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Kłótnia o kasę 
dla burmistrza

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  O ponad 2,5 tysiąca złotych miesięcznie 
spadnie od lipca pensja Jacka Waśko

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Tragedia w Glewie
W sobotni wieczór doszło do tragicznego wypadku na 
prywatnej posesji w Glewie. 44-letni kierujący busem 
najechał na 36-latka. Mężczyzna poniósł śmierć na 
miejscu.
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To nie jest wymysł samorzą-
dowców, a pokłosie wydanego 
w maju przez rząd Prawa i Spra-
wiedliwości rozporządzenia. Wy-
nika z niego, że m. in. wójtowie 
i burmistrzowie od lipca mają 
zarabiać o 20 procent mniej niż 
dotychczas. Trudno w tej decyzji 
nie dopatrywać się względów po-
litycznych, ale dyskutować z nią – 
przynajmniej samorządowcy – nie 
mogą. Aby ustalić nową wysokość 
uposażenia burmistrza, zwołano 
na wtorek sesję rady miasta.

Mimo, iż radni mieli goto-
wy projekt uchwały, to jednak 
potrzebna była godzinna dysku-
sja. Kontrowersje wzbudził jeden 
szczegół, mianowicie dodatek za 
staż pracy dla Jacka Waśko. Radni 
większościowej opozycji wypomi-
nali burmistrzowi, że na początku 

kadencji, gdy ustalali wysokość 
jego pensji, był problem z dostar-
czeniem przez włodarza świa-
dectw pracy, na podstawie któ-
rych wylicza się dodatek właśnie 
za staż pracy.

– Głosując w 2014 r., tak na-
prawdę nie widzieliśmy dokumen-
tów. Rozumiem, że wtedy mogły 
być z tym jakieś trudności, ale 
dlaczego burmistrz nie pofatygo-
wał się przez 3,5 roku, żeby nam 
te świadectwa przedstawić? Dla 
mnie wyliczanie dodatku bez do-
kumentów jest jak z kapelusza 
– sprzeciwiał się radny Grzegorz 
Raszkiewicz.

Na niewiele zdawały się wy-
jaśnienia sekretarza Ryszarda 
Machnowskiego, który zapewniał, 
że dodatek za staż pracy jest na-
liczany burmistrzowi zgodnie 
z prawem.

– Ja wierzę, że dodatek jest 
naliczony prawidłowo i że bur-
mistrz ma taki staż, jak twierdzi. 
Ale uważam, że powinien pokazać 
na to dokumenty. Proponuję, żeby 
sprawdziła to Komisja Rewizyjna – 
dodała radna Jadwiga Grudzińska.

Chodzi o kilkunastoprocento-
wy dodatek za staż pracy. Gdy Ja-
cek Waśko zaczynał kadencję, było 
to 12 procent części zasadniczej 
wynagrodzenia. Obecnie jest to 
16 procent, bo zgodnie z prawem 
dodatek rośnie co rok o 1 procent, 

aż do poziomu 20 procent. Swój 
sprzeciw wyrażali kolejni radni, na 
nic były zapewnienia skarbnika, bo 
przecież nikt wysokości dodatku 
nie kwestionował.

– Mieliście projekt uchwały 
przed sesją. Przyjęliście go po to, 
żeby teraz robić zadymę? Za co 
społeczeństwo wam płaci? – iry-
tował się radny Jerzy Wasiołek.

Po dalszych wyjaśnieniach 
większość radnych zaakceptowała 
poziom problematycznego dodat-
ku na 16 procent. Wreszcie doszło 
do głosowania. Stosunkiem 10 gło-
sów za i 3 przeciw przyjęto nowe, 
obniżone wynagrodzenie Jacka 
Waśko. Po uwzględnieniu kwoty 
bazowej i wszystkich dodatków 
pensja burmistrza spadnie od lip-
ca z 10,2 tys. zł brutto do 7,6 tys. 
zł brutto.

Na koniec sesji była jeszcze 
niespodzianka dla większościowej 
opozycji w radzie. – Skoro idziemy 
ku oszczędności, proponuję obni-
żenie także naszych diet. Poddaję 
pod głosowanie wniosek o obcię-
cie diet radnych o połowę – za-
skoczyła koleżanki i kolegów rad-
na Ewa Tomczyk.

Wniosek przepadł w proporcji 
3:10. Za obniżeniem diet radnym 
głosowali jedynie radni: Ewa Tom-
czyk, Maria Waśko i Jerzy Wasio-
łek.

Tekst i fot. (ak)

Zgłoszenie o wypadku tra-
fiło do centrum powiadamiania 
przed północą. Jak udało nam 
się ustalić, na prywatnej posesji 
odbywała się impreza. Do tra-
gedii doszło, gdy starszy z męż-
czyzn wyjeżdżał Renault Maste-
rem z posesji. Cofając, nie mógł 
widzieć 36-latka i go potrącił.

– 44-latek w momencie 
zdarzenia był trzeźwy. Cofając, 
najechał na mężczyznę. Nie-
stety okazało się, że był to jego 
36-letni kompan, który poniósł 

śmierć na miejscu. Śledztwo 
w tej sprawie prowadzi proku-
ratura – mówi Małgorzata Mał-
kińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Lipnie.

Najechany mężczyzna był 
mieszkańcem Torunia. To zara-
zem członek zespołu muzycz-
nego, który grał na imprezie. 
Póki co nie wiadomo, dlaczego 
znajdował się za autem w mo-
mencie cofania. To ustali proku-
ratorskie śledztwo.

(ak), fot. ilustracyjne

POWIAT  Nawałnica nad regionem

W miniony czwartek nad powiatem lipnowskim przeszła nawałnica. Tylko 
w ciągu kilku godzin strażacy odnotowali 28 interwencji. Najczęściej były 
to powalone drzewa (na zdj. drzewo leżące na drodze krajowej nr 67 w Ło-
chocinie). Na szczęście nie było rannych.

Fot. Natalia Chylińska-Żbikowska
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absolutorium bez uwag
LiPno  20 czerwca radni miejscy jednogłośnie i bez zastrzeżeń udzielili włodarzowi miasta Pawłowi Bana-
sikowi absolutorium, czyli stwierdzili prawidłowość wykonania budżetu Lipna w 2017 roku

Ani Regionalna Izba Obrachun-
kowa, ani komisje RM, ani sami 
radni podczas sesji absolutoryjnej 
nie dopatrzyli się jakichkolwiek 
uchybień w wykonywaniu budżetu 
w 2017 roku w lipnowskim ratu-
szu kierowanym przez burmistrza 
Pawła Banasika. Rajcy nie szczędzili 
pochwał, a burmistrz szczegółowo 
omawiał to, co działo się w naszym 
mieście w minionym roku i jaki był 
obrót pieniędzy w budżecie.

Budowali drogi i…
Przebudowane zostały dwa 

odcinki ulicy Bukowej, ulicy Akacjo-
wej – w ramach budżetu obywa-
telskiego, Kusocińskiego, Klonowej, 
odcinek Ogrodowej, Żeromskiego, 
skrzyżowania Żeromskiego z Kło-
kocką, Jagodowej i skrzyżowania 
z Jaśminową, odcinek Wiejskiej, 
Miedzianej, Cegielnej, wykonany 
został nowy most samochodowy 
i odrestaurowana kładka dla pie-
szych na rzece Mień, oddano do 
użytku pierwszą część Nowego 
Centrum Lipna i PUK Arenę z pierw-
szym w Polsce zadaszonym torem 
motocrossowym o powierzchni 
2 tysięcy metrów kwadratowych, 
ścieżki ekologiczne na PUK Arenie, 
plac zabaw na ulicy Komunalnej 
i fitness park przy szkole nr 3. Wy-
budowano nowe ogrodzenie i par-
king przy szkole nr 3, wymieniona 
została folia na płytki ceramiczne 
w niecce basenowej lipnowskiej 
krytej pływalni, wyremontowano 
dach na budynku MOPS-u.

– 13,5 tysiąca złotych prze-
znaczyliśmy na realizację ścieżki 
pieszo-rowerowej w granicach na-
szego miasta w ramach wspólnego 
zadania z urzędem marszałkow-
skim gminą Lipno i gminą Tłucho-

wo – mówi burmistrz Paweł Bana-
sik. – Nowe latarnie założyliśmy 
na Bulwarach, przy ulicy Sierakow-
skiego i wymieniliśmy oświetlenie 
na ledowe na miejskich osiedlach.

Były w minionym roku kon-
tynuowane projekty realizowane 
wspólnie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska takie 
jak: demontaż i unieszkodliwia-
nie azbestu, zadrzewianie miasta, 
szczepienie kasztanowców, kon-
kursy kwiatowe.

inwestowali w oświatę
– Złożyliśmy też w 2017 roku 

wnioski o dofinansowanie zadań, 
które obecnie już realizujemy i jest 
to budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy szkole nr 5, termomoderniza-
cja budynku szkoły nr 3 – wymie-
nia burmistrz Banasik. – Realizu-
jemy też miękkie projekty szkolne 
„Nowa szkoła, nowe szanse”.

Jest też przebudowywana sta-
ra strażnica z przeznaczeniem na 
dom dla seniorów oraz rozbudo-
wywany jest budynek przedszkola 
Czesława Janczarskiego.

– Zrealizowaliśmy inwestycje 
w oświacie takie jak monitoring 
w szkole nr 2, doposażenie gabi-
netów lekarskich wylicza włodarz 
Lipna. – We wszystkich szkołach są 
nowe tablice interaktywne w kla-
sach. Kwotę 20 tysięcy złotych 
przeznaczyłem na stypendia bur-
mistrza. Będę wnioskował do ko-
misji oświaty o zmianę regulaminu, 
bo chcę żeby stypendia trafiały do 
dzieci szczególnie uzdolnionych i to 
w kwocie 200 czy 300 złotych. Być 
może będzie to mniejsza grupa, ale 
większe kwoty stypendiów. 

Były imprezy
Ratusz realizował też i finanso-

wał szereg wydarzeń kulturalnych 
w mieście. Odbyły się Dni Lipna, 
przyznano wyróżnienia „Mecenas 
kultury”, zaprezentowały się gwiaz-
dy muzyczne, odbyła się Otyliada, 
bieg uliczny, bieg niepodległości, 
spartakiada międzyszkolna, liga 
tenisa, liga orlika, turniej koszy-
karskich trójek, rajd rowerowy, 
zawody pływackie, turniej siatków-
ki plażowej, majówka pod hasłem 
„Kręci mnie bezpieczeństwo”, de-
bata o bezpieczeństwie.

Rio pozytywnie 
o pieniądzach
Regionalna Izba Obrachunko-

wa pozytywnie zaopiniowała spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 
2017 rok. Skład orzekający RIO po 
analizie stwierdził, iż prognozowane 
na 2017 rok dochody budżetu mia-
sta zostały wykonane w wysokości 
59 mln zł, czyli 102 procent planu, 
z tego dochody bieżące w kwocie 
58,8 mln zł, czyli 101,9 procent pla-
nu i dochody majątkowe w wyso-
kości 449 tys. zł, czyli 110 procent 
planu. W strukturze dochodów 
subwencja ogólna stanowiła 24,2 
procent, dotacje 41,1 procent oraz 
dochody własne 34,7 procent.

Istotne dla budżetu Lipna kwo-
ty dochodów własnych uzyskano 
z udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych w kwocie 8,3 
mln złotych, podatku od nierucho-
mości 6 mln zł, podatku od środ-
ków transportowych 540 tysięcy 
złotych.

– To wszystko, co mieliśmy 
zaplanowane, wykonaliśmy z nie-
wielkim przekroczeniem – infor-
muje burmistrz Paweł Banasik. 
– W wyniku obniżenia przez radę 
miasta górnych stawek podatków 
i opłat lokalnych, udzielonych ulg 
i zwolnień, umorzeń, odroczenia 
terminu, uzyskaliśmy dochody 
niższe o kwotę 1,08 mln zł. To jest 
to, co dzieje się, gdy nie ustalamy 
maksymalnych stawek naszych lo-
kalnych podatków, bo ja z czystym 
sumieniem mogę powiedzieć, że 
nikomu żadnego podatku nie umo-
rzyłem z wyjątkiem jednej niewiel-
kiej kwoty. Ta kwota wpływająca 
do budżetu jest kwotą mniejszą 

niebagatelnie, bo jest to milion zło-
tych i wynika z tego, że nie stosuje-
my maksymalnych stawek.

Należności wymagalne na ko-
niec 2017 roku wyniosły 5 mln zł, 
w tym świadczenia na zaliczki ali-
mentacyjne oraz fundusz alimen-
tacyjny stanowię kwotę 3,6 mln zł. 
Zaplanowane na 2017 rok wydatki 
budżetu wykonano w kwocie 57,9 
mln zł, czyli 96,3 procent planu, 
w tym wydatki bieżące 55,5 mln zł, 
wydatki majątkowe w kwocie 2,4 
mln zł.

Najwięcej wydano w dziale 
„rodzina”, dalej oświata, pomoc 
społeczna, gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska. Nie wydano 
w całości pieniędzy pochodzących 
z pozwoleń na sprzedaż alkoholu. 
W 2017 roku miasto osiągnęło nad-
wyżkę w wysokości 3,3 mln zł. Bu-
dżet miasta zamknął się nadwyżką 
budżetową w kwocie 1,4 mln zł, 
przy planowanym deficycie 2 mln 
zł.

Spłacają wcześniej długi
Miasto nie zaciągnęło w 2017 

roku żadnego kredytu ani pożyczki, 
natomiast wolne środki z lat ubie-
głych w kwocie 749 tysięcy złotych 
popłynęły na spłatę wcześniej za-
ciągniętych kredytów.

– Dwa lata temu była nadwyż-
ka i radni przegłosowali, by obli-
gacje zostały spłacone wcześniej 
– wyjaśnia Banasik. – Kwota długu 
na dzień 31 grudnia 2017 roku wy-
nosiła 8,2 mln zł, czyli 13,82 procent 
wykonanych dochodów budżetu. 
Miasto nie posiada zobowiązań wy-
magalnych.

Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej w Lipnie na koniec 2017 roku 
nie posiadał zobowiązań wymagal-
nych, natomiast należności wyma-
galne wynosiły 761 tysięcy złotych 
i dotyczyły głównie opłat za czynsz 
od najemców mieszkań komunal-
nych.

Bez zastrzeżeń
Skład izby obrachunkowej nie 

miał żadnych zastrzeżeń do wyko-
nania lipnowskiego budżetu w 2017 
roku, wydał opinię pozytywną. 
Wszystkie komisje rady miasta 
również pozytywnie zaopiniowały 
wykonanie budżetu, a rajcy pod-
czas środowej sesji jednogłośnie 

udzielili absolutorium za 2017 rok 
burmistrzowi Pawłowi Banasikowi. 
Były pochwały, gratulacje i kwiaty.

– Gratuluję i panu burmistrzo-
wi, i pani skarbnik, i pani dyrektor 
zastępującej obecnie panią skarb-
nik mówi radna Maria Bautem-
bach. – Rok był bardzo trudny, ten 
też pewnie nie będzie łatwiejszy 
i ze względu na reformę, i wskaź-
niki. Trzymanie budżetu w takiej 
dyscyplinie zasługuje na pochwałę 
tym bardziej, że RIO zaopiniowa-
ła wykonanie budżetu bez uwag, 
a trzeba zauważyć, ze często mimo 
opinii pozytywnej są uwagi. Budżet 
był realizowany i przede wszyst-
kim był spłacany dług. Na ten stan 
finansów nie jest źle w inwesty-
cjach. Ja wiem, ze chcielibyśmy zro-
bić wszystkie drogi od razu, ale tak 
się nie da. Realizacja tego budżetu 
to wielka praca i my jako radni to 
doceniamy.

Pochwały od radnych
– Dziękuję panu burmistrzo-

wi, pani skarbnik i pani dyrektor 
za realizację tego budżetu, bo to 
bardzo cieszy, gdy jest on prawie 
w 100 procentach wykonany – 
ocenia szefowa rady miejskiej Ewa 
Urbańska.

– Ja jako nauczyciel cieszę się, 
że szkoła nr 5 zyska boisko, szko-
ła nr 3 zyska remont, a szkoła nr 2 
zyskała monitoring, ale jako jedy-
na nie ma placu zabaw – zauważa 
radny Wojciech Maciejewski.

