 Klan odc. 3309
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Discopoland odc. 2 - serial
09:10 Ziarno odc. 669
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 18 - serial
10:10 Słodkie życie odc. 2 - serial
10:45 Janosik odc. 2 - serial
11:35 Sekrety mnichów odc. 18
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:10 Sonda 2 odc. 60 s. 4
14:35 Program rozrywkowy 
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 8 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 5 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Letnie Grand Prix w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:30 Letnie Grand Prix w Wiśle 
 Skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 3 - serial 
21:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 4 - serial 
22:05 Na kłopoty - Rosa odc. 1 
 - komedia 
23:50 Nieulotne - dramat
01:30 Pan i pani Killer - komedia

06:00 Detektywi w akcji odc. 154 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 5 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 5 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial

08:30 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial

08:55 Współczesna historia Kopciuszka 

 - fi lm

11:00 Galileo odc. 671

12:00 Galileo odc. 672

13:00 Przeznaczenie wikinga - fi lm

14:50 Mecenas Lena Barska 

 odc. 7 - serial 

15:55 Mecenas Lena Barska 

 odc. 8 - serial 

17:00 Apokalipsa androidów - thriller 

19:00 Galileo odc. 673

20:00 Pociąg strachu - fi lm

22:00 Podejrzany - dramat

00:20 STOP Drogówka odc. 175

06:00 Skorpion odc. 8 - serial

06:55 Flash odc. 1 s. 2 - serial

07:45 Przygody Merlina 

 odc. 13 s. 3 - serial

08:40 Hotel Zacisze odc. 6 - serial

09:25 Hotel Zacisze odc. 1 s. 2 - serial

10:05 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 6

10:40 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 7

11:10 Garbi: szybki jak błyskawica 

 - komedia 

13:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

14:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm

15:35 Klejnot Nilu - fi lm

17:45 Mamma Mia! - komedia

20:00 Osaczeni - fi lm

22:20 Mocne uderzenie - komedia

00:00 Uwikłana odc. 7 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 
 duże i małe odc. 12 - serial 
09:05 Klejnot niezwykłej urody. 
 Życie i muzyka Iannisa Xenakisa 
 - fi lm 
10:15 Trzeci punkt widzenia odc. 246
10:45 Duma i uprzedzenie 
 odc. 6 - serial 
11:55 Żeniac - komedia 
13:20 Nadzieja i chwała - dramat
15:40 Chuligan literacki odc. 89
16:15 Młodzi polscy instrumentaliści 
 odc. 7 - koncert 
17:05 Pomniki historii odc. 7 - serial
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 516
18:05 Próba - śpiewa Bohdan Łazuka 
 - koncert 
18:35 Studio Kultura - niedziela z... 
19:25 Koncert - fi lm 
20:00 Królewicz Olch - dramat 
21:50 Scena alternatywna 
 w Opolu - Maciek Sienkiewicz 
 - koncert 
22:20 Trzeci punkt widzenia odc. 246
22:50 Piano - fi lm 
23:50 T. LOVE za kratami - koncert 
01:00 Zerwany - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 631
06:55 Dzikie Chiny odc. 1 - serial
08:05 Droga od Chrystusa 
 do Konstantyna odc. 6 - fi lm 
09:05 Doktor Ewa odc. 3 - serial 
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 150
10:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 14 - serial
11:35 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 2 - serial
12:35 Wielkie widowiska natury 
 odc. 1 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 146
14:15 Manewry miłosne - komedia 
15:25 Miasto dzieci 
16:05 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 60
16:25 Wielka gra odc. 122
17:20 Ex libris 
17:50 Quo vadis? odc. 5 - serial
18:50 Niezwykła broń odc. 2 - serial 
19:55 Rejs - komedia
21:10 Blok odc. 1 - serial
22:10 Chichot Pana Boga - fi lm
23:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial
00:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 14 - serial

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
8:30 Z Parlamentu Europejskiego 
9:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
9:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
9:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
9:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Maria Magdalena - fi lm
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:05 Pochodzenie świata odc. 2 - fi lm 
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Ewangelia nasz biznesplan - fi lm 
15:35 Odwaga wiary - fi lm 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Idźcie! i nauczajcie… - fi lm 

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 674 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1367 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:50 300 milionów lat odc. 2 - serial
11:55 Rio Lobo - western 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! odc. 126
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 40
17:10 Na dobre i na złe odc. 699 
 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:30 Rodzinka.pl odc. 188 s. 9 
 - serial
20:05 Lato, muzyka, zabawa 
 - wakacyjna trasa Dwójki. Toruń 
 odc. 1 - koncert
21:05 Lato, muzyka, zabawa 
 - wakacyjna trasa Dwójki. Toruń 
 odc. 2 - koncert
22:05 The Good Doctor odc. 3 - serial 
22:55 The Good Doctor odc. 4 - serial 
23:50 Trishna. Pragnienie miłości 
 - dramat
01:50 Indianin w Paryżu - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 20 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 20

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 10

11:00 Dorota inspiruje odc. 2

12:00 Co za tydzień odc. 859

12:40 36,6 °C odc. 9 s. 3

13:45 Babe: świnka w mieście 

 - komedia 

15:50 Ochroniarz amator - komedia 

18:00 Ugotowani odc. 7 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5379

20:00 Władca Pierścieni: Dwie wieże 

 - fi lm

23:45 U-571 - dramat

02:10 Sekrety lekarzy odc. 9 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:30 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 3 - serial

08:05 Kot w butach: Trzy diabły - fi lm

08:25 Mrówka Z - fi lm

10:15 Gwiezdne wojny III 

 - Zemsta Sithów - fi lm

13:05 Życie Pi - fi lm

15:50 W rytmie serca odc. 13 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 14 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 54

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 2

20:05 X Płocka Noc Kabaretowa 

23:05 Nic nie widziałem, nic nie słyszałem 

 - komedia

01:15 Furia - thriller 

05:30 Ukryta prawda odc. 286 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy

08:45 Magda M. odc. 14 s. 2 - serial 

09:50 Magda M. odc. 15 s. 2 - serial 

10:50 Columbo odc. 4 - serial

12:25 Columbo odc. 1 - serial

14:05 Przygoda z pandą - fi lm

15:55 Hop - fi lm

18:00 Lizzie McGuire - komedia 

20:00 Inwazja - thriller 

22:10 Apollo 13 - fi lm

01:00 Lucyfer odc. 2 - serial

10:50 Columbo 11:00 Galileo

10:40 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:45 Duma i uprzedzenia 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

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

Na terytorium Stanów Zjednoczonych rozbija się 
prom kosmiczny. Naukowcy podejrzewają, że wrak 
jest skażony tajemniczym wirusem. Wkrótce ludzie 
zaczynają się przeobrażać.

Prześladowana przez szkolnych kolegów trójka 
nastolatków wpada na pomysł, jak powstrzymać 
znęcających się nad nimi osiłków. Postanawiają 
wynająć ochroniarza.

„Ochroniarz amator”
(2008r.) TVN 15:50

„Inwazja”
(2007r.) TVN 7 20:00



Poniedziałek, 23 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 284 - serial 
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 147 - serial 
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na arenie walki 
 wielkich kotów - fi lm 
09:05 Ranczo odc. 5 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 70 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 11 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 285 - serial 
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Komisariat odc. 21 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 148 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 31 - serial
18:25 Korona królów odc. 32 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 5 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 2 s. 4
22:05 Tajemnica jeziora odc. 3 - serial
23:05 Bez tożsamości odc. 6 - serial 
23:55 Amerykański korespondent - fi lm 
00:55 Na kłopoty - Rosa odc. 1 
 - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 287 - serial 

06:20 Szpital odc. 362 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 81 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 4 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 637 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 82 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 536 - serial 

14:55 Szpital odc. 363 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 1 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 19 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 638 - serial 

20:00 Wyjdź za mnie odc. 2 - komedia 

21:50 Uprowadzona odc. 9 s. 1 - serial

22:50 Sygnał - thriller 

00:55 Tajemnice Laury 

 odc. 16 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 155 
 - serial
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 11 - serial
08:00 Drużyna A odc. 5 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial
10:00 Na patrolu odc. 3 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 4 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 6 - serial
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 17 s. 6 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 98 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 127
15:00 Esmeralda odc. 47
16:00 Esmeralda odc. 48
17:00 Esmeralda odc. 49
18:00 Policjantki i policjanci odc. 399 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 400 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 185 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
22:00 Galileo odc. 672
23:00 Galileo odc. 673
00:00 Zły glina - dramat

07:05 Dziesięć przykazań odc. 105 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 14 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 15 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 19 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 19 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2 - serial 
20:00 Pod ścianą - fi lm
22:00 Street Fighter: Legenda 
 Chun-Li - fi lm
00:00 Magnum odc. 6 s. 7 - serial

08:00 Białoruski klimat odc. 7

08:30 Stwór - fi lm 

09:05 Bo oszalałem dla niej - komedia

11:00 Sława i chwała odc. 2 - serial

12:10 Sława i chwała odc. 3 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy 