– Cieszymy się z tego, co jest, 
ale ja muszę zawalczyć o moich 
przedszkolaków z przedszkola 
nr 3 – mówi radna Maria Wojtal. 
– Przydałoby się rozbudować to 
przedszkole, by warunki były tam 
jeszcze lepsze. Proszę więc w przy-
szłości pomyśleć o przedszkolu nr 3 
i dobudować choćby jedną salę.

– Przyłączam się do podzię-
kowań i chcę zwrócić uwagę, że 
w 2017 roku odbyły się też dwie 
imprezy kulturalne: festiwal Poli 
Negri, w którym miasto też jest 
współudziałowcem i pierwszy raz 
były uroczyste obchody wybuchu 
powstania warszawskiego i za to 
też dziękuję – zauważa radny Zbi-
gniew Napiórski.

Tekst i fot.
 Lidia Jagielska

Burmistrz skrupulatnie przypomniał rok 2017

Rajcy byli zgodni
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UTW skończył pięć lat
WIELGIE  Jest pierwszym uniwersytetem wiejskim w naszym regionie i ma już pięć lat. Kujawsko-Do-
brzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku o. Wielgie to wyjątkowy podmiot, który stał się jedną z wizytówek 
gminy

R E K L A M A

Gdy pięć lat temu zebrała się 
grupa zapaleńców pod wodzą An-
drzeja Capały, pewnie nie każdy 
wierzył, że to ma sens. Ale wieliccy 
seniorzy chcieli się spotykać i edu-
kować. W tym celu i za pomocą 
władz samorządowych przystąpili 
jako kolejny, a pierwszy wiejski, 
oddział do K-DUTW działającego 
przy Kujawskiej Szkole Wyższej 
z Włocławka. Stan ok. 40 słuchaczy 
utrzymuje się od początku. Za naj-
wytrwalszymi słuchaczami już pięć 
lat.

– Podwaliny pod utworzenie 
naszego uniwersytetu położyło 
reaktywowane w 2007 roku koło 
związku emerytów i rencistów 
prowadzone przez Andrzeja Capa-
łę. Uniwersytety trzeciego wieku 
w Polsce powstawały w latach 70-
tych XX wieku. Sprawdziły się i wy-
rastały jak grzyby po deszczu. UTW 
Kujawskiej Szkoły Wyższej powstał 
w 2009 roku. Nasza uniwersytet, 
który powołany do życia został pięć 
lat temu, był zarazem pierwszym 
wiejskim UTW – mówi wiceprze-
wodnicząca rady słuchaczy Kata-

rzyna Kwiecińska.
Akt powołania UTW Wielgie 

podpisano 14 marca 2014 roku. – 
W zajęciach będziemy się starali 
udowadniać, że zasłużyliśmy na to 
wyróżnienie i okazaną pomoc – 
mówił wtedy przewodniczący rady 
słuchaczy Andrzej Capała.

I tak istotnie było, a pięć lat 
spotkań, wykładów i wyjazdów in-
tegracyjnych to niesamowity bagaż 
pięknych wspomnień. W minio-
ną środę studenci-seniorzy wzięli 
udział w uroczystym zakończeniu 
roku akademickiego 2017/18. Nie 
zabrakło także przedstawicieli wło-
cławskiej KSW.

– Jest was więcej niż przed pię-
cioma laty, z czego się niezmiernie 
cieszę. Tworząc UTW, nie przypusz-
czaliśmy, że rozrośnie się na prak-
tycznie całe byłe województwo 
włocławskie. Ale my byliśmy tylko 
inicjatorem, słowa uznania należą 
się wam i waszym społecznościom 
lokalnym. Działalność uniwersy-
tetów jest wszechstronna i niepo-
wtarzalna. Każdy oddział prowadzi 
własną działalność. Gratulacje dla 

was, dla słuchaczy, ale i dla władz 
gminy Wielgie, które od początku 
są bardzo życzliwe naszej organiza-
cji – mówił rektor Kujawskiej Szko-
ły Wyższej Stanisław Kunikowski.

Nie dziwi podkreślanie na każ-
dym kroku wsparcia od wielickiego 
samorządu. Z uniwersytetem nie 
tylko sympatyzuje wójt Tadeusz 
Wiewiórski, a wykładów udziela 
jego zastępca Jan Wadoń. W środę 
tytuł honorowego członka K-DUTW 
odebrała przewodnicząca rady 
gminy Halina Sztypka. Ten sam za-
szczyt spotkał Andrzeja Capałę.

– Traktuję ten uniwersytet 
z wielką życzliwością i staram się 
go wspierać, bo to cenna inicja-
tywa. Przywiązujemy dużą wagę 
do edukacji dzieci i młodzieży, ale 
i do poszerzania horyzontów przez 
seniorów. To zaszczyt gościć dziś 
władze Kujawskiej Szkoły Wyższej 
i was drodzy słuchacze – przeko-
nuje wójt Tadeusz Wiewiórski.

Uroczyste zakończenie roku 
akademickiego było jak zwykle 
okazją do spotkania, ale i do wrę-
czenia oficjalnych podziękowań. Te 

trafiły do wielu zasłużonych i za-
przyjaźnionych z wielickim uniwer-
sytetem osób. Wyróżnienie trafiło 
również do redakcji CLI, która przez 

pięć lat działalność UTW wspierała 
i promowała i będzie to robić na-
dal. Dziękujemy.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Włodzimierz Czarzasty rozmawiał z mieszkańcamiSzefowie partii uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu

W środowe popołudnie 
mieszkańcy Lipna i powiatu lip-
nowskiego licznie wybrali się na 
spotkanie z Włodzimierzem Cza-
rzastym, przewodniczącym So-
juszu Lewicy Demokratycznej. 
Organizatorami spotkania byli 
działacze lipnowskiego SLD, ale 
na sali oprócz członków partii 
pojawili się nauczyciele, emeryci, 
młodzież.

– O ile województwo kujaw-
sko-pomorskie nie jest dla Wło-
dzimierza Czarzastego czymś 
nowym, to Lipno odwiedza po 
raz pierwszy – mówił szef SLD 
w naszym powiecie Sebastian 
Olewiński. – Spotkanie z naszym 
gościem to możliwość poszerze-
nia wiedzy na temat, dokąd zmie-
rzamy i co chcemy osiągnąć.

Spotkanie, jak podkreślali jego 
uczestnicy, było wyjątkowe o tyle, 

że żaden szef partii SLD dotąd nie 
odwiedził Lipna. Czarzasty jest 
pierwszym, który osobiście spo-
tyka się z mieszkańcami małych 
miast i chce wysłuchać ich pomy-
słów i bolączek. Jak sam mówi, 
odwiedził już 180 powiatów.

– Nie ma nas w sejmie 
z trzech powodów – mówił szef 
SLD Włodzimierz Czarzasty. – 
Pierwszy to wystawienie kandy-
datury Magdaleny Ogórek na pre-
zydenta kraju. To decyzja głupia, 
idiotyczna, nieprzemyślana, mogę 
za nią teraz tylko przeprosić i za-
pewnić, że nigdy nie wydarzy się 
ponownie. Zapewnią to też zmia-
ny w statucie.

Czarzasty wymieniał długo 
błędy SLD z arogancją na czele, 
opowiadał o nowych działaniach 
mających zapewnić integrację 
całego środowiska na wszystkich 

szczeblach, wreszcie przepraszał. 
Przewodniczący SLD zapewnił 
też, że partia staje się i stawać się 
będzie partią młodych ludzi.

– W 350 powiatach wystawi-
my listy w wyborach – zdradził 
Czarzasty. – Do sejmików starto-
wać będą wszyscy ci, którzy byli 
parlamentarzystami. Stawiam 
sprawę jasno, kto chce być parla-
mentarzystą w przyszłości, teraz 
musi wystartować do sejmiku. 
Kto nie wystartuje do sejmiku, 
nie będzie miał szans na znale-
zienie się na listach do sejmu. 
Wystartuje do sejmiku z waszego 
województwa Jerzy Wenderlich. 
Ja z Płocka, z Warszawy Szmaj-
dzińska. Wystartują wszyscy, któ-
rych mamy, Rozenek, Dyduch, bo 
wszystkie ręce na pokład.

Partia SLD liczy 35 tysięcy 
członków. Czarzasty rozmawiał 

z gośćmi lipnowskiego spotkania 
o sześciu najważniejszych zada-
niach jakie postawiła przed sobą 
partia: o ochronie praw nabytych 
i polityce historycznej, państwie 
świeckim, dopuszczalności abor-
cji w określonych przypadkach, 
pigułkach „dzień po” bez recepty, 
wadze i pozytywnej roli konsty-
tucji RP, cedowaniu decyzyjno-
ści w istotnych sprawach na sa-
morządy i struktury lokalne ze 
szczebli centralnych, związkach 
partnerskich i zapewnieniu im 
praw, sprawach socjalnych i po-
zytywnej roli 500 plus oraz obni-
żeniu wieku emerytalnego.

– Można 500 plus modyfiko-
wać, ale nie można tego zlikwido-
wać – podkreślał Czarzasty. – 400 
tysięcy dzieci nie dojadało, a ten 
program zmniejszył to o 95 pro-
cent. Jest to dobry program i nie 

można śmiać się z tego, że dzieci 
pierwszy raz jadą nad morze czy 
na Mazury albo z tego, że za te 
pieniądze to ojciec rodziny kupił 
sobie buty, bo być może były to 
pierwsze buty od 10 lat.

SLD do wyborów samorządo-
wych i europejskich pójdzie jako 
„SLD – Lewica Razem”. Nie będzie 
koalicji z partiami prawicowy-
mi ani Platformą Obywatelską. 
Mieszkańcy naszego powiatu wie-
dzą już, czego mogą się spodzie-
wać w programie SLD i kogo mają 
szukać na listach. Nie brakowało 
podczas lipnowskiego spotkania 
szczegółowych pytań i szczerych 
odpowiedzi. Nad zorganizowa-
niem i przebiegiem spotkania 
czuwał sekretarz lipnowskiego 
SLD Jarosław Jeżewski.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Pierwsza taka wizyta
POWIAT  20 czerwca z mieszkańcami powiatu lipnowskiego spotkał się szef Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej Włodzimierz Czarzasty. Były wnikliwe pytania i szczere odpowiedzi, a niespodzianką dla uczestników był 
koncert Aleksandry Palczak z zespołem

W  s k r ó c I e
skĘPe Oszacują skutki suszy 
Burmistrz Piotr Wojciechowski wystąpił do wojewody kujawsko-po-

morskiego Mikołaja Bogdanowicza o powołanie komisji do spraw szacow-
ania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych długotrwałą suszą 
w gminie Skępe. W związku z tym rolnicy już mogą składać wnioski o osza-
cowanie strat. Druki można pobierać u sołtysów lub w ratuszu w poko-
jach nr 16, 17 i 18 i wypełnione złożyć do 29 czerwca, czyli do najbliższego 
piątku.

LIPNO Zagrają dla dzieci
We wtorek 3 lipca o godzinie 17.00 na deskach kina Nawojka rozpoc-

znie się spektakl dla dzieci „Król Ciapciak”. Wstęp jest bezpłatny. Przed-
stawienie wyreżyserowała Anna Borkowicz, autorem scenariusza jest 
Grzegorz Śmiałek. W spektaklu wystąpią: Anna Lewandowska, Weronika 
Ziemiańczyk, Anna Borkowicz, Bartosz Wiśniewski, Magdalena Starcze-
wska, Marcin Jaworski.

LIPNO Psycholog pomoże
W soboty w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie przy ulicy Kościuszki 
12 (drugie piętro) działa punkt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla 
mieszkańców Lipna. Pomoc obejmuje wsparcie i poradnictwo psycholog-
iczne w kryzysowych, trudnych sytuacjach domowych oraz problemach 
wychowawczych. Dyżury w punkcie pełni psycholog, pedagog, terapeuta 
uzależnień Radosław Wysocki. Na wizytę można umówić się telefonicznie 
pod numerem 793 361 092 lub osobiście w trakcie trwania dyżuru.

Lidia Jagielska

Tłuchowo

Zielone światło dla wójta
Udzielenie absolutorium Krzysztofowi Dąbkowskiemu było tylko formalnością. 
Zastrzeżeń do jego pracy i wykonania budżetu za 2017 rok nie mieli ani radni, ani 
członkowie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Za udzieleniem absoluto-
rium głosowali wszyscy radni. 
W czasie dyskusji dobrze ocenili 
pracę Krzysztofa Dąbkowskiego. 
Budżet gminy zamknął się z po-
nad 60 tys. złotych nadwyżki. 
Gmina w 2017 roku zaciągnęła je-
dynie pożyczkę płatniczą w wy-

sokości 320 tys. złotych w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu na wyprzedza-
jące finansowanie przebudowy 
oczyszczalni ścieków w Tłucho-
wie. Zadłużenie zostanie spła-
cone w końcówce 2018 roku po 
otrzymaniu dofinansowania ze 
środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Zadłużenie gminy na koniec 
2017 roku wyniosło 624 tys. zło-
tych, co stanowi 2,69 procent 
dochodów wykonanych ogółem. 
W 2017 roku realizując budżet, 
samorząd między innymi wybu-
dował 15 przydomowych oczysz-

czalni ścieków, dofinansował 
zakup ciężkiego samochodu do 
ratownictwa chemiczno-ekolo-
gicznego dla OSP Tłuchowo, zo-
bowiązał się przekazać dotację 
na budowę ścieżek pieszo-rowe-
rowych wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 559.

– Budżet gminy w 2017 roku 
realizowany był harmonijnie, 
oszczędnie, celowo i przy ak-
ceptacji społecznej. Dziękuję 
za powierzone zaufanie. To był 
kolejny dobry rok dla naszej 
społeczności lokalnej – mówi 
Krzysztof Dąbkowski, wójt gmi-
ny Tłuchowo.

(mb-g),  fot. archiwum
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Strażacy czują się dyskryminowani
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Druhowie z OSP Mokowo oddali do naprawy swój wóz bojowy, a koszt 
remontu wyniósł ponad 7 tys. zł. Jednak po otrzymaniu faktury z serwisu wystąpił problem z jej uregulo-
waniem
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Ochotnicy z Mo-
kowa do akcji wy-
jeżdżają kilkunasto-
letnią Scanią. Jako, 
że wóz jest już dość 
wiekowy, nie dziwi 
potrzeba napraw. 
Ostatnią trzeba było 
wykonać w kwietniu 
tego roku. Najbar-

dziej kosztowna była naprawa 
i regeneracja autopompy (4,5 
tys. zł). Przy okazji tej naprawy 
strażacy zlecili m. in. wymianę 
płynów eksploatacyjnych i fil-
trów. Faktura z serwisu miesz-
czącego się w Kruszynie pod 
Włocławkiem wynosi blisko 7,3 
tys. zł. Za utrzymanie sprawno-
ści bojowej, w tym i sprzętu na-
leżącego do gminy, odpowiada 
właśnie ona. Jak poinformowali 
nas sami ochotnicy, urząd nie 
chce pokryć części zobowiąza-
nia.

– Burmistrz powiedział, że 
za wymianę oleju i filtrów nie 
zapłaci, a przecież to było ko-
nieczne. W serwisie powiedzie-
li, że nie wypuszczą nam tego 
auta, jeśli tego nie zrobimy – 
mówi Damian Redestowicz, pre-
zes OSP Mokowo.

O sprawę zapytaliśmy bur-
mistrza Jacka Waśko. Jak wyja-
śnił nam włodarz miasta i gmi-
ny Dobrzyń nad Wisłą, wymiana 
oleju i filtrów nie była wcześniej 
zgłaszana. – To samowola stra-
żaków, którzy w ten sposób na-
rażają na straty publiczną kasę. 
Skoro sami zlecili dodatkową 
operację, powinni sami za nią 
zapłacić. Nikt wcześniej tego nie 
zgłosił, dlatego urząd nie zapła-
ci tej części faktury – mówi Ja-
cek Waśko.

Chodzi o blisko 1,3 tys. zł. 
Burmistrz zostaje przy swoim 
stanowisku, strażacy przy swo-
im. Przy tej okazji druhowie 
z Mokowa dodają, że czują się 
przez gminę dyskryminowani. 
– Inne jednostki dostają więcej 
sprzętu, remontuje się strażnice, 
a u nas nawet nie obrobili drzwi 
w garażu, choć obiecali. Poza 
tym usłyszeliśmy od osoby od-
powiedzialnej za straże, że wy-
daje się na nas za dużo pieniędzy 
na działalność bojową. Ale my 
sami nie wybieramy wyjazdów. 
Jesteśmy w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym i musi-
my jechać na każde wezwanie – 
dodaje Redestowicz.