13:35 Mała Moskwa - melodramat 

15:40 Piosenki z autografem odc. 6

16:45 O północy w Paryżu - komedia 

18:30 Gruby odc. 1 - serial

19:05 Gruby odc. 2 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Piłkarski poker - komedia 

21:55 Dzieci hipisów - historia nieznana 

 - fi lm 

23:05 Którędy po sztukę odc. 29

23:10 Videofan odc. 90

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 110

23:40 Witamy w latach 80. 

 odc. 2 - serial

00:45 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 632
07:00 Zestrzelony nad Czechosłowacją 
 - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 52
08:35 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 30 s. 1
09:10 Blisko, coraz bliżej odc. 13 - serial
10:40 Życie odc. 8 - serial
11:40 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 31
12:15 Wielki bieg - dramat
14:10 Sensacje XX wieku odc. 3
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 15 - serial
15:30 Spór o historię odc. 20
16:10 Wielkie widowiska natury 
 odc. 1 - serial
17:15 Ex libris 
17:40 Flesz historii 
18:00 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 3 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 80
20:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:35 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 5 - fi lm 
21:45 Blisko, coraz bliżej odc. 14 - serial
23:10 Musieli zwyciężyć odc. 33 - fi lm 
23:20 Musieli zwyciężyć - fi lm 
00:15 Ocenzurowane taśmy - fi lm 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie 
 Leonarda da Vinci” odc. 5 - serial
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Florence Nightingale - fi lm 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Ranczo nadziei 
15:35 Mój brat papież 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Kartka z kalendarza
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery
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. 83 
 - serial
23:00 Frank Duff i Legion Maryi - fi lm 
23:50 Nuty nadziei - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 675 
 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 148
07:20 Makłowicz w podróży odc. 102
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 116
11:25 Rodzinka.pl odc. 189 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 165 - serial 
13:50 Zmiennicy odc. 2 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 26 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 43 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 121 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 6 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial 
20:45 E=mc2 - komedia 
22:30 Ofi cer odc. 13 - serial
23:30 Ofi cerowie odc. 1 - serial
00:30 Trishna. Pragnienie miłości 
 - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

07:00 MasterChef Junior odc. 5 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 7

09:30 Szkoła odc. 327 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 585 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 55

12:30 19+ odc. 228 - serial 

13:00 19+ odc. 229 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1065 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1068 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 3

16:00 Szkoła odc. 328 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 56 

18:00 Ukryta prawda odc. 586 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5380

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2717 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 91

21:30 Projekt Lady odc. 10 s. 3

22:30 Sekrety lekarzy odc. 10 s. 4

23:35 Władza absolutna - thriller 

02:10 Co za tydzień odc. 859

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 552 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 564 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 565 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 83 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 696 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 207 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 604 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 30 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 659 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 149 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 31 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 241 - serial

20:10 Furia - thriller

22:40 Sezon na zabijanie - thriller 

00:40 Wolverine - fi lm

14:55 Szpital 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 20:00 Piłkarski poker 14:10 Sensacje XX wieku

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

Thomas Craven pracuje w wydziale zabójstw 
bostońskiej policji. Gdy od strzałów ginie jego 
córka, detektyw postanawia przeprowadzić 
prywatne śledztwo. Ze zdumieniem odkrywa drugie 
życie dziewczyny.

Max jest świetnie zapowiadającym się doktorem 
fi lozofi i. By zarobić na utrzymanie, pisze prace 
magisterskie. Jedną z jego klientek zostaje Stella, 
studentka pedagogiki i dziewczyna gangstera.

„E=mc2”
(2002r.) TVP 2 20:45

„Furia”
(2010r.) Polsat 20:10



Wtorek, 24 lipca 2018

13:45 Elif

06:00 Elif odc. 285 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 148 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na arenie walki 
 wielkich kotów - fi lm 
09:00 Ranczo odc. 6 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 71 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 12 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Wyjątkowe maluchy 
 w świecie zwierząt odc. 5 - serial
13:45 Elif odc. 286 - serial 
14:35 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 5 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 149 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 33 - serial
18:25 Korona królów odc. 34 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 6 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 3 s. 4
22:05 Tajemnica jeziora odc. 4 - serial
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 12 - serial
23:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 3
00:45 Snajper. Broń odwetu odc. 3 
 - miniserial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1145 - serial 

06:20 Szpital odc. 363 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 82 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 1 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 638 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 83 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 537 - serial 

14:55 Szpital odc. 364 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 2 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 20 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 639 - serial 

20:00 Eksplozja - fi lm

22:30 Brudny Harry - fi lm

00:45 Masters of Sex odc. 8 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 156 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 11 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 12 - serial

08:00 Drużyna A odc. 6 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 17 - serial

10:00 Na patrolu odc. 5 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 6 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 7 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 99 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 128

15:00 Esmeralda odc. 50

16:00 Esmeralda odc. 51

17:00 Esmeralda odc. 52

18:00 Policjantki i policjanci odc. 400 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 401 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 186 - serial

21:00 Pociąg strachu - fi lm

23:00 Śmiertelny pięciobój - fi lm

01:05 STOP Drogówka odc. 175

04:45 Kontrakt na miłość odc. 4
07:05 Dziesięć przykazań odc. 106 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 15 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 16 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3 - serial 
20:00 Hudson Hawk - komedia
22:00 Osaczeni - fi lm
00:10 Magnum odc. 8 s. 7 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Rybak na dnie morza - fi lm

09:15 O północy w Paryżu - komedia 

11:00 Sława i chwała odc. 4 - serial

12:10 Sława i chwała odc. 5 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1266

13:30 Kochankowie roku tygrysa 

 - melodramat 

15:30 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 14

15:50 Słownik wyrazów obcych odc. 16

16:25 Którędy po sztukę odc. 29

16:35 Handlarz cudów - fi lm

18:30 Gruby odc. 3 - serial

19:05 Gruby odc. 4 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1306

20:00 Mona Lisa - dramat

21:55 Dziennik fi lozofa odc. 111

22:15 Oko cyklonu - dramat 

00:05 Dziennik z podróży - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 633

07:00 Polacy odc. 6

08:00 Wojciech Cejrowski 

 - boso przez świat odc. 53

08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 1 s. 1

09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 14 - serial

10:25 Rok 1966 

11:00 Legenda Wieży Eiffl a - fi lm 

12:40 Wojownicy czasu odc. 6

13:20 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

13:50 Sensacje XX wieku odc. 80

14:45 Encyklopedia II wojny światowej 

 odc. 16 - serial

15:10 Rosja. Podróże z Jonathanem 

 Dimblebym odc. 5 - fi lm 

16:20 Po całym ciele - fi lm 

17:15 Stara granica - fi lm 

17:50 Czas honoru. Powstanie 

 odc. 4 - serial

18:50 Sensacje XX wieku odc. 82

19:55 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

20:30 Z nieba do nieba - fi lm 

21:25 Blisko, coraz bliżej odc. 15 - serial

22:55 Gołas, absolutnie! - fi lm 

00:00 Młode wilki - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:45 Nuty nadziei - fi lm 
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
11:45 Grunt to droga
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Powrót posła - spektakl 
13:30 Moje leczenie wodą - fi lm 
14:00 Dziesięć przykazań odc. 83 
 - serial
14:50 Frank Duff i Legion Maryi - 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
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 Podróż Jessiki - dramat
23:25 Nieoczekiwana podróż - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 676 
 - serial 
07:00 Jednota Wileńska 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 103
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 117
11:25 Rodzinka.pl odc. 190 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 166 - serial 
13:45 Zmiennicy odc. 3 - serial
14:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 27 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 44 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 122 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 7 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial 
20:45 Rocky V - fi lm
22:35 E=mc2 - komedia 
00:25 Instynkt odc. 13 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1065 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1068 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 7
09:30 Szkoła odc. 328 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 586 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 56
12:30 19+ odc. 230 - serial 
13:00 19+ odc. 231 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1072 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1073 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 3
16:00 Szkoła odc. 329 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 57 
18:00 Ukryta prawda odc. 587 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5381
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2718 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 92
21:35 Krwawy sport - fi lm
23:25 Kuba Wojewódzki odc. 5 s. 11
00:30 Lista klientów odc. 15 s. 2 - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 553 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 566 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 567 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 84 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 697 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 208 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 605 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 31 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 660 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 150 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 32 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 49 - serial

20:10 Wolverine - fi lm

22:55 Zrodzony w ogniu - thriller 

01:25 Dorwać byłą 

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Sława i chwała 08:00 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Wolverine wplątuje się w rodzinną intrygę. Gdy 
próbuje ochronić przed yakuzą wnuczkę Yashidy, 
Mariko, zostaje pozbawiony umiejętności szybkiej 
regeneracji. Budzą się w nim zapomniane uczucia.

Utalentowany pirotechnik i terrorysta ucieka 
z więzienia. Przybywa do Bostonu, aby zemścić się 
na byłym podopiecznym z IRA, który obecnie jest 
członkiem oddziału saperów.