Burmistrz Jacek Waśko za-
znacza, że żadna jednostka nie 
jest faworyzowana ani na od-
wrót. Jak wynika z przedstawio-
nych nam danych za lata 2015-
2018 (stan bieżącego roku na 
18.05 – red.) OSP Mokowo jest 
na drugim miejscu w gminie, 
jeśli chodzi o wypłaty ekwiwa-
lentu za wyjazdy do akcji. Wyżej 
jest jedynie Dobrzyń nad Wisłą.

Tekst i fot.
 (ak)
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Z kulturą ranczerską za pan brat
KIKÓŁ  Za nami kolejna edycja Festiwalu Kultury Ranczerskiej. Na piątkowej imprezie bawiły się 
tysiące mieszkańców nie tylko powiatu, ale i różnych zakątków Polski. Patronem medialnym festi-
walu był tradycyjnie tygodnik CLI

Festiwal po raz trzeci odbył 
się w nieco zmienionej formie. 
Ale nawet jeśli impreza nie jest 
nazywana kojarzonymi z seria-
lem „Ranczo” Wilkowyjcami to 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

i tak skutecznie przyciąga praw-
dziwe tłumy. Już od godziny 
16.00 na boisku przy ul. Kaszte-
lańskiej i w okolicy było bardzo 
tłoczno.

– Pierwsza edycja była 
w Skępem. U nas to już szósty 
festiwal, a trzeci w nowej for-
mie. Co roku idziemy w trochę 
innym kierunku. W tym chcemy 

łączyć ponad podziałami. Wska-
zujemy samorządy i ich pozy-
tywne działania. Włączyliśmy 
w imprezę także elementy ku 
uczczeniu setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości. Tradycyjnie pokazujemy 
nie tylko Kikół, ale i cały powiat. 
Pokazujemy się z dobrej stro-
ny, wystawiamy koła gospodyń 
i przedsiębiorców. Dzięki tej 
imprezie pokazujemy, że na wsi 
też coś się dzieje – mówi wójt 
Józef Predenkiewicz.

Tradycyjnie na scenie ciągle 
coś się działo, ale festiwalowe 
miasteczko było znacznie więk-
sze. Specjały od kół gospodyń, 
mnóstwo stoisk, lunapark i ga-
stronomia to tylko część oferty. 
Najwięcej osób tradycyjnie przy-
szło na koncerty gwiazd. W tym 
roku były to zespoły Baciary 
oraz Defis. Jak bawili się miesz-

kańcy powiatu lipnowskiego?
– Jestem na tym festiwalu 

z rodziną i znajomymi każdego 
roku. Impreza jest wspaniała. 
Mamy degustacje różnych dań, 
są ciekawe występy i koncerty. 
Poza tym spotykamy dużo zna-
jomych. Do tego gry i zabawy 
dla dzieci. To wszystko sprawia, 
że tutaj po prostu warto przy-
jechać – mówi Alina Żarecka 
z Lipna.

Ważną częścią było wręcze-
nie odznaczeń „Zasłużony dla 
powiatu lipnowskiego” kilkuna-
stu osobom i firmom, których 
kandydatury zatwierdziła wcze-
śniej rada powiatu. Po koncercie 
zespołu Defis najwytrwalsi ba-
wili się do północy. Bardzo ob-
szerną galerię zdjęć znajdziecie 
na naszej stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot.
 (ak)

Zawody strażackie w gminie Lipno wzbudzają naj-
większe emocje, bo na starcie jest zawsze kilkanaście 
drużyn. W niedzielę w Wichowie triumfowały druhny 
z Popowa i ochotnicy z Chlebowa.

Gmina Lipno

Zacięta rywalizacja

O miano najlepszych w swo-
ich okolicach walczą członkowie 
jednostek OSP w kolejnych gmi-
nach. Najliczniejszą stawkę mają 
te w gminie Lipno, dlatego ry-
walizacja jest najbardziej zacię-
ta. Tym razem strażacy walczyli 
o jak najlepsze wyniki na boisku 
w Wichowie. – Mieliśmy trzy 
ekipy żeńskie i aż 14 męskich. 
Rywalizacja była wyrównana, 
a zawody przebiegły bez żad-
nych problemów – mówi bryg. 
inż. Jerzy Fydrych z PSP w Lip-
nie, sędzia główny zawodów.

Ostatecznie wśród pań 

triumfowała OSP Popowo, przed 
Baranami i Jankowem. Wśród 
panów pierwsze miejsce wy-
walczyło OSP Chlebowo, przed 
Krzyżówkami i Wichowem. Naj-
lepszych dekorowali m. in. wójt 
Andrzej Szychulski i prezes za-
rządu powiatowego OSP Zbi-
gniew Agaciński. Jako, że w tym 
roku nie odbywają się zawody 
powiatowe, te są co dwa lata, 
walka o prymat w gminach jest 
jedyną w 2018 r. Więcej zdjęć 
z Wichowa na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. 
(ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Pamiętają o Asi Lisieckiej
GMINA KIKÓŁ  21 czerwca podczas uroczystej mszy świętej celebrowanej z okazji zakończenia roku 
szkolnego społeczność Szkoły Podstawowej w Woli z dyrektor Elżbietą Kiełkowską na czele przekazała 
rodzicom Asi Lisieckiej symboliczny czek z przeznaczeniem na leczenie dziewczynki

O małej mieszkance Kikoła, 
cudownej i dzielnej Asi Lisieckiej, 
pisaliśmy już w 2015 roku. Wtedy 
to dziewczynka czekała na opera-
cję serca, trudną, skomplikowaną 
i kosztowną. I to wtedy Asia po-
ruszyła serca wielu naszych Czy-
telników, mieszkańców Kikoła, 
Lipna i nie tylko oraz... uczniów 
i pracowników szkoły w Woli. Lu-
dzie dzielili się tym, co mieli, by 
wesprzeć serduszko dziewczynki. 
Na konto trafiały złotówki, a do 

rąk zaangażowanych bezintere-
sownie wolontariuszy, właśnie 
ze szkoły w Woli, także bezcenny 
przedmiot.

– W listopadową niedzielę 
2015 roku prowadziliśmy od rana 
zbiórkę przy kościołach – wspo-
mina Iwona Kwaśniewska, na-
uczycielka z Woli kwestująca przy 
parafii WNMP w Lipnie. – To co 
mnie spotkało jest wyjątkowe. 
W pewnym momencie podeszła 
do mnie kobieta, do puszki wło-

żyła pieniądz, wzięła moją rękę, 
otworzyła ją, coś włożyła, za-
mknęła i wymownie spojrzała. 
Tego spojrzenia nie zapomnę ni-
gdy. Kiedy otworzyłam dłoń zo-
baczyłam złoty pierścionek. Serce 
zadrżało, łzy napłynęły do oczu. 
Przez moment pomyśleliśmy na-
wet o sprzedaży daru i wpłaceniu 
na konto Asi uzyskanych z tego 
pieniędzy. Okoliczności jednak 
wskazywały, że decyzja o ewen-
tualnej sprzedaży pierścionka 
powinna należeć do Asi. I tak się 
stało. Złoty pierścionek darowany 
przez anonimową kobietę przed 
lipnowskim kościołem oraz anioł-
ka wykonanego przez nasze dzie-
ci ze szkoły w Woli przekazałam 
mamie Joasi.

Te wyjątkowe dary serca tra-
fiły wtedy do Asi i jej rodziców, 
wyjątkowy pierścionek nie został 
spieniężony, a decyzją mamy Asi, 
Iwony Lisieckiej, dziewczynka 
otrzyma go w dniu 18. urodzin 
i sama zdecyduje o jego losach, 
a osobiste spotkanie pracow-

ników szkoły w Woli z rodziną 
Lisieckich pozostało w pamięci 
i trwa w ich sercach do dzisiaj. 
Społeczność szkolna o Asi nie za-
pomina i wciąż wspiera.

– W czwartek miało miejsce 
wręczenie Asi Lisieckiej czeku 
ufundowanego przez Szkołę Pod-
stawową im. Ireny Sendlerowej 
w Woli – informuje małgorzata 
Wojciechowska ze szkoły w Woli. 
– Dzięki zaangażowaniu wielu 
uczniów, rodziców oraz licznych 
instytucji udało się przez cały 
rok zebrać ponad tonę zakrętek, 
które odebrało ze szkoły Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych 
w Lipnie. Pieniądze ze sprzedaży 
zasiliły konto rady rodziców, któ-
ra przekazała pieniądze na konto 
fundacji Cor In Fantis, a symbo-
liczny czek został wręczony na 
ręce rodziców Asi. Szczególne po-
dziękowania kierujemy w stronę 
Marcina Kawczyńskiego, preze-
sa PUK, Urzędu Gminy w Kikole, 
Przedszkola Publicznego „Kraina 
Bajek” w Kikole oraz państwa 

Agnieszki i Mariusza Gumińskich 
za pomoc w akcji.

Piękny gest jest znakiem pa-
mięci i ofiarności uczniów i na-
uczycieli z Woli. Asia Lisiecka jest 
podopieczną fundacji na rzecz 
dzieci z wadami serca Cor Infan-
tis. Można wspierać naszą małą 
kikolankę wpłatami na konto fun-
dacji, tak jak zrobiła to społecz-
ność szkolna z Woli lub 1 procen-
tem podatku w czasie corocznego 
rozliczania z fiskusem.

Asia Lisiecka jest już po 
trzech operacjach, ma wszcze-
piony stymulator serca, który co 
kilka lat trzeba będzie wymieniać. 
A przypomnijmy, że dziewczyn-
ka urodziła się ze złożoną wadą 
serca pod postacią dwuujściowej 
prawej komory, uchyłku w prze-
grodzie międzykomorowej, sko-
rygowanego przełożenia wielkich 
pni tętniczych, zastawkowego 
i podzastawkowego zwężenia 
pnia płucnego.

Lidia Jagielska
 fot. nadesłane

Gmina Tłuchowo

Ochotnicy do boju
W miniony weekend w Mysłakówku odbyły się gmin-
ne zawody sportowo-pożarnicze. Rywalizacja była 
zacięta, a ostatecznie najlepsi okazali się zawodnicy 
z Borowa.

Do zawodów przystąpiły dru-
żyny z gminy Tłuchowo, w tym 
dwie grupy żeńskie. W tym roku 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Powitali lato
Animacje dla dzieci, stoiska gastronomiczne, gry 
i zabawy oraz występy muzyczne czekały na przyby-
łych na festynie „Wianki Dobrzyńskie w niedzielę 24 
czerwca.

Dobrzyń nad Wisłą

do druhen z Trzcianki dołączyły 
ich koleżanki ze Źródeł. Tradycyjnie 
zmagania odbywały się w dwóch 

konkurencjach, czyli sztafecie po-
żarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. 
Dodatkowym zadaniem postawio-
nym przed druhami było bezbłęd-
ne przeprowadzenie musztry.

Konkurencje, w których rywa-
lizowali strażacy, wymagały dobrej 
sprawności fizycznej, odpowied-
niej techniki jaką należało obrać, 
aby pokonać kolejne przeszkody 
w sztafecie oraz niezwykłej pre-
cyzji w ćwiczeniu bojowym. Walka 
o podium była bardzo zacięta. – 
Poziom zawodów był bardzo wy-
soki. To efekt miesięcy treningów 
– przyznają druhowie z Borowa. 

Zwyciężyli podobnie jak w roku 
ubiegłym właśnie ochotnicy z Bo-
rowa. Drugie miejsce zajęli straża-
cy z Tłuchowa, a trzecie drużyna 
z Jasienia. W klasyfikacji drużyn 
młodzieżowych na podium stanęli 
reprezentanci OSP Jasień, drugie 
miejsce przypadło w udziale mło-
dych druhów z Tłuchówka. Musz-
trę najlepiej i bezbłędnie przepro-
wadzili strażacy z Trzcianki.

Tekst i fot. (mb-g) Impreza na przystani przy ul. 
Zjazd rozpoczęła się poświęceniem 
rzeki Wisły. Kolejnym punktem 
były występy artystyczne i wokal-
ne. Jako pierwsze na scenie sta-
nęły dzieci ze scholki parafialnej 
„Chór Aniołów”. Następnie zapre-
zentowały się dzieci z Przedszkola 
Samorządowego im. Kubusia Pu-
chatka oraz chór El Sol ze Szkoły 
Podstawowej w Krojczynie. Z myślą 
o nieco starszych gościach zagrały 
zespoły „Złoty Kłos”, „Chalinianki” 
i „55 Plus”. Gwiazdą wieczoru był 

zespół „Kalimero”.
Mimo kapryśnej pogody pu-

bliczność dopisała. Wśród gości po-
jawiła się m. in. Aneta Jędrzejewska 
z zarządu województwa kujawsko-
pomorskiego oraz wójt sąsiedniej 
gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski, 
a także uczestnicy pleneru malar-
skiego „Nawojka”. Kolorytu doda-
wały dziewczęta z tradycyjnymi 
wiankami na głowach. Więcej zdjęć 
z festynu oczywiście na naszym 
portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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siła orkiestr dętych
SKĘPE  W czwartym przeglądzie orkiestr dętych na skępskim 
Rynku swoje umiejętności zaprezentowało sześć grup z dyry-
gentami. Organizatorem cyklicznych spotkań muzycznych jest 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skępem i miejscowy ratusz

W niedzielne południe 
w centrum miasta rozbrzmiały 
najpiękniejsze akordy muzycz-
ne w wykonaniu orkiestr dętych 
z Tłuchowa, Wielgiego, Skępego, 
Zawidza, Brzeźna i Świedzieb-
ni. Był przemarsz wokół Ryn-
ku i koncert przy tradycyjnym 
skępskim koziołku.

– Spędzam tu bardzo miłe 
chwile i uważam, że to dobry 
pomysł – mówi pani Teresa. – 
Przyjechałam z Lipna, jestem po 
raz pierwszy na tym przeglądzie 
i jestem pod wrażeniem.

Koncert na Rynku

Melomani zebrali się przy 
skępskiej fontannie i na Rynku, 
by wysłuchać muzyki trady-
cyjnej, religijnej, patriotycznej. 
Pewne jest po kolejnym prze-
glądzie to, że w orkiestrach dę-
tych jest siła.

Muzycy orkiestry OSP ze 
Skępego zagrali pod batutą Le-
cha Nowakowskiego, orkiestry 
gminno-parafialnej z Tłuchowa 
– Józefa Jankowskiego, dziecię-
co-młodzieżowej z Wielgiego 
– Grzegorza Augustynowicza 
i Andrzeja Marciniaka, parafial-

no-strażackiej ze Świedziebni 
– Wiesława Nadolskiego, stra-
żacko-parafialnej z Brzeźna – 
Damiana Nowakowskiego, or-
kiestry dętej OSP z Zawidza pod 
batutą Jarosława Gizińskiego.

W przeglądzie uczestniczyli 
strażacy, samorządowcy, wice-
wojewoda Józef Ramlau, członek 
zarządu województwa Aneta Ję-
drzejewska, skępianie i goście. 
Spotkanie poprowadziła Magda-
lena Elwertowska.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Urzekający przemarsz orkiestr

Muzycy wypełnili skwer Melomani na widowni

Kulturalno-sportowe 
wakacje
Trwają zapisy na bezpłatne zajęcia wakacyjne w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, domu kultury i ośrodku 
sportu. Dzieci znajdą opiekę i ciekawą ofertę każdego 
dnia wakacji.

Lipno

Poniedziałki i piątki dzie-
ci i młodzież będą spędzać na 
sportowo, wtorki i środy w domu 
kultury, a czwartki w bibliotece. 
O tym, że w lipnowskiej książnicy 
nikt się nie nudzi, wiemy już chy-
ba wszyscy. Zgodnie z wieloletnią 
tradycją bibliotekarki z niecierpli-
wością i głowami pełnymi pomy-
słów czekają na milusińskich, któ-
rzy odpoczywać od nauki będą 
w Lipnie.