„Eksplozja”
(1994r.) TVN 7 20:00

„Wolverine”
(2013r.) Polsat 20:10



Środa, 25 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 286 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 149 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na bezkresnej pustyni 
 - fi lm 
09:00 Ranczo odc. 7 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 72 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 13 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Wyjątkowe maluchy 
 w świecie zwierząt odc. 6 - serial
13:50 Elif odc. 287 - serial 
14:35 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 6 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 150 - serial 
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz odc. 5
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Korona królów odc. 35 - serial
18:25 Korona królów odc. 36 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport - zapowiedź 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:13 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 7 - serial 
21:05 Korzenie odc. 2 - miniserial 
22:05 Tajemnica jeziora odc. 5 - serial
23:00 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 13 - serial
23:50 GoodBye America - fi lm 
00:50 Girl Guide - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 288 - serial 

06:20 Szpital odc. 364 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 83 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 2 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 639 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 84 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 538 - serial 

14:55 Szpital odc. 365 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 3 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 21 s. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 640 - serial 

20:00 Mroczna prawda - thriller 

22:15 Olimp odc. 10 - serial

23:20 Honey - komedia 

01:25 Moc magii odc. 199

06:00 Detektywi w akcji odc. 157 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 12 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 13 - serial

08:00 Drużyna A odc. 7 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial

10:00 Na patrolu odc. 7 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 8 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 8 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 100 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 129

15:00 Esmeralda odc. 53

16:00 Esmeralda odc. 54

17:00 Esmeralda odc. 55

18:00 Policjantki i policjanci odc. 401 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 402 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 187 - serial

21:00 W zamknięciu - horror 

22:45 Rekin zabójca - thriller 

00:35 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 13 - serial

04:45 Kontrakt na miłość odc. 5
07:05 Dziesięć przykazań odc. 107 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 16 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 17 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4 - serial 
20:00 Król Skorpion 3: Odkupienie - fi lm
22:05 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 5 - serial
23:10 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 6 - serial
00:20 Wikingowie odc. 2 s. 4 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 5

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1306

08:45 Magritte - fi lm

09:05 Handlarz cudów - fi lm 

11:00 Sława i chwała odc. 6 - serial

12:15 Sława i chwała odc. 7 - serial

13:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1306

13:35 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat

15:15 Trzynaste piętro - fi lm 

15:35 Program publicystyczny 

16:35 Gry uliczne - fi lm

18:30 Gruby odc. 5 - serial

19:05 Gruby odc. 6 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 87

20:05 Dybuk - dramat

21:55 Dziennik fi lozofa odc. 112

22:20 Dobry rok - komediodramat

00:25 Jaujard, człowiek, 

 który ocalił Luwr - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 634
07:00 Po całym ciele - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 54
08:35 Zakochaj się w Polsce odc. 3 s. 1
09:10 Blisko, coraz bliżej odc. 15 - serial
10:35 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 2 - serial
11:35 Spór o historię odc. 95
12:20 Dawne światy odc. 7 - fi lm 
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:50 Sensacje XX wieku odc. 82
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 17 - serial
15:25 Gołas, absolutnie! - fi lm 
16:20 Droga do - fi lm 
17:25 Reklama po sowiecku. 
 Sprzedać wszystko. 
 Tylko nie Ojczyznę - fi lm 
17:55 Czas honoru. Powstanie odc. 5 ]
 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 76
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Cicha wojna odc. 2 - fi lm 
21:35 Blisko, coraz bliżej odc. 16 - serial
23:00 Obława - fi lm 
00:05 Dwa księżyce - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
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 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 Effetha - okno na świat - fi lm 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 6 - serial
11:15 180 lat na zdrowie - fi lm 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 „… a hańdownych czasów 
 `żodyn już nie wróci” 
 - Pieśniczki spod Równicy 
13:30 Filmowe życiorysy
14:00 Podróż Jessiki - dramat
15:25 Misjonarze Świętej Rodziny 
 w służbie rodzinie - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 6
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - 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 Szlif księżnej - fi lm
23:40 Mama Lima - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 677 
 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 184
7:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 118
11:25 Rodzinka.pl odc. 191 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:00 Cena miłości odc. 1
13:50 Zmiennicy odc. 4 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 28 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:15 Czarna perła odc. 45 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 123 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami odc. 8 
 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial 
20:45 Tata do pary II - komedia 
22:55 Rocky V - fi lm
00:50 Kovak Box - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1072 
 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1073 
 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 7
09:30 Szkoła odc. 329 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 587 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 57
12:30 19+ odc. 232 - serial 
13:00 19+ odc. 233 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1075 
 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1077 
 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 3
16:00 Szkoła odc. 330 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 58 
18:00 Ukryta prawda odc. 588 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5382, 
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2719 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 93
21:30 Błękitna fala - fi lm
23:40 Złe towarzystwo - komedia
02:00 MasterChef Junior odc. 5 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 554 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 568 
 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 569 
 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 85 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 698 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 209 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 606 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 32 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 661 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:40 Gliniarze odc. 151 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 33 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich odc. 79 
 - serial
20:05 Świat według Kiepskich odc. 523 
 - serial
20:40 Dorwać byłą - komedia 
23:00 Straż sąsiedzka - komedia 
01:25 Dziewczyna warta grzechu 
 - komedia 

07:15 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Sława i chwała 13:50 Sensacje XX wieku

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

Kiepskich

Anne Marie przygotowuje się do ważnych zawodów 
w windsurfi ngu. Zakochuje się w chłopaku, który 
odrywa ją od treningów. Bohaterka staje przed 
wyborem – wymarzona wygrana, czy osobiste 
szczęście.

Samotny ojciec i jego dwie córki wyjeżdżają na 
święta do domku wypoczynkowego położonego 
w górach. Zjawy zaczynają dręczyć ojca, który 
postanawia zabarykadować się w chatce, by zapewnić 
bezpieczeństwo swoim dzieciom.

„Błękitna fala”
(2002r.) TVN 21:30

„W zamknięciu”
(2012r.) TV 4 21:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Chłodnik z botwiną
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
800 ml zsiadłego mleka
100 g śmietany 18%
150 g świeżego ogórka
300 g botwiny
60-80 ml koncentratu 
z czerwonych buraków
20 g koperku i szczypiorku
2 jaja
sól, cukier, pieprz, 
sok z cytryny do smaku 
Sposób wykonania:
Botwinkę rozdrobnij, ugotuj w ma-

łej ilości wrzącej wody z dodatkiem soli, 
cukru i soku z cytryny; szczypiorek i ko-
perek posiekaj. Ogórki obierz, zetrzyj 
na tarce o grubych oczkach. Ugotowaną 
botwinę odcedź i ostudź. Mleko zsiadłe 
roztrzep ze śmietaną, połącz z botwiną, 
ogórkiem, szczypiorkiem oraz koper-
kiem, wlej koncentrat z czerwonych bu-
raków, wymieszaj, dopraw. Jaja ugotuj na 
twardo, ostudź, obierz, pokrój w cząstki 
lub plasterki. Zupę schłodź, podziel na 
porcje, udekoruj jajem i koperkiem. 

Smacznego! Katarzyna Robaczewska, Justyna Wilk, Sandra Dembska
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Wakacyjny miniporadnik cz. II
LATO BEZ STRESU   Podczas wakacji rzadziej niż zwykle myślimy o obowiązujących przepisach celnych. 
Trzeba jednak mieć świadomość, że wyjeżdżając za granicę nie wszystko możemy przywieźć do kraju

Przywóz wielu towarów 
z krajów trzecich na obszar celny 
Wspólnoty Europejskiej uzależnio-
ny jest od spełnienia dodatkowych 
– poza formalnościami celnymi – 
wymagań nie mających charakteru 
fiskalnego. Takim wymogiem jest 
np. obowiązek przeprowadzenia 
kontroli granicznej przez wyspe-
cjalizowane służby (chodzi o kon-
trolę sanitarną, weterynaryjną czy 
fitosanitarną itp.) oraz konieczność 
posiadania określonych prawem 
dokumentów (zezwoleń, licencji, 
certyfikatów).

W szczególności ograniczenia 
obejmują (część produktów podali-
śmy w ub. tygodniu, dziś reszta):

Środki odurzające, 
substancje psychotropowe 
i prekursory
Wywóz bądź przywóz środków 

odurzających, substancji psycho-
tropowych oraz prekursorów jest 
zakazany, z wyjątkiem przewozu 
dokonywanego przez licencjono-
wane podmioty na podstawie sto-
sownych zezwoleń.

Dozwolony jest natomiast 
przywóz środków odurzających 
lub substancji psychotropowych 
na własne potrzeby lecznicze, 
o ile osoba przedstawi, określone 
w przepisach odrębnych, zaświad-
czenie zawierające dane pacjenta, 
lekarza, leku i organ wystawiający 
czy uwierzytelniający.

Okazy gatunków 
zagrożonych wyginięciem 
– CITES
Przywóz z krajów trzecich na 

teren Unii Europejskiej, jak i wy-
wóz z Unii Europejskiej okazów 
roślin i zwierząt będących lub po-
chodzących z gatunków zagrożo-
nych wyginięciem (wymienionych 
w postanowieniach Konwencji Wa-
szyngtońskiej CITES) możliwy jest 
na podstawie wydanych wcześniej 
odpowiednich zezwoleń i świa-
dectw, zwanych dokumentami 
CITES(dokumenty te wydawane 
są przez Organy Administracyj-
ne CITES odpowiednich państw). 