– Zapraszam dzieci do spę-
dzenia zbliżających się wakacji 
w bibliotece – zachęca Ewa Cha-
ryton, dyrektor książnicy miej-
skiej w Lipnie. – Zajęcia odbywać 
się będą raz w tygodniu, w każdy 
wakacyjny czwartek, w godzinach 
od 9.00 do 13.00, z przerwą na 
śniadanie. Program zajęć obej-
mować będzie lekcje plastyczne, 
integracyjne i manualne, kon-
kursy czytelnicze, gry planszowe 
i ruchowe, głośne czytanie oraz 
spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Codziennie w godzinach otwar-
cia biblioteki do dyspozycji dzieci 
będą gry planszowe i edukacyjne 
oraz bezpłatny dostęp do interne-
tu. Na najmłodszych czytelników 
czekać będzie „Kącik Małego Czy-
telnika” z bogatym zbiorem ksią-
żek-zabawek. Zajęcia wakacyjne 
w naszej bibliotece przeznaczone 

są dla dzieci w przedziale wieko-
wym od 6 do 12 lat i odbywać się 
będą w miesiącu lipcu i sierpniu. 
Zapisy i oświadczenia zgody ro-
dziców do pobrania są w wypo-
życzalni dla dorosłych do 6 lipca. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 
12 lipca. Zapraszamy.

We wtorki i środy w godzi-
nach od 9.00 do 13.00 uczniowie 
lipnowskich szkół mogą uczest-
niczyć w zajęciach muzycznych, 
ruchowych, grach i zabawach re-
kreacyjnych w Miejskim Centrum 
Kultury. Będą tez seanse filmowe 
i zajęcia z cyklu „Kręci mnie bez-
pieczeństwo”. Zapisy trwają w se-
kretariacie, a zajęcia w domu kul-
tury ruszą 10 lipca.

Zajęcia sportowe zorganizuje 
tradycyjnie Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji. Spotkania odbywać 
się będą na orliku przy gimna-
zjum publicznym. Zapisy trwają. 
Zajęcia pod okiem instruktorów 
sportu odbywać się będą w po-
niedziałki i piątki w godzinach od 
9.00 do 11.00. Pierwsze sportowe 
spotkanie wakacyjne już 2 lip-
ca. Wszystkie zajęcia są bezpłat-
ne. Uczestnicy otrzymają drugie 
śniadanie. Relacje ze spotkań 
opublikujemy na naszych łamach 
już w lipcu.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Biblioteka, dom kultury i ośrodek sportu czekają na dzieci

KIKÓŁ  Znowu są wakacje

Miniony piątek był ostatnim dniem, w którym uczniowie musieli udać się 
do szkół. Teraz mają ponad dwa miesiące wolnego, by odpocząć od nauki 
i jak najlepiej wykorzystać wakacje. Oczywiście najlepsi odbierali w swo-
ich szkołach nagrody za wybitne wyniki w nauce. Na zdjęciu zdolnych 
uczniów z Kikoła nagradza wójt Józef Predenkiewicz.

Fot. Józef Myszkowski



Czwartek 28 czerwca 2018 Z KRAJU I REGIONU 9

DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Sposób na płonące wysypiska? 

Do konsultacji publicznych tra� ł projekt nowelizacji ustawy 
o odpadach, przygotowany przez ministerstwo sprawiedliwo-
ści. Propozycja ogranicza magazynowanie odpadów z trzech lat 
do roku. W kodeksie pojawi się kara pozbawienia wolności od 
trzech miesięcy do pięciu lat za składowanie, usuwanie, prze-
twarzanie, zbieranie i dokonywanie odzysku lub transportu od-
padów wbrew przepisom, które mogą doprowadzić do obniże-
nia jakości środowiska lub zagrożenia życia i zdrowia człowieka. 
Ponadto za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymagane-
go zezwolenia ma grozić kara administracyjna od 10 tys. zł do 
1 mln zł.

Skuteczna ochrona 

przed nadużyciami finansowymi

Weszła w życie nowelizacja ustawy o usługach 

płatniczych, dostosowana do unijnej dyrektywy 

PSD2. Dzięki niej konsumenci wykonujący trans-

akcje bezgotówkowe mają być lepiej chronieni. By 

rozpocząć płatność, wymagana będzie identyfika-

cja klienta za pomocą co najmniej dwóch niezależ-

nych metod uwierzytelnienia, przykładowo kodu 

SMS i zabezpieczeń biometrycznych. Operatorzy 

bankomatów będą też musieli podać klientom dane 

o opłatach (przed i po pobraniu środków). 

WOT z orłem i flagą

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o znakach 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Zgodnie z jej zapisami, 
Wojskom Obrony Terytorialnej będzie przysługiwać kon-
kretna symbolika – orzeł wojskowy (w koronie zamknię-
tej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w pra-
wo, siedzący na tarczy amazonek, na której umieszczony 
jest złoty Znak Polski Walczącej) oraz flaga (prostokątny 
płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Pol-

skiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wol-
nym liku). Zadaniem WOT jest obrona oraz wspieranie 

lokalnych społeczności w czasie konfliktu oraz pod-
czas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Zakazy pod ścisłym nadzorem 

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami. Osoba ubiegająca się o prawo oraz o pozwolenie na kierowa-nie tramwajem, która złoży nieprawdziwe oświadczenie co do podlegania zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych, będzie narażona na konsekwencje prawne. Zgodnie z nowelizacją, za tego typu przewi-nienie ma grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. 

Pieniądze na małe gospodarstwa  

Do 17 lipca w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy 
na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Można je złożyć osobi-
ście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną 
przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wsparcie ma charak-
ter bezzwrotnej premii o wysokości 60 tys. zł, wypłacanej w dwóch 
ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 
80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. 
Wysokość wydatków na środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 
proc. kwoty pomocy. Szczegóły na stronie internetowej ARiMR. 

Bezpłatne szkolenie w ZUS 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje 
bezpłatne szkolenia dla lekarzy i płatników 
z obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich. 
Najbliższe odbędzie się 29 czerwca o godz. 
8.30 i 10.00 w Inspektoracie ZUS w Lipnie. Na 
szkolenia nie obowiązują wcześniejsze zapi-
sy. Będzie można dowiedzieć się więcej o wy-
stawianiu zaświadczeń lekarskich w formie 
elektronicznej i obsłudze e-ZLA na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Od 1 grudnia 
lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie tyl-
ko w formie elektronicznej (e-ZLA). 

Wyższa podstawa do nieodpłatnej pomocy prawnej

W konsultacjach jest projekt rozporządzenia resortu sprawiedliwo-
ści dotyczącego kwoty bazowej stanowiącej podstawę do naliczenia 
dotacji na finansowanie zadań związanych z udzielaniem nieodpłat-
nej pomocy prawnej. W przyszłym roku ma ona wynieść 5,5 tys. zł. 
W tym roku kwota bazowa to 5217 zł. Niedawno Sejm RP przyjął pre-
zydencką nowelizację, która m.in. poszerzy zadania powiatów związa-
ne z organizacją otwartych konkursów ofert na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Ponadto wprowadza ona darmowe poradnictwo oby-
watelskie, polegające na udzielaniu porad dostosowanych do indywidu-
alnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierzającej samodzielnie rozwiązać 
problem. Chodzi np. o osoby zadłużone. 
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Według nowych przepisów, płyty obornikowe będą obowiązkowe dla gospodarstw 
utrzymujących zwierzęta hodowlane

Trudna kapusta
Najczęściej uprawianym w Polsce warzywem jest ka-
pusta. Rośnie na 25 tys. ha. Rolnicy zajmujący się jej 
uprawą nie mają jednak łatwego zadania.

Mechanizacja

Uprawa Działalność pozarolnicza

Wolą używane

Strączkowe poza systemem Senior na zagrodzie 

Tylko 674 nowe ciągniki zarejestrowano w maju tego 
roku. Im bliżej żniw, tym sprzedaż niższa.

Suszę widać na polach gołym okiem. Niestety, z uwagi na prawo, niektórych ro-
dzajów upraw ona... nie dotyczy. Samorząd rolniczy zamierza zmienić ten stan 
rzeczy.

Nowym kierunkiem w dziedzinie usług na wsi są go-
spodarstwa opiekuńcze. W Tleniu w naszym woje-
wództwie w dniach 12-14 czerwca odbył się kongres 
ogólnopolski dla właścicieli obiektów tego typu. 

UprawaNiekorzystne zmiany
PRAWO  Ważą się losy rozporządzenia dotyczącego „Progra-
mu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapo-
bieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Jeśli rząd zgodzi się na 
przyjęcie dokumentu, dla rolników może to oznaczać poważne 
kłopoty

Kapusta wymaga odpowied-
niego stanowiska. Nie może ono 
znajdować się w miejscach za-
lewowych, ponieważ korzenie 
bardzo szybko gniją, gdy zosta-
ną zalane. Niektóre odmiany ka-
pusty szybciej rosną na glebach 
lżejszych, inne na cięższych. 
Bardzo ważny jest również od-
czyn gleby. Najlepsze jest pH 
między 6,5 a 7.5. Ma to wielkie 
znaczenie w przypadku wy-
stąpienia największego wroga 
plantatorów – kiły kapustnych. 
Choroba pojawia się, kiedy rośli-
na odczuwa niedobory wapnia. 

Jeśli ktoś decyduje się na 
zasadzenie na polach kapusty, 
musi liczyć się z tym, że im 

większa produkcja, tym łatwiej 
znaleźć odbiorcę, który zapro-
ponuje dobrą cenę. 

Pierwsze kapusty z pól po-
winny pojawić się w czerwcu. 
Odmiany średniowczesne do-
stępne będą w lipcu i sierpniu. 

Obecnie rolnicy uprawiają-
cy to warzywo zmagają się ze 
szkodnikiem: śmietką kapuścia-
ną. Owad może także żerować 
na innych kapustnych, np. na 
brokułach. Śmietka jest bardzo 
podobna do zwykłej muchy. 
Składa jaja, z których wykluwają 
się białe larwy żerujące w rośli-
nach. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Rolnicy w maju i czerwcu 
zajęci są przygotowaniem finan-
sowym do żniw. Dopiero po zbio-
rach można na spokojnie pomy-
śleć o zakupie nowego sprzętu. 

W maju na rynku królowały 
dwie marki. W starostwach po-

wiatowych zarejestrowano 137 
nowych ciągników New Holland 
i 136 marki John Deere. Za po-
dium plasują się kolejno Kubo-
ta (66 sztuk), Case (60 szt.) oraz 
Zetor (49 szt.). W naszym woje-
wództwie również wygrywa New 

Holland.
Najbardziej popularnym mo-

delem jest rywal New Hollanda 
– John Deere 6120M. Na drugim 
miejscu znajduje się New Hol-
land TD5.85, a na trzecim Kubota 
L5040. 

Spory ruch panuje na rynku 
ciągników używanych. Od począt-
ku roku kupiono ich ponad 8 tys. 
W rankingu popularności ma-
szyn używanych króluje Massey 
Ferguson przed Johnem Deerem 
i Zetorem.

(pw)

W ubiegłym tygodniu ogłoszo-
no suszę rolniczą na terenie kraju. 
Nie dotyczy ona wszystkich upraw. 
Poza systemem znajdują się na 
przykład rośliny strączkowe albo 
rośliny na paszę dla zwierząt. Użyt-
ki zielone są dla hodowców bardzo 
ważne. Gdy trawa schnie, oni tracą 
źródło paszy. Niestety, nie mogą 
ubiegać się o pomoc. Dodatkowo 
nawet jeśli w gospodarstwie pro-

wadzone są inne uprawy, wówczas 
użytki zielone mogą powodować, 
że straty spowodowane przez su-
szę przy szacowaniu przez komisję 
nie przekroczą poziomu 30 proc. 
i rolnik nie otrzyma pomocy.

„Tego typu przypadki często 
zdarzały się w poprzednich latach. 
Rolnicy poszkodowani są wówczas 
podwójnie, po pierwsze nie mogą 
skorzystać z przewidzianej pomo-

cy, a po drugie straty w plonach nie 
wystarczają na zapewnienie bazy 
paszowej dla zwierząt. Samorząd 
rolniczy zaapelował do Ministra 
Rolnictwa o podjęcie wszelkich 
możliwych działań, które pozwolą 
zrekompensować ogromne straty 
spowodowane klęską suszy” – czy-
tamy w komunikacie Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. 

(pw)

Idea gospodarstw opiekuń-
czych jest prosta – seniorzy mają 
w nich spędzać czas. W Polsce bra-
kuje ośrodków dla osób starszych. 
Jeśli nawet są, to albo bardzo dro-
gie, albo nie ma w nich miejsc. 
Tymczasem liczba osób w wieku 
podeszłym będzie rosła. 

Najwięcej gospodarstw opie-
kuńczych znajduje się w Holandii. 
Zazwyczaj to tylko dodatek do 
codziennej pracy rolnika. W więk-
szości tych obiektów pracują oso-
by mające wykształcenie upraw-
niające do opieki nad starszymi. 
Państwo uruchamia dodatkowe 
środki na ten cel, by opłacić część 
ich wynagrodzenia. To pomysłowe, 
ponieważ dla rządu jest to tańsze 
niż budowa nowych domów opie-
ki. Zazwyczaj w gospodarstwie 
pojawia się także pielęgniarka, by 
aplikować zastrzyki, wymieniać 
opatrunki itp. Gospodarze oferują 
seniorom całą gamę zajęć. Starają 
się, by była to rekreacja na świe-

żym powietrzu. Zwyczajem jest, 
że spożywają posiłek przy wspól-
nym stole z podopiecznymi. 

W Polsce problemem jest 
prawo, które utrudnia działanie 
tego typu gospodarstw. Należy się 
zdecydować – albo uprawa i ho-
dowla, albo prowadzenie opieki 
nad starszymi. Jeśli wybierze się 
to drugie, wówczas konieczne 
jest zarejestrowanie działalności. 
Innym wyjściem jest założenie 
fundacji albo spółdzielni socjalnej. 
Prowadząc gospodarstwo tego 
typu, należy liczyć się z koniecz-
nością spełnienia norm dotyczą-
cych liczby pokoi, łazienek i innych 
pomieszczeń. Jeśli prowadzimy 
kuchnię, wówczas dochodzą kolej-
ne wymogi. Mimo wszystko, coraz 
więcej osób w Polsce decyduje się 
na taką działalność. W Tleniu po-
jawiło się ich 140. Gospodarstwa 
opiekuńcze istnieją również w na-
szym województwie. 

(pw)

Kwestia ochrony przyrody 
przed wpływem azotu wielokrot-
nie ulegała zmianom. Ostatni pro-
jekt z 5 czerwca jest niekorzystny 
dla rolników. Zapowiada zmianę 
terminu stosowania nawozów na-
turalnych. Już obecnie apelowano, 
by wydłużyć okienko, w którym 
można ich używać. Jeśli rozporzą-
dzenie wejdzie w życie, należy spo-
dziewać się obostrzeń. 

Na polach o dużym nachyle-
niu dawki nawozów mineralnych 

będą musiały być tak podzielone, 
aby jedna nie przekraczała 100 kg 
N/ha. Uprawa obowiązkowo bę-
dzie prowadzona poprzecznie do 
linii nachylenia stoku. Dodatkowo, 
jeśli na takie pole wywieziemy na-
wóz naturalny, wówczas będzie go 
trzeba zaorać najpóźniej następ-
nego dnia. 

W projekcie rozporządzenia 
skrócono także terminy stosowa-
nia nawozów. Okienko ma rozpo-
czynać się 1 marca i trwać do 20 

października. Nowe prawo wpro-
wadza wyjątki od tej reguły i doty-
czą one obszarów, gdzie wegetacja 
zaczyna się później np. terenów 
górskich. Obecnie nawozy można 
stosować do 31 października. 

Gospodarzom pewnie nie 
spodoba się pomysł dokumen-
towania tego, ile jakiego nawo-
zu i kiedy rozrzucili na pole. Całe 
szczęście takie zapiski będą musieli 
prowadzić tylko rolnicy posiadają-
cy więcej niż 10 ha. To sztuka dla 
sztuki, ponieważ nikt realnie nie 
jest w stanie stwierdzić, czy notat-
ki będą miały pokrycie w rzeczy-
wistości. 

Kolejny wymóg dotyczy płyt 
obornikowych. Będą obowiązkowe 
dla gospodarstw, w których utrzy-
muje się zwierzęta hodowlane. Po-
wierzchnia płyty ma wystarczyć na 
przechowywanie obornika przez 5 
miesięcy, natomiast pojemność 
zbiorników na nawozy płynne 
musi umożliwić ich przechowywa-
nie przez pół roku. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne
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lacja zbiornikowa na gaz płyn-
ny w przeciwieństwie do innych  
rozwiązań np. kotła na pelet 
lub na olej, wymaga wykonania 
projektu, który zostanie zaak-
ceptowany przez Rzeczoznawcę  
ds. Zabezpieczeń  Przeciwpoża-
rowych i uzyskania stosownego 
pozwolenia z urzędu. Lokalizacja 
zbiornika wymaga przestrzega-
nia przepisów prawa budowla-
nego i akceptacji Rzeczoznawcy  
ds. Zabezpieczeń Przeciwpoża-
rowych. W czasie użytkowania 
instalacji gazowej, zbiornik pod-
lega bezterminowemu dozoro-
wi przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego. Te wszystkie wymogi  
i ich przestrzeganie gwarantują 
posiadaczom instalacji gazowej 

pewność, że użytkują bezpieczną 
instalację. 

Zadzwoń i zamów 
bezpłatną wycenę:

Pożegnanie z węglem. Wybierz to 
co wygodne i ekonomiczne - gaz płynny LPG!

Dlaczego warto wybrać 
gaz płynny LPG 
do ogrzewania domu?
Gaz płynny doskonale sprawdza 

się jako niezawodne źródło energii 
zarówno dla nowo budowanych do-
mów, jak i tych modernizowanych, 
bez dostępu do sieci gazu ziemne-
go. Ogrzewanie gazem płynnym 
jest proste, czyste i bezobsługowe.  
Od domownika wymaga ono je-
dynie wyboru odpowiedniej 
temperatury jaką chce utrzymy-
wać w swoim domu. Zaletą gazu 
płynnego jest również wszech-
stronność jego zastosowania 
w gospodarstwie domowym. Gaz 
płynny może być wykorzysty-
wany zarówno do zasilania kotła 
gazowego, który ogrzewa dom,  
do zapewnienia ciepłej wody użyt-
kowej, jak i do zasilenia kuchni 
gazowej. Warto również dodać, 
że ogrzewanie gazem płynnym 
emituje znikomą ilość szkodli-
wych związków chemicznych  
do atmosfery (smogu). Dzię-
ki temu ogromną przewagą  
gazu płynnego nad innymi pali-
wami kopalnymi jest utrzymanie 
wysokiej jakości powietrza w na-
szym najbliższym otoczeniu. 

Co trzeba wiedzieć przed 
założeniem instalacji? 
Jak wygląda cały proces?
Wybierając gaz płynny do 

ogrzewania domu trzeba mieć 
świadomość podstawowych wy-
mogów stawianych przez przepisy 
prawa budowlanego. Jednym z naj-
ważniejszych jest umiejscowienie 
kotła gazowego. Zgodnie z przepi-
sami nie może być on zlokalizo-
wany w piwnicy. Kocioł gazowy nie 
wymaga jednak specjalnie wyod-
rębnionego pomieszczenia, może 
zostać umiejscowiony na przykład 
w kuchni, łazience, czy spiżarce. 
Planując lokalizację zbiornika LPG 
na działce powinniśmy zachować 
minimalne odległości bezpieczeń-
stwa: 5 metrów od szamb, studzie-
nek oraz wszelkich zagłębień tere-
nu i 3 metry od linii energetycznej. 
Istotną rzeczą jest również zapew-
nienie dojazdu odpowiedniej auto-
cysternie, która tankuje zbiornik za 
pośrednictwem węża o długości do 
45 metrów.

Proces inwestycyjny rozpo-
czynamy od: zamówienia aktual-
nej mapy działki, na której chce-
my postawić zbiornik, wykonania 
projektu instalacji gazowej przez 
projektanta instalacji i złożenie go 
w stosownym urzędzie.

Po uzyskaniu pozytywnej 
decyzji z urzędu, przystępujemy  
do prac związanych z przygotowa-
niem wykopów pod instalację i pod 
prefabrykowaną płytę fundamen-
tową. Montaż kompletnej instalacji 

gazowej z doprowadzeniem insta-
lacji do kuchenki gazowej i kotła 
gazowego trwa około 1-2 dni. Po 
wszystkich pracach inwestycja zo-
staje zakończona wizytą Inspektora  
z Urzędu Dozoru Technicznego. 

Czym się kierować 
przy wyborze 
oferty/dostawcy?
W wyborze odpowiedniej fir-

my odpowiedzialnej za wykonanie 
instalacji gazowej oraz za dostawę 
gazu płynnego powinniśmy kiero-
wać się min. renomą i doświadcze-
niem firmy, siecią dystrybucji oraz 
wielkością posiadanych magazy-
nów. Zaletą jaka może zdecydować 
o wyborze firmy jest również kom-
pleksowość wykonywanych usług. 
Warto powierzyć inwestycję firmie, 

która zadba zarówno o kwestie 
związane z uzyskaniem stosow-
nych pozwoleń z urzędu jak i wy-
kona instalację gazową zewnętrzną 
i wewnętrzną wraz z urządzenia-
mi towarzyszącymi typu kocioł 
gazowy. Firma powinna również 
zadbać o klienta w czasie dalszej 
współpracy, zapewniając stałą ob-
sługę instalacji, serwis 24 godziny 
na dobę oraz wymagane przeglądy 
i dozór.

Jaki jest czas 
realizacji inwestycji?
Czas realizacji inwestycji zależy 

w większości przypadków od urzę-
du, który udziela odpowiednią zgodę 
oraz od obsługi geodezyjnej. Z wie-
loletniego doświadczenia wynika,  
że bezpiecznie jest założyć trzy 
miesiące na kwestie formalne  
oraz dwa dni na prace instalacyjne 

na posesji.
Jakie są 
koszty ogrzewania?
Koszty ogrzewania domu 

zależą od wielu czynników jak  
na przykład: średnia tempera-
tura powietrza, izolacja cieplna  
budynku, rodzaj i skuteczność 
wentylacji. Najistotniejszym 
czynnikiem wpływającym na 
koszty jest wielkość budynku  
i jego zapotrzebowanie na energię. 

W zależności od standardu 
ocieplenia budynku, rodzaju in-
stalacji centralnego ogrzewania 
oraz ustawionej temperatury, 
koszt ogrzewania może być róż-
ny nawet dla budynku o tej sa-
mej powierzchni. Biorąc pod 
uwagę przykładowy dom jed-

norodzinny, dobrze ocieplony, 
o powierzchni grzewczej 120 m2, 
możemy oszacować koszty ogrze-
wania: przy założeniu, że budynek 
ma zapotrzebowanie na ciepło  
100 kwh/m2/rok, wyposażony jest 
w nowoczesny kondensacyjny ko-
cioł gazowy.

Koszt ogrzewania gazem 
płynnym wyniesie około 3500 zł 
brutto rocznie. Porównując to 
do rocznego kosztu ogrzewa-
nia ekogroszkiem, który wyno-
si około 2500 zł brutto, różnica  
to zaledwie około 1000 zł rocznie.

Jaki zbiornik 
na gaz płynny wybrać?
Czynniki, które decydują o wy-

borze zbiornika to ilość miejsca, 
względy wizualne oraz wydajność 
zbiornika. Najczęściej stosowany 
jest zbiornik o pojemności 2700 

litrów w wersji naziemnej, który 
pokrywa zapotrzebowanie na gaz 
w większości typowych budynków 
jednorodzinnych. Schowanym od-
powiednikiem zbiornika naziem-
nego jest zbiornik podziemny, 
który ze względu na wymagane 
mniejsze odległości od budynków 
i granic działki można stosować 
na mniejszych działkach. Większa 
pojemność zbiorników wykorzy-
stywana jest np. do sieci gazowych. 
Z jednego postawionego zbiorni-
ka o pojemności 4850 litrów mo-
żemy swobodnie zasilić trzy lub 
więcej domów jednorodzinnych,  
na sąsiadujących ze sobą posesjach. 
Wybierając do tego rozliczenie za 
gaz zużyty, według wskazań gazo-
mierza każdy budynek rozliczany 

będzie indywidualnie.
Czy użytkowanie zbiornika 

jest bezpieczne?
Oczywiście użytkowanie 

zbiornika jest bezpieczne. Insta-

A R T Y K U Ł    S P O N S O R O W A N Y 
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 Lipno
 3 lipca Miejskie Centrum Kulturalne zaprasza dzieci na spektakl pt. 

„Król Ciapciak”. Początek o godz. 17.00. Wstęp wolny.
 31 sierpnia w parku miejskim w Lipnie po raz jedenasty zostanie zor-

ganizowany festiwal muzyczny „Lipa”. Zespoły, które w tym roku chciałyby 
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 Cho-

pinowskim w Szafarni, organizuje cykl wakacyjnych koncertów chopinows-
kich w niedziele o 12.15. Pierwszy koncert już 1 lipca, na estradzie Ośrodka 
Chopinowskiego wystąpią Piotr Nowak i Joanna Maja Jasnowska. Podczas 
sześciu koncertów rozbrzmiewać będzie przede wszystkim muzyka Fryderyka 
Chopina. Zagrają wybitni artyści z Polski i z zagranicy. Recitale połączone 
będą z odczytaniem fragmentów Kuriera Szafarskiego – listów kompozytora, 
pisanych w formie gazety. Koncerty stanowią okazję do poznania historyc-
znych szczegółów, anegdot, ciekawostek z pobytu Fryderyka Chopina w Sza-
farni. Bilety kosztują 10 zł. 

 Wąbrzeźno
 Z myślą o wakacjach Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci, które 

ukończyły 7 lat, do udziału w bezpłatnych warsztatach tematycznych. Już od 
2 lipca w ramach „Słonecznych wakacji” czekają na najmłodszych animatorzy 
zabaw. – Podczas tygodniowych spotkań nie zabraknie warsztatów plasty-
cznych, podczas których uczestnicy będą mogli wykazać się zdolnościami 
manualnymi. Ponadto przygotowaliśmy szereg zabaw i tańców animacyjnych. 
Miłośnicy bajek będą mieli okazję obejrzeć przedstawienie teatralne pt. 
„Pchła krętaczka” w wykonaniu aktorów z teatru KRAK-ART z Krakowa – 
zachęcają organizatorzy. Warsztaty będą trwać od godz. 11.00 do godz. 13.00. 
Zapisać trzeba się osobiście w Dziale Animacji Kultury WDK (wymagane jest 
wypełnienie karty zgłoszenia). Liczba miejsc ograniczona. Informacje pod nu-
merem telefonu 56 688 17 27, wew. 24. 

 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza zespoły i kapele ludowe do udziału 
w wąbrzeskiej Biesiadzie Seniorów. Impreza odbędzie się 8 lipca o godzinie 
10.00. Tego dnia scena będzie należała do zespołów wokalnych, wokalno-
instrumentalnych, zespołów folklorystycznych, kapel ludowych i podwórko-
wych. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na stronie www.wdk-
wabrzezno.pl oraz w dziale animacji kultury WDK. 

 22 lipca od godz. 10.00 klasyczna motoryzacja ponownie zagości 
na wąbrzeskim rynku. A wszystko to za sprawą Wystawy Zabytkowych 
Pojazdów„18+” organizowanej już po raz kolejny przez Wąbrzeski Dom Kul-
tury. Wszyscy właściciele pojazdów zabytkowych zarejestrowani w Biurze Or-
ganizacyjnym WDK do 16 lipca otrzymają pamiątkowe gadżety oraz zostaną 
zaproszeni do uczestnictwa w rajdzie. Wpisowe 5 zł. Zapisy oraz bliższe in-
formacje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24, mail 
animacja@wdkwabrzezno.pl.

 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 Ama-
torskich „Stopklatka”. Prace można nadsyłać do 27 sierpnia. Konkurs 
adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałych miłośników 
amatorskiego filmowania. Tematyka jest dowolna, ale czas projekcji filmu 
nie może przekroczyć 30 minut (w uzasadnionych przypadkach organiza-
tor może wyrazić zgodę na dłuższy obraz). Zgłoszenia, wraz z płytą, należy 
nadsyłać do 27 sierpnia na adres: Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8, 
87-500 Rypin. Można zgłosić maksymalnie dwie produkcje. Organizatorzy 
przewidzieli pulę nagród finansowych i rzeczowych. 

 Brodnica
 8 lipca o 18.00 na Dużym Rynku w Brodnicy planowany jest koncert 

operetkowy zatytułowany „Przetańczyć całą noc”. Wystąpią: Katarzyna Jaracz 
(sopran), Paweł Krasulak (tenor) i kwartet smyczkowy Arte Con Brio.  

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Wyróżnili za kulturę
NAGRODY  W ubiegłym tygodniu marszałek województwa 
Piotr Całbecki przyznał coroczne nagrody. Kto otrzymał sta-
tuetki za działalność kulturalną?

W kategorii „kultura” mar-
szałek przyznał dwie nagrody. 
Pierwszą otrzymał ks. Adam 
Ceynowa, proboszcz parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Chełmnie – za opiekę 
konserwatorską nad kościołami 
w Świerczynkach (powiat toruń-
ski) i Chełmnie. Ks. Ceynowa w la-
tach 2004-2015 był proboszczem 
parafii św. Jana Chrzciciela i św. 
Jana Ewangelisty w Świerczyn-
kach. W tym czasie, wykorzystując 
dotacje zewnętrzne, doprowadził 
do odnowienia kościoła oraz wpi-
sania jego wyposażenia do woje-
wódzkiego rejestru zabytków. Po 
przejęciu w 2015 roku probostwa 
parafii pw. Najświętszej Marii 
Panny w Chełmnie intensywnie 
pracuje nad odnawianiem i przy-
wracaniem do życia religijnego 
i kulturalnego wszystkich pięciu 
zabytkowych gotyckich kościo-
łów, znajdujących się na terenie 
parafii.

Druga nagroda powędrowa-
ła do Marcin Sautera, reżysera, 

scenarzysty, operatora filmów 
dokumentalnych, fotografika 
(Bydgoszcz) – za realizację znako-
micie przyjętego przez krytyków 
i widzów filmu dokumentalnego 
„Żalanasz – pusty brzeg”. Tytu-
łowy Żalanasz to miasto porto-
we nad częściowo wyschniętym 
jeziorem Aralskim. Miejsce po-
między wielką wodą i rozległą 
pustynią, niegdyś dobrze prospe-
rujące ogniwo gospodarki sowiec-
kiej, dzisiaj zaledwie cień dawnej 
świetności. W obiektywie Mar-
cina Sautera Żalanasz to jednak 
nie tylko sugestywne krajobrazy, 
lecz przede wszystkim losy ludzi, 
którzy zainwestowali tutaj swoje 
życiowe nadzieje i oczekiwania, 
a teraz pozostało im trawić swoją 
samotność pośród ruin statków 
oraz portowych żurawi.

Wyróżnienia w dziedzinie 
kultury otrzymali: Biblioteka 
Miejska im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu – za aktywne 
współtworzenie kulturowego pej-
zażu Inowrocławia; Gmina Mia-

sto Wąbrzeźno – za inicjatywę 
i wsparcie budowy nowoczesnej 
siedziby Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeź-
nie; Piotr Salaber i ksiądz Syl-
wester Wawrzyński (Bydgoszcz) 
– za stworzenie oratorium „Non 
omnis moriar. We mnie jest miej-
sce spotkania”, którego wykona-
nia uświetniły ustanowienie św. 
Jana Pawła II patronem woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego; 
Wiesław Trzeciakowski, poeta, 
publicysta historyczny, krytyk li-
teracki, tłumacz języka niemiec-
kiego (Bydgoszcz) – za niezwykle 
bogatą czterdziestoletnią działal-
ność literacką; Agnieszka Płoszaj-
ska, aktorka, reżyserka; Aleksan-
dra Lis, aktorka – za działalność 
w Kujawsko-Pomorskim Impresa-
ryjnym Teatrze Muzycznym w To-
runiu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem realizacji monodramu 
„Jutro będzie za późno”; ks. Sta-
nisław Waszczyński, emerytowa-
ny, wieloletni proboszcz i kustosz 
bazyliki katedralnej Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny we 
Włocławku – za troskę o dobra 
kultury i całokształt działalności 
duszpasterskiej; prof. dr hab. Han-
na Michalak, prorektor do spraw 
artystycznych Akademii Muzycz-
nej im. F. Nowowiejskiego w Byd-
goszczy – za całokształt dorobku 
artystycznego, dydaktycznego 
i naukowego oraz Iwona Chmie-
lewska, ilustratorka, pisarka (To-
ruń) – za osiągnięcia na szczeblu 
międzynarodowym w dziedzinie 
książki ilustrowanej.

(ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/

Andrzej Goiński

Muzyka

Przypomną Annę Jantar
W sobotę 30 czerwca w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni wokalistka Sara Pach 
zaśpiewa utwory Anny Jantar. 

Koncert rozpocznie się 
o 17.00. Artystce towarzyszyć 
będą: Igor Nowicki (instrument 

klawiszowy) i Rafał Zwierzak Zie-
liński (gitara). Z pewnością nie 
zabraknie takich przebojów jak: 

„Najtrudniejszy pierwszy krok”, 
„Zawsze gdzieś czeka ktoś”, „Tyl-
ko mnie poproś do tańca”, „Sta-
ruszek świat” czy „Tyle słońca 
w całym mieście”.

Sara Pach to wokalistka, 
kompozytorka i autorka tek-
stów, grająca na pianinie i gi-
tarze, laureatka wielu festiwali 
muzycznych. Artystka zdobyła 
popularność po nagraniu wspól-
nego utworu „Niepodzielni” ze 
znanym raperem Mezo. 

(ToB)
fot. archiwum





Czwartek, 28 czerwca 2018

11:05 Doktor Quinn

05:50 Elif odc. 267 - serial
06:50 Nieznany Pantanal 
 odc. 1 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Szwajcaria - Kostaryka 
 - piłka nożna 
10:50 Polska na Mundialu odc. 7
11:05 Doktor Quinn odc. 22 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 Nieznany Pantanal odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 268 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:25 Trzecia połowa - serial
15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna
15:50 Japonia - Polska Piłka nożna
18:25 Trzecia połowa - serial
18:35 Jeden z dziesięciu
19:10 Pogoda
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna
19:50 Anglia - Belgia Piłka nożna
22:15 Sprawa dla reportera
23:15 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 3
23:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
00:15 Ocaleni odc. 14
01:15 Wojsko-polskie.pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 265 - serial

06:25 Szpital odc. 345 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 64 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 3 - serial

09:20 Magda M. odc. 13 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 620 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 65 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 519 - serial

14:55 Szpital odc. 346 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 14 - serial

17:55 Dr House odc. 2 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 621 - serial

20:00 Goło i wesoło - komediodramat

21:55 Lucyfer odc. 17 s. 2 - serial

22:55 Przeczucie - thriller

01:05 Moc magii odc. 172

06:00 Detektywi w akcji 

 odc. 132 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 19 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 20 - serial

08:00 Drużyna A odc. 11 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 15 - serial

10:00 Na patrolu odc. 9 - serial

10:30 Na patrolu odc. 10 - serial

11:00 Drużyna A odc. 12 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 51 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 171

15:00 Detektywi w akcji odc. 52 - serial

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 192

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 193

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 382 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 383 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 172 - serial

21:00 Ofi ary wojny - dramat

23:30 Wyrok śmierci - dramat

01:35 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 12

06:00 To moje życie! odc. 321 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 88 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 6 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 9 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial
20:00 Straszny fi lm - komedia 
21:45 Komedia romantyczna - komedia 
23:25 Ryzykanci - fi lm
01:05 Dyżur odc. 25 s. 2
01:45 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 6 - serial

08:00 Dezerterzy odc. 75, 

08:35 Informacje kulturalne 

09:00 Pora umierać - dramat

11:00 Banda Rudego Pająka 

 odc. 3 - serial

11:40 Banda Rudego Pająka 

 odc. 4 - serial

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

12:35 Virtuti - dramat

14:35 Niedziela Barabasza - nowela

15:25 Spotkanie z Aleksandrem 

 Bardinim 

16:25 Poznań ‘56 - dramat

18:25 Blisko, coraz bliżej odc. 8 - serial 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Cały ten zgiełk - musical

22:10 Scena klasyczna odc. 26 - recital

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 93

23:15 Bandyta - dramat

00:55 Spotkania z profesorem 

 Zinem odc. 67

01:20 Mini wykłady o maxi 

 sprawach odc. 3

06:50 Był taki dzień odc. 607
06:55 Henryk Sławik. Polski 
 Wallenberg - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 28
08:35 1200 muzeów odc. 8 - serial
09:05 Korona królów odc. 75 - serial 
09:40 Korona królów odc. 76 - serial 
10:10 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 106
10:40 Podróże z historią odc. 3 s. 1
11:15 Flesz historii 
11:35 Cyrk po sowiecku odc. 1 - serial
12:05 August Kowalczyk - numer 
 obozowy 6804 - fi lm
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 56
14:05 Sensacje XX wieku odc. 97
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 47 - serial
15:15 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm
16:15 Koło historii odc. 45
17:10 Taśmy bezpieki odc. 6
17:45 Bodo odc. 12 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 194
19:25 Sensacje XX wieku odc. 168
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:30 Made in USSR - fi lm
21:30 Korona królów odc. 77 - serial 
22:05 Korona królów odc. 78 - serial 
22:35 Spór o historię odc. 8
23:15 Miasto gniewu odc. 5 - 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 W promieniach miłosierdzia - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Misjonarze Afryki 
 - Ojcowie Biali odc. 3
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 17 - fi lm
13:40 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - fi lm
14:05 Ocalić Winstona - dramat
15:30 Wenezuela - San Félix 
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 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii 
17:15 Chingola - fi lm
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. 16 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
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. 5

05:55 Na dobre i na złe 

 odc. 650 - serial

06:50 Podróże z historią odc. 16 s. 2

07:20 Na sygnale odc. 87 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Panorama

10:50 Pogoda - fl esz 

11:00 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 91

11:15 Serbia - Brazylia Piłka nożna 

13:35 Koło fortuny 

14:15 Daleko od szosy odc. 3 - serial

15:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 - piłka nożna

15:50 Senegal - Kolumbia Piłka nożna

18:30 Rodzinka.pl odc. 110 s. 5 - serial 

19:00 Barwy szczęścia odc. 1849 

 - serial

19:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 - piłka nożna

19:50 Panama - Tunezja Piłka nożna

22:15 Markiza Angelika - fi lm

00:20 Droga do serca - dramat

02:25 Tajemnica Elise odc. 5 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 967 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 969 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 18 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 6
09:30 Szkoła odc. 310 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 568 - serial
11:30 Szpital odc. 454 - serial
12:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 12 s. 2 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 970 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 972 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 2
16:00 Szkoła odc. 311 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 569 - serial
18:00 Szpital odc. 455 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5355
20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2704 - serial
20:55 Milionerzy odc. 78
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 15
22:30 Gliniarz z Beverly Hills III 
 - komedia
00:45 Kobieta-kot - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy odc. 711 - serial
08:50 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 529 - serial
09:20 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 530 - serial
09:50 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 66 - serial
10:50 Dlaczego ja? odc. 679 - serial
11:50 Gliniarze odc. 190 - serial
12:50 Trudne sprawy odc. 587 - serial
13:50 Sekrety rodziny odc. 13 - serial
14:50 Dlaczego ja? odc. 642 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3661
16:40 Gliniarze odc. 132 - serial
17:40 Sekrety rodziny odc. 14 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 187 - serial 
20:10 I że cię nie opuszczę... 
 - melodramat
22:25 To Twoja wina odc. 4 - serial
23:35 Grace księżna Monako - fi lm
01:45 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 94

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 13:35 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 08:20 Doradca smaku 19:30 Świat według 
Kiepskich

Axel Foley, nieujarzmiony detektyw, znów odwiedza 
Beverly Hills, ku wściekłości lokalnego szeryfa. 
Tropiąc złodziei samochodów, odkrywa, że są to ci 
sami bandyci, którzy zabili jego szefa.

Dwóch bezrobotnych przyjaciół, zainspirowanych 
popularnością tancerzy Chippendale, postanawia 
stworzyć grupę rozrywkową występującą z męskim 
striptizem. Wkrótce dołączają do nich kolejni 
panowie.

„Goło i wesoło”
(1997r.) TVN 7 20:00

„Gliniarz z Beverly Hills III”
(1994r.) TVN 22:30



Piątek, 29 czerwca 2018

23:00 Ekstradycja

05:55 Elif odc. 268 - serial
06:50 Nieznany Pantanal odc. 2 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Japonia - Polska Piłka nożna 
10:50 Polska na Mundialu odc. 8
11:05 Doktor Quinn odc. 23 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Rok w zagrodzie odc. 7
12:50 Nieznany Pantanal odc. 3 - serial
13:50 Elif odc. 269 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 132
16:05 Opole 2018 na bis 
 odc. 1 - koncert
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:07 Pogoda dla żeglarzy odc. 2
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 - piłka nożna
21:05 Pelé: Narodziny legendy - fi lm
23:00 Ekstradycja odc. 3 - serial
00:10 Zabiłam, aby żyć - fi lm

05:20 Ukryta prawda odc. 266 - serial

06:25 Szpital odc. 346 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 65 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 4 - serial

09:20 Magda M. odc. 14 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 621 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 66 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 520 - serial

14:55 Szpital odc. 347 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 15 - serial

17:55 Dr House odc. 3 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 622 - serial

20:00 Samoloty II - fi lm

21:50 Nigdy w życiu! - komedia 

00:00 Uprowadzona odc. 5 - serial

01:00 Tajemnice Laury 

 odc. 13 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 133 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 20 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 21 - serial
08:00 Drużyna A odc. 12 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 16 - serial
10:00 Na patrolu odc. 11 - serial
10:30 Na patrolu odc. 12 - serial
11:00 Drużyna A odc. 13 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial
13:00 Galileo odc. 664
14:00 Galileo odc. 665
15:00 Detektywi w akcji odc. 53 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 194
17:00 Esmeralda odc. 1
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 383 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 384 - serial
20:00 Przeznaczenie wikinga - fi lm
21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 169 - serial
22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 170 - serial
00:00 Diamentowe psy - fi lm
02:00 Tak czy nie 

06:00 To moje życie! odc. 322 s. 4
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 89 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 10 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
20:00 Wielka zabawa TV Puls 
 w Dolinie Charlotty 
00:00 Komedia romantyczna - komedia 
01:25 Dyżur odc. 26 s. 2
02:00 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 9 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 85

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:55 Poznań ‘56 - dramat

11:00 Banda Rudego Pająka 

 odc. 5 - serial

11:45 Samochodzik i templariusze 

 odc. 1 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:45 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli - koncert

13:50 Antyfonie odc. 3

14:30 Życie za życie. Maksymilian 

 Kolbe - dramat

16:15 Horror w Wesołych 

 Bagniskach - dramat

17:50 Videofan odc. 75

18:20 Blisko, coraz bliżej odc. 9 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wszyscy albo nikt - fi lm

21:55 Niebo i lód - fi lm

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 94

23:45 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli - koncert

00:50 Cały ten zgiełk - musical

06:50 Był taki dzień odc. 608
07:00 Koło historii odc. 45
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 29
08:35 Klasztory polskie odc. 11
09:15 Korona królów odc. 77 - serial 
09:45 Korona królów odc. 78 - serial 
10:20 Cyrk po sowiecku odc. 2 - serial
10:50 Podróże z historią odc. 44 s. 5
11:25 Taśmy bezpieki odc. 7
11:55 Ignacy Jan Paderewski 
 - zanim powróci 
12:45 Polska na Mundialu odc. 4
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 194
14:05 Sensacje XX wieku odc. 168
14:35 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 41 - serial
15:10 Dawne światy odc. 3 - serial
16:15 Ostatnie powstanie - fi lm
17:15 Tajemnica Jana Pawła II - fi lm
17:50 Bodo odc. 13 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 192
19:25 Sensacje XX wieku odc. 193
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 15
20:30 Edward VIII i naziści - fi lm
21:30 Korona królów odc. 79 - serial 
22:05 Korona królów odc. 80 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 116
23:15 Wszyscy jesteśmy romantyczni 
 - Tadeusz Nalepa - fi lm
00:10 Wiedźmin odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 16 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:30 Msza Święta w uroczystość 
 Świętych Apostołów 
 Piotra i Pawła 
11:20 Święty Paweł w Grecji - fi lm
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Przełamywanie barier. Podróże 
 apostoła Pawła - fi lm
12:50 Święty Paweł i pierwsze 
 Kościoły - fi lm
13:40 Ja Paweł - fi lm
14:05 Watykan - 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
16:00 Informacje dnia 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 6
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
19:30 Latający dom - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton
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 Stara i Nowa Bazylika 
 Świętego Piotra - fi lm
22:55 Kolory świętości

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 651 - serial
06:55 Afryka od kuchni odc. 1 - serial
07:20 Na sygnale odc. 88 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama
10:50 Pogoda - fl esz 
11:00 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 92
11:15 Anglia - Belgia Piłka nożna 
13:25 Koło fortuny 
14:00 Coś dla Ciebie odc. 156
14:30 Makłowicz w podróży odc. 37
14:55 Postaw na milion
15:50 Koło fortuny - extra odc. 6
16:00 Familiada
16:30 Koło fortuny 
17:15 Czarna perła odc. 30 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 111 s. 5 - serial 
19:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1850 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1851 - serial
20:10 Switch - komedia 
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 22 s. 14 - serial
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 1 s. 15 - serial
23:50 Markiza Angelika - fi lm
01:50 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 
 odc. 1

05:40 Mango - Telezakupy

06:50 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 970 - serial

07:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 972 - serial

08:20 Doradca smaku odc. 20 s. 8

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 6

09:30 Szkoła odc. 311 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 569 - serial

11:30 Szpital odc. 455 - serial

12:30 Druga twarz odc. 8 s. 2

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 973 - serial

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 974 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 2

16:00 Szkoła odc. 312 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 570 - serial

18:00 Szpital odc. 456 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5356

20:00 John Carter - fi lm

22:50 Mission: Impossible III - fi lm

01:20 Gliniarz z Beverly Hills III 

 - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy odc. 532 - serial

08:50 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 531 - serial

09:20 SuperPies odc. 3

09:50 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 67 - serial

10:50 Dlaczego ja? odc. 680 - serial

11:50 Gliniarze odc. 191 - serial

12:50 Trudne sprawy odc. 588 - serial

13:50 Sekrety rodziny odc. 14 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 643 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3662

16:40 Gliniarze odc. 133 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 15 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 213 - serial 

20:05 Kac Wawa - komedia 

22:15 Umów się ze mną. 

 Take me out odc. 3

23:45 Opętani - horror 

01:55 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 88

07:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:20 Blisko, coraz bliżej 08:00 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:20 Doradca smaku 08:50 Malanowski 
i Partnerzy

Młody wiking Erik wyrusza z niebezpieczną 
misją, której celem jest oswobodzenie porwanej 
księżniczki i uratowanie świata przed mocami 
ciemności.

Młody weteran wojny secesyjnej, John Carter, 
w tajemniczych okolicznościach trafi a na Marsa. 
Zostaje wzięty do niewoli. Udaje mu się uciec, ale 
na jego pomoc czeka jeszcze księżniczka Dejah.