Brak takich dokumentów podczas 
przewozu powoduje konsekwencje 
karne związane z popełnieniem 
przestępstwa.

Jakie gatunki są chronione 
i czego nie należy nabywać i prze-
wozić przez granicę? To m.in. ka-
wior, skóry lub wyroby ze skór dzi-
kich kotów, niedźwiedzi, wilków; 
wypchane ptaki drapieżne, wyroby 
wykonane ze skór węży, kroko-
dyli lub waranów; naturalne me-
dykamenty i produkty lecznicze 
(maści, balsamy itp.) zawierające 
pochodne z niedźwiedzi, pijawek 
lekarskich i innych zwierząt; kora-
lowce, muszle, wszelkie pamiątki 
turystyczne, takie jak na przykład 
nalewki na kobrach lub innych 
wężach. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronach interneto-
wych Ministerstwa Środowiska.

Przywóz w bagażu osobistym 
podróżnego na teren Unii Euro-
pejskiej okazów, na które nie są 
wymagane żadne dokumenty (nie 
dotyczy przesyłek pocztowych!):

• kawior z ryb jesiotrokształt-
nych – do 125 g na osobę w opa-
kowaniu indywidualnie oznakowa-
nym (jednorazowa banderola);

• „pałeczki deszczowe” – in-
strument muzyczny wykonany 
z prostego kawałka wysuszonej ło-
dygi kaktusa – do 3 szt. na osobę;

• przetworzone okazy kroko-
dylowych, czyli torebki, buty, paski 
itp. wyroby – do 4 szt. na osobę 
(uwaga – odstępstwo to nie jest 
stosowane w przypadku przywozu 
okazów z aneksu A Konwencji Wa-
szyngtońskiej oraz mięsa i trofeów 
myśliwskich);

• muszle skrzydelnika olbrzy-
miego – do 3 szt. na osobę;

• pławikoniki – do 4 martwych 
okazów na osobę;

• muszle przydaczni – do  
3 okazów na osobę, łącznie nie wię-
cej niż 3 kg.

Jako okaz należy rozumieć  
3 połówki niepasujące do siebie 
(połówki z 3 różnych osobników) 
lub całe muszle składające się  

z 2 pasujących połówek (do 3 szt. 
całych muszli).

Zabytki
Pozwolenia na wywóz zabytku 

za granicę wymagają zabytki za-
liczane do jednej z następujących 
kategorii:

• zabytków archeologicz-
nych, które mają więcej niż 100 lat 
i wchodzą w skład zbiorów arche-
ologicznych lub zostały pozyskane 
w wyniku badań archeologicznych 
bądź przypadkowych odkryć;

• elementów stanowiących in-
tegralną część zabytków architek-
tury, wystroju wnętrz, pomników, 
posągów i dzieł rzemiosła arty-
stycznego, które mają więcej niż 
100 lat;

• wykonanych dowolną techni-
ką i na dowolnym materiale dzieł 
malarstwa, nieobjętych kategoria-
mi wskazanymi w pkt. 4 i 5, które 
mają więcej niż 50 lat i ich wartość 
jest wyższa niż 40 000 zł;

• wykonanych na dowolnym 
materiale akwareli, gwaszy i paste-
li, które mają więcej niż 50 lat i ich 
wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

• mozaik, nieobjętych katego-
riami wskazanymi w pkt. 1 i 2, oraz 
wykonanych dowolną techniką i na 
dowolnym materiale rysunków, 
które mają więcej niż 50 lat i ich 
wartość jest wyższa niż 12 000 zł;

• oryginalnych dzieł grafiki 
i matryc do ich wykonania oraz 
oryginalnych plakatów, które mają 
więcej niż 50 lat i ich wartość jest 
wyższa niż 16 000 zł;

• oryginalnych rzeźb, posągów 
lub ich kopii wykonanych tą samą 
techniką co oryginał, nieobjętych 
kategorią wskazaną w pkt. 1, które 
mają więcej niż 50 lat i ich wartość 
jest wyższa niż 20 000 zł;

• pojedynczych fotografii, fil-
mów oraz ich negatywów, które 
mają więcej niż 50 lat i ich wartość 
jest wyższa niż 6 000 zł;

• pojedynczych lub znajdu-
jących się w zbiorach rękopisów, 
które mają więcej niż 50 lat i ich 
wartość jest wyższa niż 4 000 zł;

• pojedynczych lub znajdują-
cych się w zbiorach książek, które 
mają więcej niż 100 lat i ich war-
tość jest wyższa niż 6 000 zł;

• pojedynczych map drukowa-
nych i partytur, które mają więcej 
niż 150 lat i ich wartość jest wyższa 
niż 6 000 zł;

• kolekcji i przedmiotów z ko-
lekcji zoologicznych, botanicznych, 
mineralnych lub anatomicznych, 
których wartość jest wyższa niż  
16 000 zł;

• kolekcji o znaczeniu histo-
rycznym, paleontologicznym, et-
nograficznym lub numizmatycz-
nym, których wartość jest wyższa 

niż 16 000 zł;
• środków transportu, które 

mają więcej niż 50 lat i ich wartość 
jest wyższa niż 32 000 zł; innych 
kategorii, niewymienionych w pkt. 
1-14, obejmujących zabytki, które 
mają więcej niż 50 lat i ich wartość 
jest wyższa niż 16 000 zł.

Organ celny lub Straż Granicz-
na może zażądać od osoby doko-
nującej wywozu zabytku okazania 
dokumentu potwierdzającego fakt, 
że wywożony zabytek nie wyma-
ga pozwolenia tj. że jego wiek lub 
wartość nie przekracza ww. pro-
gów (np. ocena wskazująca czas 
powstania zabytku, wycena, fak-
tura, wystawione przez wyspecja-
lizowane instytucje).

Na przywóz zabytków nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia. 
Jeśli jednak taki przywóz dokony-
wany jest z państw nienależących 
do Unii Europejskiej, to należy go 
zgłosić w urzędzie celnym, w celu 
objęcia przedmiotu procedurą do-
puszczenia do obrotu lub inną pro-
cedurą celną. Ponadto należy mieć 
na uwadze ograniczenia dotyczące 
wywozu dóbr kultury obowiązują-
ce w państwie, z którego taki wy-
wóz następuje.

Dodatkowo, na podsta-
wie rozporządzeń Rady: WE nr 
1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. i UE 
nr 1332/2013 z dnia 13 grudnia 2013 
r., obowiązują zakazy przywozu, 
wywozu, przenoszenia własności 
dóbr kultury pochodzących z Ira-
ku i Syrii oraz innych przedmiotów 
o znaczeniu archeologicznym, hi-
storycznym, kulturowym, religij-
nym lub naukowym.

Na stronach Międzynarodowej 
Rady Muzeów (ICOM) są czerwone 
listy, które wskazują na te katego-
rie dóbr, które powszechnie uzna-
wane są jako szczególnie cenne dla 
światowego dziedzictwa i objęte są 
prawnym zakazem eksportu, a na 
które istnieje duże zapotrzebowa-
nie na światowym rynku sztuki.

Obsługa na przejściach 
granicznych UE
W celu zapewnienia jak najlep-

szej obsługi na przejściach granicy 

Unii Europejskiej, Krajowa Admi-
nistracja Skarbowa wraz ze Strażą 
Graniczną prowadzi portal www.
granica.gov.pl oraz aplikacje mo-
bilne Mobilna Granica i Asystent 
Granica, gdzie na bieżąco publiko-
wane są przepisy oraz informacje 
m.in. o czasach oczekiwania na 
rozpoczęcie odprawy granicznej, 
usłudze Tax Free i innych usługach 
przyspieszających odprawę.

Aplikacja Asystent Granica 
jest wirtualnym przewodnikiem 
po drogowych, lotniczych, kolejo-
wych, morskich i pieszych przej-
ściach granicznych. Za jego pośred-
nictwem można dowiedzieć się, jak 
będzie wyglądała odprawa celna 
i graniczna oraz jakie dokumen-
ty są potrzebne do przekroczenia 
granicy. Można również zapoznać 
się z limitami przewozowymi to-
warów oraz sposobem postępowa-
nia w przypadku przewozu towa-
rów, co do których wprowadzono 
wymagania lub ograniczenia. In-
formacje te podróżny otrzyma 
indywidualnie w zależności od wy-
branego kierunku podróży, środka 
transportu, przejścia granicznego 
z uwzględnieniem obywatelstwa.

Mobilna Granica dostarcza 
kompleksowej informacji o cza-
sach oczekiwania na przekroczenie 
północno-wschodniej i wschodniej 
granicy RP zarówno w ruchu towa-
rowym, jak i osobowym.

Dodatkowo Krajowa Admini-
stracja Skarbowa wraz ze Strażą 
Graniczną opracowała informa-
tor turystyczny, w którym oprócz 
kwestii, co można przewieźć przez 
granicę i w jakiej ilości, a jakie rze-
czy są niedozwolone, zostały za-
warte informacje o wymaganych 
dokumentach do podróży poza 
granice Polski dla podróżnych i po-
jazdów samochodowych oraz jak 
przygotować się do kontroli gra-
nicznej i kontroli bezpieczeństwa 
na lotniskach.

Informator turystyczny KAS 
i SG do pobrania pod linkiem: 
www.granica.gov.pl.

Ministerstwo Finansów
fot. pixabay/ilustracyjne
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Weekend nad Jeziorakiem
TURYSTYKA  Iławskie jezioro to przedsmak Mazur. Warto je zobaczyć i spróbować swoich sił w  amator-
skim żeglarstwie 

W dzisiejszym numerze pro-
ponujemy weekendowy odpo-
czynek nad malowniczym jezio-
rem Jeziorak. Możemy do niego 
dojechać stosunkowo szybko, 
zmierzając w kierunku Olsztyna 
i skręcając po drodze do Iławy. 
Warto zabrać ze sobą rower. 

Jeziorak to najdłuższe jezio-
ro w Polsce, liczy aż 25 kilome-
trów. Jest trzecie pod względem 
wielkości w Polsce, po Śniar-
dwach i Mamrach. Wkompono-

Ruiny pałacu w Kamieńcu

wane w słynny Kanał Elbląski, 
którym można dostać się nad 
Zalew Wiślany i dalej nad Bał-
tyk. Kanał został zbudowany 
w latach 1848-1872 według pro-
jektu holenderskiego inżyniera 
Georga Jakoba Steenke i do dzi-
siaj zachwyca użytkowników. 

Jezioro otoczone jest lasami 
i wchodzi w skład Parku Krajo-
brazowego Pojezierza Iławskie-
go. Ma połączenie z kilkoma 
sąsiednimi zbiornikami wodny-

mi i kilkanaście wysp, a „Wielka 
Żuława” jest największą wyspą 
w Europie na terenach śródlą-
dowych. Tu można spotkać po-
zostałości po średniowiecznym 
grodzie. Jeziorak przyciąga ama-
torów żeglowania i innych spor-
tów wodnych, słynie też z ryb 
– wędkarzy widać na każdym 
kroku. Wokół jeziora jest bardzo 
dobrze rozwinięta infrastruktu-
ra turystyczna.

Iława została bardzo znisz-
czona w styczniu 1945 r. Przed-
tem nazywana była „Perłą Obe-
r-landu”. Na przestrzeni lat 
przywrócono jej przynajmniej 
część dawnej świetności. Z za-
bytków można zobaczyć XIX-
wieczny dworzec Iława Miasto, 
budynek mleczarni, dawne gim-
nazjum męskie, wieżę ciśnień. 
Warto pojechać tam w sierpniu, 
by wziąć udział w wielkiej im-
prezie muzycznej. 48. Między-
narodowy Festiwal Jazzu Trady-
cyjnego Old Jazz Meeting „Złota 
Tarka” w tym roku odbędzie się 
10 sierpnia. W programie m.in. 
jazz party o północy w parku 
miejskim, ale też koncerty, na 
które wstęp jest wolny.

Udajemy się do niewielkiej 

miejscowości położonej oko-
ło 20 km od Iławy, czyli do wsi 
Siemiany. Jest ona położona na 
zachodnim brzegu jeziora. To 
główna baza żeglarska. Najwięk-
szą popularność zdobyła w la-
tach 70. XX w. Stała się wtedy 
modnym kurortem, chętnie od-
wiedzanym przez przedstawi-
cieli elit rządzących. To właśnie 
w Siemianach popularny autor 
książek dla młodzieży Zbigniew 
Nienacki umieścił fabułę swo-
jej książki „Pan samochodzik 
i Nemo”. Nienacki zamieszki-
wał niedaleko, w miejscowo-
ści Jerzwałd. Zasłynął również 
z kontrowersyjnej powieści dla 
dorosłych „Raz w roku w Skiro-
ławkach”. 

Siemiany posiadają bardzo 
dobrze rozwiniętą bazę noclego-
wo-gastronomiczną. Jest wiele 
kwater prywatnych i agrotury-
stycznych. Nocleg można zna-
leźć w przystępnej cenie, a sto-
łować się w okolicznych barach 
i smażalniach. Na marinie cie-
szą oczy piękne jachty oraz ło-
dzie motorowe. Niektóre z nich 
są dostępne do wypożyczenia. 
W wiosce znajduje się również 
14-metrowa wieża widokowa.

Z Siemian na rowerze jedzie  
do niewielkiej miejscowości Ka-
mieniec (ok. 20 km), by zobaczyć 
słynny pałac rodziny Fincke-
isteinów, a właściwie to, co po 
nim zostało. Został zbudowany 
w 1720 roku, a zniszczony przez 
wojska rosyjskie w 1945 roku. To 
właśnie w tym pałacu Napoleon 
Bonaparte zapałał miłością do 
Marii Walewskiej w 1807 roku. 

Zamek w Szymbarku został 
zbudowany w XIV wieku i przez 
lata była własnością zakonu 
krzyżackiego. Po jego upad-
ku przeszedł na własność rodu 
Finckeinsteinów. Podobnie jak 
pałac w Kamieńcu, został znisz-
czony przez Rosjan w 1945 roku. 
Obecnie są tylko ruiny z 10 wie-
żami. Wokół zamku roztacza się 
przepiękny park, a rosnące tam 
drzewa to w większości pomniki 
przyrody.

Podczas podróży rowero-
wych przepięknymi szlakami 
można spotkać drewniane figu-
ry Białego Chłopa – bohatera 
legendy napisanej przez iławia-
nina Wiesława Niesiobędzkiego. 

Tekst i fot. 
(Maw)

WARTo zobAczYć W gminie iłAWA:
Frednowy: kościół barokowy z 1768 r., z dobudowaną w 1928 r. wieżą
Gałdowo: kościół barokowy z 1724 r., drewniano-ryglowy, wieża z 1864 r.
Jezierzyce (Gizerek): kapliczka poświęcona Janowi Pawłowi II
Kamionka: w tej położonej nad jeziorem Silm wsi znajduje się jeden z trzech funkcjonujących na świecie 
ośrodek szkoleniowy dla kapitanów i pilotów statków. Na jeziorze odtworzono, w skali 1:24, wybrane 
porty, kanały, rzeki i inne miejsca, które mogłyby być uciążliwe przy manewrowaniu. Na akwenach 
tych pływają wykonane w tej samej skali modele statków wyposażone w symulatory systemów okrę-
towych.
Laseczno: kościół z połowy XVIII wieku
Ławice: izba pamięci urodzonego w tej wsi Emila von Behring, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 
medycyny
Nowa Wieś: drewniany dom z 1754 roku
Rudzienice: neogotycki kościół zbudowany w latach 1857-1860, wieża z 1866 r., zabytkowy dzwon 
z 1763 r.
Ząbrowo: kościół barokowy z XVIII/XIX w.

Źródło: Iława.wm.plBiały chłop w okolicy Siemian

Ruiny zamku w SzymbarkuJezioro Jeziorak to najdłuższe jezioro w Polsce
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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)

Pora rozprawić się z trudnymi sprawami, które od 
jakiegoś czasu zaprzątają ci głowę. Planety ci sprzy-
jają, możesz śmiało przystąpić do działania. Tydzień 
upłynie pod znakiem sukcesów, niezależnie od tego, 
gdzie akurat będziesz. W pracy zaskoczysz szefa 
świetną formą intelektualną, na wakacjach spróbu-
jesz czegoś nowego, co da ci sporo satysfakcji. Mo-
żesz liczyć na pochwały.

Będziesz w kiepskiej kondycji psychicznej. W pracy 
najlepiej schowaj się w ciemnym kącie i po prostu rób 
swoje. Unikaj osób, które są do ciebie źle nastawio-
ne i mogą rzucać złośliwe komentarze. Potrzebujesz 
odpoczynku i ciszy, by uporządkować swoje sprawy. 
Pozbądź się tego, co jest ci niepotrzebne. Za kilka dni 
poczujesz się lepiej, a siły witalne powrócą. Cierpli-
wości.

Albo zaczniesz o siebie dbać, albo zapracujesz na 
poważną chorobę. Zdrowotne zaniedbania zaczną 
wychodzić na jaw i dadzą ci się we znaki. Pomyśl 
w końcu o sobie, odpocznij, odżywiaj się zdrowo. 
Może zdecydujesz się poznać jakieś techniki re-
laksu? Jeśli nie masz pomysłu, poszukaj inspiracji 
w internecie. W sprawach sercowych będziesz cie-
szyć się wyjątkowym powodzeniem.

Wiele spraw będzie teraz zależało od opinii lub 
działań osób postronnych. Skoro nie masz na nie 
wpływu, poddaj się ich biegowi. Niewykluczone, że 
czyjaś decyzja bardzo cię zdenerwuje. Żeby odre-
agować, zorganizuj weekendowy wypad z przyja-
ciółmi. Takie oderwanie dobrze ci zrobi.

W najbliższych dniach będziesz wyjątkowo roztrze-
pana. Tyle będzie się działo, głównie na niwie towa-
rzyskiej, że zapomnisz o niektórych obowiązkach. 
Sprzątanie czy zakupy zejdą na dalszy plan. Uważaj 
na osoby, które zbyt dużo mówią. Lepiej milcz, bo 
staniesz się obiektem plotek.