„Przeznaczenie wikinga”
(2015r.) TV4 20:00

„John Carter”
(2012r.) TVN 20:00



Sobota, 30 czerwca 2018

05:55 Klan

05:55 Klan odc. 3300
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Pełnosprawni 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Weterynarze z sercem - serial 
08:50 Sekundy, które zmieniły 
 życie odc. 3
09:30 Studio Raban odc. 33
10:00 Rodzinny ekspres odc. 37
10:25 Zakochaj się w Polsce odc. 73
10:55 Spis treści - rozmowy z Andrzejem 
Doboszem odc. 11
11:05 Doktor Quinn odc. 24 s. 5 - serial
12:00 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 24
12:15 Opole 2018 na bis 
 odc. 2 - koncert
13:10 Wiosenne opowieści - fi lm
14:15 Franciszek, jezuita odc. 1 - serial
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 1 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 1 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Opole na bis - koncert
17:40 Greckie pocałunki - komedia 
18:40 Orły Nawałki odc. 4 - serial
19:05 Trzecia połowa odc. 31 - serial
19:10 Pogoda
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa - serial
22:20 Alex Cross - thriller
00:15 Pelé: Narodziny legendy - fi lm

05:45 Ukryta prawda odc. 267 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przyjaciele odc. 1 s. 3 - serial 

09:30 Magda M. odc. 11 - serial

10:30 Magda M. odc. 12 - serial

11:35 Columbo odc. 3 - serial

13:10 Samoloty II - fi lm

14:55 Areszt domowy - komedia 

17:20 Niedziele u Tiffany’ego - komedia 

19:00 Przesyłka ekspresowa - komedia 

20:55 Duży - komedia 

23:10 Czas patriotów - fi lm

01:40 Moc magii odc. 174

03:50 Druga strona medalu odc. 8

04:20 Druga strona medalu odc. 1 s. 2

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 15
06:30 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 16
06:55 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 17
07:25 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 18
07:55 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial
08:25 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial
08:50 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial
09:25 Wszystkie psy idą do nieba - fi lm
11:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 380 - serial
12:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 381 - serial
13:05 Policjantki i policjanci 
 odc. 382 - serial
14:05 STOP Drogówka odc. 172
15:05 Plaga podziemnych pająków 
 odc. 42 s. 6 - fi lm
17:00 Domy za grube miliony 
 odc. 5 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 5
19:00 Galileo odc. 666
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 383 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 384 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 171 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 172 - serial
00:05 Gallows Hill - horror 

06:00 Skorpion odc. 1 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 65 s. 3

07:35 Niesamowite! odc. 14 - serial

08:10 Tajemnice medyczne 

 odc. 28 - serial

09:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 71 s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 72 s. 2 - serial

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 73 s. 2 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 74 s. 2 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 75 s. 2 - serial

14:00 Sześć dni, siedem nocy 

 - komedia 

16:00 Zakonnica w przebraniu 

 - komedia

18:15 Zemsta frajerów: następne 

 pokolenie - komedia 

20:00 Dorwać gringo - dramat

22:00 Mad Max - fi lm

23:55 Mad Max II - fi lm

01:55 Taki jest świat odc. 65 s. 3

02:35 Biesiada na cztery pory roku 

 odc. 3 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 5 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 10

09:40 Gottland - fi lm

11:40 Wszyscy albo nikt - fi lm

13:35 Gwiezdny pył - fi lm

14:50 Mistrz Bacciarelli - Włoch, 

 warszawiak, Europejczyk 

15:30 Przez całą noc - dramat 

17:10 Zaklęte rewiry - dramat

19:00 Brian Johnson: Życie 

 w trasie odc. 5 - serial

20:00 American Hustle. Amerykański 

 przekręt - dramat

22:25 Radiohead - In Rainbows - fi lm

23:35 Samowolka - dramat

00:50 American Hustle. Amerykański 

 przekręt - dramat

03:20 Dotknięcie anioła - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 609

07:00 Opowieść o Indiach odc. 3 - fi lm

08:05 Regiony z historią odc. 5

08:25 Podróże z historią odc. 44 s. 5

09:05 Egipt odc. 4 - serial

10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 137

10:35 Wielki test o NATO 

12:15 Sprint przez historię 

 Przemysława Babiarza odc. 12

12:45 Życie odc. 5 - serial

13:50 Szerokie tory odc. 89

14:25 Wielka gra

15:25 Spór o historię odc. 130

16:05 Listy z Reims - fi lm

16:40 Ignacy Jan Paderewski 

 - zanim powróci 

17:25 Klucz do prawdy odc. 19

17:45 Noce i dnie odc. 10 - serial

18:50 Made in USSR - fi lm

19:55 Wojownicy czasu odc. 3

20:35 Mikołaj Kopernik odc. 1 - fi lm

21:05 Mikołaj Kopernik odc. 2 - fi lm

21:45 Klerycy w komunistycznej 

 armii - fi lm

22:45 Andrew Marr: Historia 

 świata odc. 8 - serial

23:50 900 dni - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:00 Trzeci Testament - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna
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 Matka Teresa - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 24
16:00 Informacje dnia 
16:10 Prorok Ukrainy - 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 Myśląc ojczyzna 
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. 1 - serial 

06:00 Na dobre i na złe 
 odc. 652 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1360 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 97
10:50 Pogoda - fl esz 
11:00 Rodzinka.pl odc. 167 s. 7 - serial 
11:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1863 - serial
12:15 Porwanie na Manhattanie - fi lm
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny 
15:10 Słowo na niedzielę 
15:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
18:30 Postaw na milion - kulisy
18:40 Postaw na milion
19:35 Lajk! Magazyn 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 20
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 133
21:35 La La Poland odc. 2
22:25 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 1
23:25 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 2
00:30 Wszystko zostaje w rodzinie 
 - komedia
02:20 Switch - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 2 s. 8

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 3

11:00 Na Wspólnej odc. 2701 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2702 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2703 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2704 - serial

12:50 Ugotowani odc. 3 s. 13

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 4 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 4 s. 3

16:00 Domowe rewolucje odc. 6 s. 2

17:00 Projekt Lady odc. 6 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 9 s. 15

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5357

20:00 Czas na miłość - komedia 

22:30 Seks w wielkim 

 mieście II - komedia 

01:40 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 15

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Piotruś Pan: wielki powrót - fi lm

09:15 My3 odc. 38

09:45 My3 odc. 39

10:15 Ewa gotuje odc. 298

10:50 Czterej pancerni i pies: Rozstajne 

 drogi; Brzeg morza - serial

12:50 Krokodyl Dundee II - komedia 

15:10 Jaś Fasola odc. 4 - serial 

15:50 Joker odc. 44

16:50 Emsi na tropie odc. 4

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 79

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 80

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 176 - serial 

20:05 Opowieści z Narnii: Lew, 

 czarownica i stara szafa - fi lm

23:00 Predator - fi lm

01:20 Chirurdzy odc. 84 - serial

02:20 Chirurdzy odc. 85 - serial

11:35 Columbo 14:05 STOP Drogówka 09:10 Lombard. Zycie pod 
zastaw

11:40 Wszyscy albo nikt 10:00 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

21-letni Tim Lake dowiaduje się, że mężczyźni w jego 
rodzinie mają umiejętność podróży w czasie. Gdy 
zakochuje się w Mary, za sprawą zbiegu okoliczności 
cofa się do innej rzeczywistości.

Major Dutch Schaeff er i jego najemnicy mają za 
zadanie odbić zakładników przetrzymywanych 
gdzieś w południowoamerykańskiej dżungli. 
Niespodziewanie muszą jednak stawić czoło 
krwiożerczemu obcemu.

„Predator”
(1987r.) Polsat 23:00

„Czas na miłość”
(2013r.) TVN 20:00



Niedziela, 1 lipca 2018

19:05 Trzecia połowa

05:35 Klan odc. 3301
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Ziarno
09:15 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
11:25 Spotkanie ze świętym odc. 10
11:45 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:50 Z pamięci - rozmowy z 
Andrzejem Doboszem odc. 13
13:05 Błękitna Planeta II 
 odc. 7 - serial
14:15 Franciszek, jezuita 
 odc. 2 - serial
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 2 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 2 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Opole na bis - koncert
17:40 Greckie pocałunki - komedia 
18:40 Orły Nawałki odc. 5 - serial
19:05 Trzecia połowa odc. 33 - serial
19:10 Pogoda
19:15 Sport 
19:30 Wiadomości
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa odc. 34, - serial
22:20 Nocny recepcjonista 
 odc. 5 - serial
23:15 Nocny recepcjonista 
 odc. 6 - serial
00:15 Alex Cross - thriller

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 16

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 18

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 19

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 20

08:00 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial

08:30 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial

08:55 Danger Mouse odc. 2 - serial

09:20 Bambi II - fi lm

10:35 Galileo odc. 665

11:35 Galileo odc. 666

12:45 Nie można pocałować 

 panny młodej - komedia 

14:45 Mecenas Lena Barska 

 odc. 1 - serial

15:45 Mecenas Lena Barska 

 odc. 2 - serial

16:50 Ulubieńcy Ameryki - komedia 

19:00 Galileo odc. 667

20:00 Kasyno - dramat

23:45 Potępieni - horror 

01:35 Zagadkowe zgony odc. 3 - serial

06:00 Skorpion odc. 2 - serial
07:00 Przygody Merlina 
 odc. 8 s. 3 - serial
08:00 Miki i raźni rajdowcy 
 odc. 4 - serial
08:35 Jake i piraci z Nibylandii 
 odc. 4 s. 4 - serial
09:05 Hotel Zacisze odc. 3 - serial 
09:50 Hotel Zacisze odc. 4 - serial 
10:25 Wojciech Cejrowski. 
 Boso Etiopia odc. 2
10:55 Wojciech Cejrowski. 
 Boso Etiopia odc. 3
11:30 Wojciech Cejrowski. 
 Boso Etiopia odc. 4
12:15 Kochanie, zmniejszyliśmy 
 siebie - komedia 
13:35 Najpiękniejsze baśnie 
 braci Grimm - fi lm
14:50 Najpiękniejsze baśnie 
 braci Grimm - fi lm
16:15 Wielka zabawa TV Puls 
 w Dolinie Charlotty 
20:00 Leon zawodowiec - dramat
22:30 Nikita - fi lm
00:55 Uwikłana odc. 4 s. 2 - serial
02:00 Biesiada na cztery pory 
 roku odc. 5 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 6 - serial 

09:05 Prokofi ew - dziennik 

 sowiecki 1927 - fi lm

10:15 Trzeci punkt widzenia odc. 243

10:50 Duma i uprzedzenie 

 odc. 3 - serial

12:00 Ucieczka z kina „Wolność” 

 - dramat

13:40 Jutro wstanę rano i oparzę się 

 herbatą - komedia 

15:20 Chuligan literacki 

15:55 Dominik Wania Trio 

 - Ravel - koncert

17:05 Pomniki historii - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

17:40 Biesiada u hrabiny 

 Kotłubaj - spektakl 

18:55 Biesiada z Gombrowiczem 

19:30 Studio Kultura - niedziela z... 

20:00 Kret - thriller

21:55 Scena alternatywna w Opolu - 

Jazz Band Młynarski/Masecki 

 i Kasia Lins - koncert

22:30 Trzeci punkt widzenia odc. 243

23:10 Alisa w krainie wojny - fi lm

00:35 Islet - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 610

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 10 - serial

08:05 Droga od Chrystusa do 

 Konstantyna odc. 3 - serial

09:05 Chłop i baba odc. 11 - serial 

09:35 Chłop i baba odc. 12 - serial 

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 140

11:10 Ziemia, planeta roślin odc. 3 - fi lm

12:15 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial

13:15 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial

14:15 Szerokie tory odc. 87

14:45 Serce matki - melodramat

16:25 Wielka gra

17:20 Ex libris 

17:45 Noce i dnie odc. 11 - serial

18:50 Edward VIII i naziści - fi lm

19:55 Pułkownik Kwiatkowski 

 - komediodramat

22:10 Wielki test o wakacjach odc. 65

23:45 Siedem czerwonych róż, czyli 

 Benek Kwiaciarz o sobie 

 i o innych - komedia 

01:10 Andrew Marr: Historia świata 

 odc. 8 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Niezwykłe stworzenia, które 
 przeczą teorii ewolucji 
 odc. 2 - serial
11:30 Jan Paweł II - fi lm
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do 
 Rodaków - serial 
14:00 Owoce posługi misyjnej - fi lm
14:10 Ewangelia wg św. 
 Jana odc. 2 - fi lm
15:30 Święty na każdy dzień 
15:35 Kartka z kalendarza
15:40 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 2
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 XX Polonijna Pielgrzymka 
 Rodziny Radia Maryja do
  Sanktuarium w Doylestown 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
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 

05:30 Koło fortuny 

06:05 Na dobre i na złe 

 odc. 653 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1361 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:40 Dziki Bałtyk odc. 1 - fi lm

11:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny 

15:10 Bake off - Ale przepis odc. 37

15:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

18:30 Postaw na milion

19:25 Pociąg do podróży 

 odc. 5 - miniserial

19:30 Rodzinka.pl odc. 168 s. 7 

 - serial 

20:05 Wszystko zostaje w rodzinie 

 - komedia

22:00 Sherlock odc. 11 s. 2 - serial

23:35 Szalom na Szerokiej 

 - koncert fi nałowy 

01:10 Porwanie na Manhattanie - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 17 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 17

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 4

11:00 Iron Majdan odc. 8

12:00 Co za tydzień odc. 856

12:30 36,6 °C odc. 6 s. 3

13:25 Efekt domina odc. 5 s. 5

13:55 Johnny English - komedia

15:50 Step Up III - fi lm

18:00 Ugotowani odc. 4 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5358

20:00 Ostatni samuraj - fi lm

23:10 John Carter - fi lm

01:55 Sekrety lekarzy odc. 6 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 16

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 17

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 18

09:15 Kopciuszek - fi lm

10:50 Dragonball - Ewolucja - fi lm

12:45 Opowieści z Narnii: Lew, czarownica 

 i stara szafa - fi lm

15:35 W rytmie serca odc. 7 - serial

16:45 W rytmie serca odc. 8 - serial

17:50 Nasz nowy dom odc. 51

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 119 - serial 

20:05 Zielona Góra - Stolica 

 Polskiego Kabaretu

00:00 Ladykillers, czyli zabójczy 

 kwintet - komedia

05:35 Ukryta prawda odc. 268 - serial

06:40 Mango - Telezakupy

08:45 Przyjaciele odc. 2 s. 3 - serial 

09:15 Columbo odc. 4 s. 5 - serial

11:10 Columbo odc. 6 s. 5 - serial

13:10 Przeminęło z wiatrem 

 odc. 1 - melodramat

15:20 Przeminęło z wiatrem 

 odc. 2 - melodramat

17:55 Polowanie na mysz - komedia

20:00 Czas patriotów - fi lm

22:30 Uciekinier - fi lm

00:35 Lucyfer odc. 17 s. 2 - serial

01:35 Moc magii odc. 175

03:50 Druga strona medalu odc. 6

13:10 Przeminęło 
z wiatrem 10:35 Galileo

10:55 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:50 Duma i uprzedzenia 10:10 Okrassa łamie 
przepisy

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

Leon jest zawodowym mordercą. Pewnego dnia córka 
sąsiadów, 12-letnia Mathilde, znajduje zmasakrowane 
zwłoki swej rodziny, przerażona udaje się do 
mieszkania Leona, prosząc go o opiekę.

Ryan, były agent CIA, przebywa z żoną i córką 
w Londynie, gdzie przypadkowo zostaje uwikłany 
w zbrojną akcję terrorystyczną. Udaremniając 
zamiary terrorystów, naraża się na ich zemstę.

„Czas patriotów”
(1992r.) TVN 7 20:00

„Leon Zawodowiec”
(1994r.) TV Puls 21:45
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11:05 Doktor Quinn

05:50 Elif odc. 269 - serial
06:45 Królowie Zatoki 
 Kalifornijskiej - fi lm
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
11:05 Doktor Quinn 
 odc. 25 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Magazyn rolniczy 
12:45 Błękitna Planeta II 
 odc. 7 - serial
13:55 Elif odc. 270 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 1
16:05 Serial fabularny - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów odc. 1 - serial 
17:55 Korona królów odc. 2 - serial 
18:25 Opole na bis - koncert
18:45 Jeden z dziesięciu
19:10 Trzecia połowa odc. 35 - serial
19:15 Pogoda
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa odc. 36 - serial
22:15 Alarm! 
22:35 Bez tożsamości odc. 2 - serial
23:30 Paryż - dni terroru odc. 5 - fi lm
00:40 Nocny recepcjonista 
 odc. 5 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 269 - serial

06:20 Szpital odc. 347 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 66 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 15 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 622 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 67 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 521 - serial

14:55 Szpital odc. 348 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 1 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 4 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 623 - serial

20:00 Niedziele u Tiffany’ego - komedia 

21:45 Uprowadzona odc. 6 - serial

22:45 Przerażacze - horror 

01:05 Moc magii odc. 176

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 134 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 21 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 22 - serial
08:00 Drużyna A odc. 13 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 1 - serial
10:00 Na patrolu odc. 13 - serial
10:30 Na patrolu odc. 14 - serial
11:00 Drużyna A odc. 14 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 54 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 118
15:00 Esmeralda odc. 2
16:00 Esmeralda odc. 3
17:00 Esmeralda odc. 4
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 384 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 385 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 173 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13 - serial
22:00 Galileo odc. 666
23:00 Galileo odc. 667
00:00 Anioł śmierci - fi lm

06:00 To moje życie! odc. 323 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 90 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 14 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 11 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial
20:00 Mechanik: Czas zemsty - fi lm
22:00 Tokarev. Zabójca 
 z przeszłości - fi lm
23:55 Magnum odc. 16 s. 6 - serial
00:55 Magnum odc. 19 s. 6 - serial
01:55 Taki jest świat odc. 65 s. 3

08:00 Białoruski klimat odc. 4

08:40 Fatalista - nowela

09:20 Horror w Wesołych 

 Bagniskach - dramat

11:00 Blisko, coraz bliżej 

 odc. 10 - serial 

12:35 Blisko, coraz bliżej 

 odc. 11 - serial 

14:05 Solidarność, Solidarność... 