Wspaniała forma i równie świetny humor będą ci 
towarzyszyć w najbliższych dniach. Postanowisz 
się rozwijać, zaczniesz przeglądać oferty kursów, 
studiów, szkoleń. To dobry czas, by podjąć takie de-
cyzje. Na pewno zyskasz na tym w sferze zawodowej. 
W sprawach rodzinnych ważna narada.

Gorszy czas. Poczujesz się źle, niepotrzebnie za-
czniesz wyolbrzymiać swoje problemy. Przyjrzyj 
się im dokładnie, a przekonasz się, że nie taki 
diabeł straszny. Nie poświęcaj czasu ani uwagi lu-
dziom, którzy na to nie zasługują. Lepiej idź do kina 
na komedię albo zajmij się tym, co lubisz.

Spokojny tydzień. Obowiązków jakimś cudem ubę-
dzie, możesz poświęcić czas na spotkania towarzy-
skie bądź rodzinne. Kontakt z ludźmi dobrze ci zrobi. 
Zwłaszcza, gdy okaże się, że ktoś potrzebuje twojej 
rady. Poczujesz się potrzebny i doceniony. Będzie 
cię ciągnąć, by szukać nowych przygód, doświad-
czać nieznanego. Nie przesadzaj z przekraczaniem 
własnych granic.

Wakacje zmierzają ku końcowi, a ty powinieneś 
wreszcie odpocząć. Będziesz miał spore problemy 
ze skupieniem się na pracy, więc o ile możesz, od-
puść sobie ambitne zadania. A najlepiej weź kilka 
dni wolnego, spakuj plecak i rusz gdziekolwiek. Nie 
musisz planować, po prostu jedź przed siebie i za-
trzymuj się tam, gdzie masz ochotę. Da ci to poczu-
cie wolności, wrócisz zdystansowany.

Czas, by wykazać się zdolnościami, które przecież 
posiadasz. Przyszła pora naprawienia błędów, któ-
re niedawno ci się przydarzyły. Poradzisz sobie bez 
problemu, bo przecież te potknięcia wynikały z na-
tłoku zadań, a nie twojej niekompetencji. Spodziewaj 
się rewolucji w sprawach sercowych. Ktoś ulegnie 
twojemu urokowi i nie będzie to tylko letni romans.

Zaleje cię fala pozytywnego myślenia. Będziesz łagod-
ny, tolerancyjny i zechcesz, by cały świat tak się czuł, 
a wszędzie panowała zgoda i serdeczna atmosfera. Ktoś 
poprosi, byś był mediatorem w rodzinnym konflikcie 
i podejmiesz się tej roli. W efekcie obie strony będą ci 
wdzięczne za rozwiązanie sporu. Na weekend zaplanuj 
spotkanie towarzyskie. Będzie wyjątkowo udane.

Będziesz wyjątkowo szczery, ale czy wyjdzie ci to na 
dobre? Kiedy powiesz wszystkim, co cię denerwuje i co 
ci przeszkadza, zrzucisz z siebie jakiś ciężar, ale jed-
nocześnie musisz spodziewać się informacji zwrotnej. 
Może nie być zbyt miła. Najlepiej zrobisz, jeśli posta-
wisz na sport. Ćwiczenia sprawią, że negatywne myśli 
odpłyną, a ty będziesz tak zmęczony, że sił nie starczy 
na wymówki.

Kolorowanki dla dzieci
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Budowali zamki z piasku
SKĘPE  W minioną niedzielę piętnaścioro budowniczych zmierzyło się w miejsko-gminnym konkursie na 
najpiękniejszy zamek z piasku zorganizowanym przez skępski ratusz. Wygrał Mariusz Lewandowski

Noworodki

ALAN DRZAŻDRZEWSKI
 urodził się 8 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,2 kg i mierzył 
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Mateusza 
i Barbary z Lipna

Fot. Lidia Jagielska

FILIP BIERNACKI
 urodził się 8 lipca w lip-

nowskim szpitalu, ważył 
2,55 kg i mierzył 53 cm. Jest 
synem Karola i Adrianny 
z Lipna, ma siostrę Zuzię

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.

JAGODA LESZCZYŃSKA
 urodziła się 10 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,05 kg i mie-
rzyła 54 cm. Jest córką 
Kamila i Agnieszki ze 
Skępego, ma siostrę 
Marysię 

WIKTORIA BUZIEWSKA
 urodziła się 14 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3 kg i mierzyła 
54 cm. Jest córką Domi-
nika i Ilony z Chodcza, 
ma siostrę Nikolę

TYMON STANKIEWICZ
 urodził się  7 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,8 kg i mierzył 
54 cm. Jest synem 
Przemysława i Eweliny 
z Lipna, ma brata Alana

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

MATYLDA CICHOWICZ
 urodziła się 12 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,45 kg i mierzyła 
54 cm. Jest córką Sebastia-
na i Moniki z Lipna, ma 
siostrę Kornelię

MONIKA KOWALSKA
 urodziła się 8 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,65 kg i mierzy-
ła 52 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Piotra i Darii 
z Wierzbicka

NATALIA BARTOSIK
 urodziła się 11 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,15 kg i mierzyła 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Dawida i Eweli-
ny z Bobrownik 

Punktualnie o godzinie 12.00 
piętnaścioro budowniczych 
w wieku od lat kilku do kilku-

nastu przystąpiło do projek-
towania, wykonania i oddania 
do oceny komisji konkursowej 

zamków z piasku. I po godzinie 
na plaży miejskiej w Skępem 
mogliśmy podziwiać budowle 
warowne, krzyżackie, skromne, 
obszerne, zdobione bogato i mi-
nimalistyczne, otoczone zielenią 
lub fosami, strzeżone bramami 
i wieżyczkami. Pomysłów nie 
brakowało, wykonawstwo też 
zasługiwało na wysokie noty.

– To świetna zabawa dla 
całych rodzin – mówią zgodnie 
budowniczowie. – Plaża spełni-
ła swoje zadanie, piasek zamie-
nił się w nasze piękne zamki. Za 

rok też będziemy budować.
Z roku na rok uczestników 

tego wakacyjnego i plażowego 
konkursu przybywa. W minio-
ną niedzielę w szranki budow-
nictwa konkursowego stanęło 
aż 15 młodych mistrzów. Dzieła 
z piasku oceniała komisja kon-
kursowa pod przewodnictwem 
Ryszarda Szewczyka, a nagrody 
zwycięzcom wręczył burmistrz 
Piotr Wojciechowski. Gratulacje 
popłynęły do wszystkich, ale 
najlepszym okazał się Mariusz 
Lewandowski. Drugie miejsce 

zdobyła i Julia Dudzińska, i Julka 
Drożyńska. Na trzecim stopniu 
piaskowego podium stanęli: Do-
minik Wysocki i Maja Welenc.

Magda Pucińska, Bogdan Kę-
sicki, Kornelia Jackowska, Adam 
Zwoliński, Amelia Bondel, Zuzan-
na Kęsicka, Tosia Bondel, Lena 
Świeżyńska, Michał Gawłowski 
i Oliwier Benedykt otrzymali 
dyplomy za udział i serdeczne 
gratulacje od władz Skępego. 
Kolejne budowlane zmagania na 
piasku już za rok. 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Zabawa jakich mało
TŁUCHOWO  Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszył się hucznie obchodzony Dzień Ziemi Tłu-
chowskiej. Uroczystość odbyła się 15 lipca na stadionie sportowym. Gwiazdami tegorocznej imprezy byli 
Piotr Kwiatkowski oraz zespoły Last Minute i Cosmo

Niedzielne świętowanie 
rozpoczęło się już od 9.00 biegiem 
tłuchowskiej piątki i dychy. Spośród 
mężczyzn na krótszym dystansie 
dominował Patryk Kwiatkowski 
z czasem 19 min. 34 s.. Na tle kobiet 

wyróżniła się Anna Kwiatkowska. 
Na metę dobiegła po 16 min. 31 
s. Odcinek 10 km w najkrótszym 
czasie pokonał Artur Kamiński, 
który pokonał dystans w 34 min i 36 
s. Spośród pań bezkonkurencyjna 

była Monika Wiśniewska z czasem 
51 min 3 s. O popularności biegu 
świadczą liczby. Trzy lata temu było 
zaledwie sześcioro uczestników. 
W tym roku wystartowało blisko 70 
osób.

To był iście sportowy dzień, 
ponieważ został także zorganizow-
any rajd rowerowy od lat 5 do 105. 
Oprócz tego można było zagrać 
w piłkę siatkową, a także rozegrać 
mecz piłki nożnej. Dla najmłodszych 
uczestników zabawy, przygotowano 
wesołe miasteczko składające się 
z ogromnej dmuchanej góry do 
skakania, zjeżdżalni, kół wodnych 
oraz trampoliny. Dzieci mogły także 
wziąć udział w licznych konkursach 
i grach sprawnościowych.

– Każdy dziś znajdzie coś dla 
siebie. Nie wiem co mam wybrać. 
I do tego te cudowne pokazy rycer-
skie. Jest wspaniale – mówi Aldona 
Małkiewicz, która była w Tłuchowie 
od początku imprezy.

Licznie przybyłym 
tłuchowianom i mieszkańcom 
okolicznych miejscowości spek-

takularnie zaprezentowali się ryc-
erze w pokazach historycznych. 
Był m. in. alchemik, łucznik i kow-
al. Zorganizowane zostały także 
konkurencje. Zaś na tłuchowskiej 
scenie zaprezentowali się loka-
lni artyści, m. in. chóry seniorek 
Vena i Gospel Soul i dzieci z sekcji 
tanecznej, działającej przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Aktywni byli 
członkowie klubu motocyklowego 
Wolny Duch, którzy przygotowali dla 
mieszkańców widowiskową paradę. 
Organizatorzy zapewnili także 
wystawę egzotycznych zwierząt.

Niedzielny wieczór obfitował 
także w prawdziwe gwiazdy muzyki 
rozrywkowej – Piotr Kwiatkowski 
i zespoły Last Minute i Cosmo. Po 
koncertach rozpoczęła się zabawa 
taneczna z zespołem Amity.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Nie dali się pokonać pogodzie
BOBROWNIKI  Ubiegła sobota ze względu na opady deszczu nie sprzyjała imprezom plenerowym. 
Mimo to na placu obrok ruin zamku w Bobrownikach odbyła się impreza z okazji Dnia Bobrownik. 
Mieszkańcy nie wystraszyli się deszczu

Dmuchane zjeżdżalnie 
i wesołe miasteczko czeka-
ły na najmłodszych uczestni-
ków imprezy. Korzystać można 

było z gastronomii piknikowej, 
namiotów barowych, a także 
kosztować pyszności przygo-
towanych przez koła gospodyń 

wiejskich. Zadbano również 
o oprawę artystyczną. Na scenie 
zaprezentowali się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Bobrow-
nikach oraz zespół SOMGORSI.

– Na pogodę nie mamy 
wpływu, ale mieszkańców nie 
brakowało. Całe jedzenie przy-
gotowane przez panie z kół go-
spodyń zostało zjedzone, nawet 
grochówka do dna, więc to po-
twierdza frekwencję – ocenia 
Jarosław Poliwko, wójt gminy 
Bobrowniki. – Zespół cygań-
skich gwiazd fantastycznie roz-

bawił publiczność, która po ich 
występie tańczyła do późnych 
godzin nocnych.

Nie brakowało również ry-
walizacji. Podczas imprezy ro-
zegrano Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Bobrowniki, a tak-
że Turniej Piłki Siatkowej o Pu-
char Wójta Gminy Bobrowniki. 
Uczestnicy zmagali się także 
w Turnieju Sołectw z terenu 
gminy Bobrowniki oraz strze-
leckim o Puchar Rady Gminy Bo-
browniki. Osoby, które osiągnę-

ły najlepsze wyniki otrzymały 
cenne nagrody.

Pogoda nie przeszkodziła 
już w uczestnictwie w koncer-
cie gwiazdy wieczoru, którym 
był Don Vasyl Junior i cygańskie 
gwiazdy. Po ich znakomitym 
występie rozpoczęła się zabawa 
taneczna, która trwała do pół-
nocy. Nie zabrakło również tra-
dycyjnego pokazu fajerwerków.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Usługi 

Autoholowanie, pomoc 

drogowa, przewóz aut lub 

maszyn do 5 t. Faktura, 

pomoc w uzyskaniu auta 

zastępczego. Tel. 889 

883 507 

TRANSPORT KONI, KRÓW 

I INNYCH ZWIERZĄT NA 

TERENIE CAŁEJ POLSKI. 

ATRAKCYJNE STAWKI. 

POMOC PRZY ZAŁADUN-

KU. FACHOWE PODEJ-

ŚCIE. TEL. 669 450 043

Przewóz maszyn rolni-

czych do 10 ton, tel 600 

990 042

POŻYCZKI bez BIK na raty 
do 20.000 i chwilówki na 
dowód. Lipno, Kikół i Oko-
lice. Dojazd do klienta 
508055036

Auto-Moto

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

Kupię/Sprzedam

Działka budowlana 30 a, 
podzielona, woda, prąd. 
Krajżega + silnik 5,5kw. 
Wóz konny z zaczepem. 
Betoniarka 250 L. Tel. 
54 289 73 47

Sprzedam słupki ogrodze-
niowe - długość 2,2 m, 
średnica 75 mm, grubość 
3 mm. Tel 889-883-507

Skupuję złomowe schła-
dzalniki od mleka, chło-
dziarki, silniki, skrzynie 
samochodowe, silniki 
elektryczne 10zł/kw i inne. 
Tel. 669 317 943

Praca

Zatrudnię kierowcę z ka-

tegorią prawa jazdy C+E 

(na firanę ). Praca w kra-

ju. Kontakt 508 304 792 
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

OGŁOSZENIA 
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Praca

Kupię/Sprzedam
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu
Auto Moto

części i akcesoria
mamAUTO – sprawdzone części używane  
do wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, 
tel. 54 288 46 76

skup aut / demontaż
mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja 
– PŁACIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, 
gotówka! 54 280 2990

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, 
Kikół, ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

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

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

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, 
parapety, ul. 3-go Maja 16, Lipno, 
tel. 54 288 35 82

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 
kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 291

Importer maszyn i urządzeń rolniczych
Krzysztof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

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

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

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

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

Skład węgla Wyborscy. Atrakcyjne ceny z trans-
portem do klienta, Kikół, ul. Zboińskiego 15, 
tel. 606 209 787

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

Marex technika grzewcza i sanitarna, 
ul. Skępska 36, tel. 604 612 749

fitness / aerobic
Klub X-Fitness - idealne miejsce dla kobiet, zadbaj 
o swoją sylwetkę, porady dietetyczne i treningowe, 
tel. 730 167 510

Surowce / skupy
Skup palet - sprzedaż, skup, wymiana, 
tel. 730 015 103

Inter-Pal skup-sprzedaż palet, tel. 531 132 203

Skup złomu i metali kolorowych Wyborscy, 
wysokie ceny, Kikół ul. Zboińskiego 15, 
tel. 512 929 436

Usługi
inne

Kwiaciarna Marty, ul. Przekop 5, Lipno, 
tel. 663 670 353

Zakład Pogrzebowy Janusz Sikora, Lipno, 
ul. Mickiewicza 41a, Kikół, ul. Kościuszki 20, 
tel. 607 863 372

NOWATEX usługi hydrauliczne. Świadczymy 
pełny zakres usług, tel. 693 675 415

Serwis sprzątający Aleksandra Ruszkowska 
oferuje: kompleksowe sprzątanie po remontach 
i przeprowadzkach, czyszczenie dywanów, tapi-
cerek, samochodów i inne tel.693-930-924

BEATKOM Klimatyzacja obiektowa, automa-
tya do bram i rolet, montaż-serwis, Lipno, 
ul. Szkolna 15 A, tel. 502 424 272

Sport i rekreacja

salony fryzjerskie
Salon Metamorfoza oferuje usługi w zakresie fryzur i 
strzyżeń damskich i męskich, tel. 723 288 474

Usługi fryzjersko-kosmetyczne, solarium, sprzedaż 
kosmetyków, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 685 318 471

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

LAND-HANDEL sprzedaż maszyn rolniczych. 
Usługi: koparką/spychem. Wulkanizacja: 
rolnicze, tir, przemysłowy, Wola 47a, Kikół, 
tel. 506 053 816

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony 
nowe i używane, akumulatory, felgi stalo-
we i aluminiowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, 
tel. 728 989 861

POMOC DROGOWA 24h Lipno. Autoholowanie 
Sikorski. Przewóz maszyn i innych pojazdów 
- kraj i zagranica tel. 733-573-007

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

agencje / banki
Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty 
konsolidacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2,
Lipno, tel. 54 287 19 99

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

Kwalifikowana szkółka drzew owocowych i krze-
wów ozdobnych, Kikół, ul. Sienkiewicza 20, 
tel. 692 796 460

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

usługi
PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, 
tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, 
tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, 

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

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

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

P.P.H.U KALINOWSKI oferuje: Bramy, ogrodze-
nia, balustrady, usługi spawalnicze, Tłuchowo, 
tel. 512 442 245

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

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie doświad-
czenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 375

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

Montaż przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Oferujemy uslugi: produkcja kotłów CO, 
hydrauliczne koparką i koparko-ładowarką, 
tel. 667 552 919, 607 479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszy-
nowe, tel. 501 202 840

Usługi elektryczne, energetyczne, podno-
śnik koszowy 18m, pomiary i inne usługi, 
Dobrzyń nad Wisłą, Ziółkowski Ireneusz, 
tel. 606 313 594

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

P.P.H.U ROM-DOM - więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, Budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski 
tel. 601-811-909

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

Edukacja

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

ubezpieczenia
Ubezpieczenia OC/AC, Rolne, Majątkowe, 
Życiowe, Kredyty, Inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, 
Ubezpieczenia OC/AC, Rolne, Majątkowe, 
Życiowe, Kredyty, Inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, 
Ubezpieczenia OC/AC, Rolne, Majątkowe, 

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

Komunikacyjne, ROLNE, życiowe, miesz-
kaniowe, Wielgie, ul. Włocławska 10, 
tel. 604 906 775

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

Centrum Kredytowe Ewelina Jaworska – naj-
tańsze i najlepsze ofert w mieście, Lipno, 
ul. Piłsudskiego 3, tel. 512 275 283

Finanse
i bankowość

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

Skład opału Tłuchowo, ul. Sierpecka 14a 
oferuje: sprzedaż asortymentu węglowego 
z polskich kopalni w konkurencyjnych cenach. 
tel. 692 767 354

tel. 608 688 587

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu
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Lipno

Sukces Michała i Szymona
Uczniowie lipnowskich szkół średnich zajęli drugie miejsce w VII Wojewódzkiej 
Olimpiadzie Obrony Cywilnej. Reprezentanci Lipna wcześniej wygrali elimina-
cje powiatowe. Tym razem konkurs odbył się w powiecie brodnickim w końcu 
czerwca

– Niedawno goreliśmy pa-
nią fryzjerkę, która pokazała 
nam jak wygląda jej praca na co 
dzień. Przedszkolaki obejrzały 
urządzenia przyrządy i akceso-
ria niezbędne do pracy w salonie 
fryzjerskim. Dzieci miały okazję 
poczuć się wyjątkowo, gdyż pani 
Ania każdemu wymyśliła waka-
cyjną fryzurę – mówi Domini-
ka Popławska-Oleszczuk z sieci 
przedszkoli Promyczek.

Dzieci przełamały strach 
przed peleryną fryzjerską i no-

życzkami do strzyżenia. Kolejną 
wakacyjną przygodą było spotka-
nie z drwalem. – Obejrzeliśmy 
jak sadzimy drzewa, czym je pie-
lęgnujemy, a na koniec zobaczy-
liśmy jak działa piła do wycinki 
drzew. Pytaliśmy, ile zagrożeń 
może być w lesie i jak powinni-
śmy się nim zachować. Dzieci 
z wielkim zaciekawieniem słu-
chały nowych informacji – doda-
je Popławska-Oleszczuk.

Przedszkolaki otrzymały 
wspaniałe upominki w postaci pił-

laterek. Wizyta ta zostanie długo 
w ich pamięci. Lecz to nie koniec 
wakacyjnych przygód. Maluchy 
czekają jeszcze odwiedziny mary-
narza oraz ratownika z marskiej 
służby ratowniczo-poszukiwaw-
czej. Pojadą także do kina oraz 
odwiedzą skansen w Sierpcu. Wa-
kacje to czas szczególny i trzeba 
go dobrze wykorzystać. Ta mak-
syma przyświeca podopiecznym 
placówek z Lipna, Kikoła i Woli.

(ak), fot. nadesłane

Dla większości uczniów zbli-
żały się wakacje, jednak nie dla 
Szymona Wilczyńskiego, ucznia 
lipnowskiego liceum i Michała 
Żółtka, który chodzi do Zespo-
łu Szkół Technicznych w Lipnie. 
Chłopcy tuż przed końcem roku 
szkolnego musieli przygotować 
się do ostatniego, najważniej-
szego etapu Olimpiady Obrony 
Cywilnej. Jednak zanim została 
utworzona reprezentacja regio-
nu, chłopcy przeszli eliminacje 
powiatowe, które składały się 
z części teoretycznej i spraw-

dzianu umiejętności praktycz-
nych.

Finał olimpiady odbył się 
w ośrodku wypoczynkowym w 
gminie Zbiczno w powiecie brod-
nickim. Szymon i Michał musie-
li wykazać się wszechstronną 
wiedzą m. in. z zakresu kodeksu 
drogowego, międzynarodowego 
prawa humanitarnego, obrony 
cywilnej, ochrony przeciwpoża-
rowej, paktu północnoatlantyc-
kiego i sił zbrojnych RP. W części 
praktycznej ich wiedza i umie-
jętności były weryfikowane 

w 4 punktach stacyjnych, gdzie 
specjalne zadania przygotowa-
li dla nich ratownicy medyczni, 
pracownicy sanepidu, policjanci 
i strażacy. Łącznie uzyskali 202 
punkty, tym samym zdobywając 
drugie miejsce. Do zwycięstwa 
zabrakło im zaledwie 2 punk-
tów.

Michała i Szymona do kon-
kursu przygotowały nauczyciel-
ki edukacji dla bezpieczeństwa, 
Iwona Fydrych i Katarzyna Wit-
kowska.

(mb-g), fot. nadesłane

wakacje w promyczku
Lipno/Gmina KiKół  Milusińscy w przedszkolach Promyczek nie narzekają na nudę. Przez całe wa-
kacje dzieci mają zapewnione atrakcje
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R E K L A M A

100 prezentów na
100 lat ciągników 
John Deere!

Ponadto 3 lata 
ochrony gwarancyjnej 
na ciągniki serii 7R oraz modele 
6230R i 6250R za 1 zł** netto

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Profesjonalna skrzynka narzędziowa 
do każdego ciągnika John Deere powyżej 100 KM za 1 zł* netto

Do ciągników serii 6R Do ciągników serii: 
5G, 5M, 5R 

do każdego ciągnika John Deere powyżej 100 KM za 1 zł* netto

Do ciągników 
7R i 8R/RT i 9R/RT/RX

Lipnica 30

tel. (56) 689 12 30

tel.: (54) 252 21 04

ogloszenie z nagrodami na 100 lecie JD 258x168 Amrol JW 2018.indd   1 26.06.2018   13:14

Nowy klub na mapie powiatu
SIATKÓWKA  Volley Chalin to przede wszystkim młodzi ludzie z pasją do siatkówki w każdej z odmian. 
Zawiązali klub, który działa jako stowarzyszenie od listopada 2017 r. Obecnie zrzesza ok. 30 członków i pro-
wadzi sekcje żeńską i męską

W poprzednim CLI mogli-
ście przeczytać relację z drugiego 
turnieju Chalin Cup w siatkówce 
plażowej. Była to już druga jego 
edycja pod taką nazwą, jednak 
pierwsza jeśli chodzi o działanie 
klubu z Chalina. Wcześniejsza edy-
cja była możliwa dzięki sołectwu 
Chalin oraz Dobrzyńskiemu Cen-
trum Sportu i Turystyki. Założy-
ciele Volley Chalin natomiast dzia-
łali wtedy jedynie jako prywatne 
osoby.

Ale drugie zmagania, to już 
inny rozdział. Dzięki udziałowi 

par z Płocka poziom sportowy 
był wysoki. Niedzielni triumfato-
rzy kilka dni wcześniej zwyciężyli 
w Mistrzostwach Płocka, więc ich 
przyjazd podniósł na pewno pre-
stiż turnieju. Poziom sportowy 
podnosi się z roku na rok.

– Po raz pierwszy natomiast 
zorganizowaliśmy turniej kobiecy 
i jesteśmy mile zaskoczeni zain-
teresowaniem, a także poziomem 
sportowym w ich zmaganiach. Or-
ganizacja turnieju stała na najwyż-
szym poziomie. Turniej z roku na 
rok się rozwija i zyskuje nowych 

zwolenników, czego dowodem 
jest np. przyjazd duetów z Płoc-
ka, czy kobiecych par ze Skępego 
czy Lipna. Podmioty zewnętrzne 
bardzo przyczyniły się do sukce-
su organizacyjnego. Liczymy na 
dalsze wspieranie władz lokalnych 
i współpracę z mediami – mówi 
Rafał Walter z Volley Chalin.

W planach założyciele klubu 
mają kolejne edycje Chalin Cup. 
Pragną, by powstało drugie boisko 
do siatkówki plażowej w Chalinie, 
dzięki czemu ich możliwości or-
ganizacyjne znacznie by wzrosły 

i mogliby robić turnieje cykliczne 
z większą ilością par.

Stowarzyszenie Team Volley 
Chalin działa od listopada ubie-
głego roku. Opiera się na statucie, 
jest wpisane do rejestru w Urzę-
dzie Statystycznym oraz w reje-
strze w starostwie powiatowym. 
– Prowadzimy kobiecą i męską 
sekcję siatkarską. W najbliższym 
czasie planujemy wystartować 
w Regionalnej Lidze Siatkówki Ko-
biet oraz w Płockiej Lidze Siatków-
ki Amatorów (mężczyźni), które 
pozwolą nam na podnoszenie 

swoich umiejętności. Obecnie je-
steśmy także na etapie szukania 
stałego sponsora, który mógłby 
wesprzeć nas w zakupie podsta-
wowego sprzętu do treningów. 
Mamy też swoje marzenia związa-
ne z grą w profesjonalnej lidze, ale 
jest zdecydowanie za wcześnie, by 
o nich mówić – dodaje Walter.

Nam i naszym Czytelnikom 
pozostaje kibicować pasjonatom 
siatkówki z Chalina. W CLI będzie-
cie mogli czytać bieżące informa-
cje na temat klubu Volley Chalin.

Tekst i fot. (ak)