 - dramat

16:10 Program publicystyczny

16:45 Festiwal „Dwa Teatry” 

 - Sopot 2018 

17:10 Wstęp do fi lmu odc. 37

17:15 Narzeczona Frankensteina 

 - horror 

18:40 Informacje kulturalne 

19:00 Gala zamknięcia festiwalu 

 „Dwa Teatry” 

21:10 Kornblumenblau - dramat

23:00 Przeprawa - fi lm

00:10 Którędy po sztukę odc. 26

00:15 Żywa kolekcja - Koji Kamoji 

00:35 Dziennik fi lozofa odc. 105

06:50 Był taki dzień odc. 611
07:00 Ostatnie powstanie - fi lm
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 30
08:35 1200 muzeów odc. 143 - serial
09:10 Korona królów odc. 79 - serial 
09:40 Korona królów odc. 80 - serial 
10:15 Życie odc. 5 - serial
11:15 Niecała nieprawda czyli 
 PRL w DTV odc. 17
11:45 Pamiętnik znaleziony 
 w garbie - dramat
13:40 Sensacje XX wieku odc. 192
14:15 Sensacje XX wieku odc. 193
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 72 - serial
15:15 Spór o historię odc. 105
15:50 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 143
19:25 Sensacje XX wieku odc. 144
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:30 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2 - fi lm
21:40 Korona królów odc. 81 - serial 
22:15 Korona królów odc. 82 - serial 
22:45 Przestrzenie Banacha - fi lm
23:50 Historia w postaciach 
 zapisana odc. 6 - serial

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 Otto Schimek - wierny 
 sumieniu - fi lm
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie 
 Leonarda da Vinci” odc. 2 - serial
11:50 Kartka z kalendarza
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy duchem - Aleksander 
 Sołżenicyn - fi lm
13:20 - koncertżyczeń
14:10 Ewangelia wg św. Jana 
 odc. 2 - fi lm
15:30 Petra - tajemnicze miasto 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień 
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i pw. Św. Stanisława BM 
 i Aniołów Stróżów w Zbuczynie
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
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. 80 - serial

06:00 Na dobre i na złe 

 odc. 654 - serial

07:00 Program katolicki Kościół i religia 

07:20 Na sygnale odc. 89 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

11:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 odc. 55, Piłka nożna 

13:35 Koło fortuny 

14:15 Daleko od szosy odc. 4 - serial

15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

18:35 Rodzinka.pl odc. 112 s. 5 - serial 

19:05 Barwy szczęścia 

 odc. 1852 - serial

19:35 Barwy szczęścia 

 odc. 1853 - serial

20:10 La La Poland odc. 1

20:55 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

22:45 Ofi cer odc. 7 - serial

23:50 Ofi cer odc. 8 - serial

01:00 Sherlock odc. 11 s. 2 - serial

05:45 Mango - Telezakupy
07:00 MasterChef Junior odc. 2 s. 3
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 6
09:30 Szkoła odc. 312 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 570 - serial
11:30 Szpital odc. 456 - serial
12:30 19+ odc. 198 - serial
13:00 19+ odc. 199 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1022 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1023 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 2
16:00 Szkoła odc. 313 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 41
18:00 Ukryta prawda odc. 571 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5359
20:10 Doradca smaku odc. 14
20:15 Na Wspólnej odc. 2705 - serial
20:55 Milionerzy odc. 79
21:30 Projekt Lady odc. 7 s. 3
22:30 Sekrety lekarzy odc. 7 s. 4
23:35 Polowanie na „Czerwony 
 Październik” - fi lm
02:15 Co za tydzień odc. 856

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 533 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 532 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 533 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 68 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 681 - serial

11:45 Gliniarze odc. 192 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 589 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 15 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 644 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3663

16:40 Gliniarze odc. 134 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 16 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 112 - serial 

20:05 Geneza planety małp - fi lm

22:20 Top Gun - fi lm

00:50 X-Men - Ostatni bastion - fi lm

14:55 Szpital 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Blisko, coraz bliżej 13:40 Sensacje XX wieku

19:05 Barwy szczęścia 16:00 Szkoła 12:45 Trudne sprawy

Kapitan uzbrojonego w pociski atomowe 
sowieckiego okrętu podwodnego „Czerwony 
Październik” postanawia dopłynąć do wybrzeży 
USA i oddać się w ręce Amerykanów. Rosjanie chcą 
mu w tym przeszkodzić.

San Francisco. Will Rodman pracuje w fi rmie 
farmaceutycznej. Marzy o stworzeniu leku, który 
mógłby uzdrowić ojca. Prowadzi badania na 
szympansie o imieniu Caesar.

„Geneza planety małp”
(2011r.) Polsat 20:05

„Polowanie na „Czerwony 
Październik” ”

(2004r.) TVN 23:35

„Polowanie na „Czerwony 
Październik” ”
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13:45 Elif

05:55 Elif odc. 270 - serial
06:50 Serial fabularny - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
10:50 Polska na Mundialu 
11:05 Doktor Quinn 
 odc. 26 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes odc. 3436
12:35 Agropogoda 
12:45 Cudaczne stroje zwierząt - fi lm
13:45 Elif odc. 271 - serial
14:40 Program rozrywkowy 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Teo-ria smaku Teo 
 Vafi disa odc. 2
16:00 Serial fabularny - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów odc. 3 - serial 
17:55 Korona królów odc. 4 - serial 
18:25 Opole na bis - koncert
18:40 Jeden z dziesięciu
19:10 Trzecia połowa odc. 37 - serial
19:15 Pogoda
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości
19:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
19:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
22:10 Trzecia połowa odc. 38 - serial
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 6 - serial
23:30 Gala XVIII Festiwalu Teatru 
Polskiego i Teatru Telewizji Polskiej 
 „Dwa Teatry” - Sopot 2018 
00:50 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 12 - serial 

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1142 - serial

06:20 Szpital odc. 348 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 67 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 1 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 623 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 68 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 522 - serial

14:55 Szpital odc. 349 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 4 - serial

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

18:00 Dr House odc. 5 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 624 - serial

20:00 Uciekinier - fi lm

22:15 Tylko dla orłów - fi lm

01:25 Masters of Sex odc. 5 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji 

 odc. 135 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 22 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 23 - serial

08:00 Drużyna A odc. 14 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

10:00 Na patrolu odc. 15 - serial

10:30 Na patrolu odc. 16 - serial

11:00 Drużyna A odc. 15 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 55 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 119

15:00 Esmeralda odc. 5

16:00 Esmeralda odc. 6

17:00 Esmeralda odc. 7

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 385 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 386 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 174 - serial

21:00 Półfi nał Miss Polski 2018 odc. 1

22:00 Półfi nał Miss Polski 2018 odc. 2

23:00 Półfi nał Miss Polski 2018 odc. 3

23:35 Wij - horror 

06:00 To moje życie! odc. 324 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 91 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 6 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 12 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
20:00 Nikita - fi lm
22:15 Dorwać gringo - dramat
00:15 Trzynasty apostoł 
 odc. 5 s. 2 - serial

08:00 Mistrz Bacciarelli - Włoch, 

 warszawiak, Europejczyk 

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Esterhazy - fi lm

09:25 Wstęp do fi lmu odc. 37

09:30 Narzeczona Frankensteina 

 - horror 

11:00 Blisko, coraz bliżej 

 odc. 12 - serial 

12:30 Blisko, coraz bliżej 

 odc. 13 - serial 

14:00 Informacje kulturalne 

14:25 Koty to dranie - fi lm

15:40 Program publicystyczny 

16:35 Ostatnia akcja - komedia

18:20 Samochodzik i templariusze 

 odc. 2 - serial

18:55 Samochodzik i templariusze 

 odc. 3 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Whisky dla aniołów - komedia 

21:45 Dziennik fi lozofa odc. 106

22:05 Młode wilki - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 612
07:00 Delegat - Jan Piekałkiewicz - fi lm
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 31
08:40 1200 muzeów odc. 152 - serial
09:10 Korona królów odc. 81 - serial 
09:45 Korona królów odc. 82 - serial 
10:15 Złowić szansę 
10:40 Lady Liberty. Narodziny 
 symbolu - fi lm
12:20 Wojownicy czasu odc. 3
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
13:25 Sensacje XX wieku odc. 143
13:55 Sensacje XX wieku odc. 144
14:25 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 73 - serial
15:00 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2 - fi lm
16:10 Pamięć. Tajemnice lasów 
 Piaśnicy - fi lm
17:00 Specosiedleńcy odc. 1 - serial
17:35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 2 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 145
19:20 Sensacje XX wieku odc. 117
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
20:30 Hitler i wiedza tajemna - fi lm
21:25 Korona królów odc. 83 - serial 
22:00 Korona królów odc. 84 - serial 
22:35 Paryż. Czas dokonany - fi lm
23:40 Plac Zbawiciela - dramat

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 
09:30 Patryk - dzielny pasterz ze 
 szmaragdowej wyspy - fi lm
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 Myśląc ojczyzna
11:45 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Katedra w Chartres 
 - święta geometria - fi lm
13:20 Muzeum Diecezjalne 
 w Tarnowie - fi lm
14:00 Dziesięć przykazań
  odc. 80 - serial 
14:55 Kartka z kalendarza
15:00 Czas zbiorów - 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 Myśląc ojczyzna 
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 Kraina Boga - fi lm

05:30 Koło fortuny 

06:05 Na dobre i na złe 

 odc. 655 - serial

07:00 Prawosławny ordynariat 

 wojskowy 

07:20 Na sygnale odc. 90 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

11:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna 

13:35 Koło fortuny 

14:15 Daleko od szosy odc. 5 - serial

15:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna

18:35 Rodzinka.pl odc. 113 s. 5 - serial 

19:05 Barwy szczęścia 

 odc. 1854 - serial

19:35 Barwy szczęścia 

 odc. 1855 - serial

20:10 Randka w ciemno - komedia 

21:50 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

23:35 Instynkt odc. 7 - serial

00:30 Instynkt odc. 8 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1022 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1023 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 14
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 6
09:30 Szkoła odc. 313 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 571 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 41
12:30 19+ odc. 200 - serial
13:00 19+ odc. 201 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1024 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1026 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 2
16:00 Szkoła odc. 314 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 42
18:00 Ukryta prawda odc. 572 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5360
20:10 Doradca smaku odc. 32 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2706 - serial
20:55 Milionerzy odc. 80
21:30 Lepiej późno niż później 
 - komedia 
00:05 Kuba Wojewódzki odc. 2 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 534 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 534 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 535 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 69 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 682 - serial

11:45 Gliniarze odc. 193 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 590 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 16 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 645 - serial

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3664

16:40 Gliniarze odc. 135 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 17 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 215 - serial 

20:05 X-Men - Ostatni bastion - fi lm

22:15 Fałszerz - thriller

00:20 Kocham cię, Beth Cooper 

 - komedia 

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Blisko, coraz bliżej 08:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:15 Malanowski 
i Partnerzy

Tytułowa bohaterka zostaje skazana na karę śmierci 
za morderstwo. Wkrótce po procesie otrzymuje 
propozycję: albo wyrok będzie wykonany, albo będzie 
zabijała na zlecenie tajnej agencji.

X-Meni to mutanci wyposażeni w nadprzyrodzone 
umiejętności. Gdy profesor Charles Xavier wynajduje 
lek odwracający mutację, wojowniczy Magneto zbiera 
armię przeciwko zwolennikom antidotum.

„X-Men - ostatni bastion”
(2005r.) TV4 20:05

„Nikita”
(1990r.) TV Puls 20:00
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11:05 Doktor Quinn

05:55 Elif odc. 271 - serial
06:50 Serial fabularny - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
10:50 Polska na Mundialu 
11:05 Doktor Quinn odc. 1 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Szwajcarski Park Narodowy - fi lm
13:45 Elif odc. 272 - serial
14:40 Program rozrywkowy 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 3
16:05 Serial fabularny - serial
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Korona królów odc. 5 - serial 
17:55 Korona królów odc. 6 - serial 
18:30 Opole 2018 na bis - koncert
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna
21:10 Superman - fi lm
23:40 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 7 - serial
00:35 Putin 4.0 - fi lm

05:15 Ukryta prawda odc. 270 - serial

06:20 Szpital odc. 349 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 68 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 4 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 624 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 69 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 523 - serial

14:55 Szpital odc. 350 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 4 - serial

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

18:00 Dr House odc. 6 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 625 - serial

20:00 Zagadka przeznaczenia - fi lm

22:25 Olimp odc. 7 - serial

23:35 Przerażacze - horror 

01:50 Moc magii odc. 178

06:00 Detektywi w akcji odc. 136 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 23 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 24 - serial
08:00 Drużyna A odc. 15 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial
10:00 Na patrolu odc. 17 - serial
10:30 Na patrolu odc. 18 - serial
11:00 Drużyna A odc. 16 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 56 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 120
15:00 Esmeralda odc. 8
16:00 Esmeralda odc. 9
17:00 Esmeralda odc. 10
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 386 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 387 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 175 - serial
21:00 Finał Miss Polski Nastolatek 
 2018 odc. 1
22:00 Finał Miss Polski Nastolatek 
 2018 odc. 2
23:00 Finał Miss Polski Nastolatek 2018 
odc. 3
23:35 Halo 4: Naprzód do świtu - fi lm
01:20 Galileo: Tajemnicze 
 historie odc. 13

06:00 To moje życie! odc. 325 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 92 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 7 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 13 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial
20:00 Prowokacja - fi lm
21:50 Mechanik: Czas zemsty - fi lm
23:45 Trzynasty apostoł 
 odc. 7 s. 2 - serial
01:00 Trzynasty apostoł 
 odc. 8 s. 2 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 2

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

08:50 Którędy po sztukę odc. 26

09:00 Ostatnia akcja - komedia

10:40 Rzecz Polska odc. 1

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 14 - serial 

12:25 Blisko, coraz bliżej 

 odc. 15 - serial 

13:50 Bar pod młynkiem - fi lm

15:25 Program publicystyczny

16:20 Blizna - dramat

18:15 Samochodzik i templariusze 

 odc. 4 - serial

18:55 Samochodzik i templariusze 

 odc. 5 - serial

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 Wesołych świąt, pułkowniku 

 Lawrence - fi lm

22:10 Dziennik fi lozofa odc. 107

22:20 Zakochani w Rzymie - komedia 

00:25 Bolesław Matuszewski - nieznany 

 pionier kinematografi i - fi lm

01:10 Performance odc. 86

06:50 Był taki dzień odc. 613
07:00 Pamięć. Tajemnice lasów 
 Piaśnicy - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 32
08:25 1200 muzeów odc. 158 - serial
09:05 Korona królów odc. 83 - serial 
09:40 Korona królów odc. 84 - serial 
10:20 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial
11:15 Spór o historię odc. 58
11:55 Dawne światy odc. 4 - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 145
14:05 Sensacje XX wieku odc. 117
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 74 - serial
15:15 Paryż. Czas dokonany - fi lm
16:10 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 53
16:35 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 54
17:05 Specosiedleńcy odc. 2 - serial
17:40 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 134
19:20 Sensacje XX wieku odc. 113
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Pancerni pogromcy 
 Hitlera odc. 2 - fi lm
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 1 - serial 
22:55 Polska poza Polską odc. 1 - 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 Opowieść wiecznie żywa - serial
10:00 Cukierki księdza Wali Rzecz 
 o ks. Infułacie Czesławie 
 Wali - fi lm
10:55 Kartka z kalendarza
11:00 Świat na wyciągnięcie 
 ręki - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Święty na każdy dzień 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Dokąd wieje wiatr - dramat
14:05 Kraina Boga - fi lm
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 3
17:00 Prorok Ukrainy - fi lm
17:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
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 Myśląc ojczyzna 
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 Kielce 1946 - zbrodnia 
 z rosyjskiego scenariusza - fi lm

06:00 Na dobre i na złe 

 odc. 656 - serial

06:55 Pożyteczni.pl 

07:20 Na sygnale odc. 91 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama

11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 

11:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 

 Piłka nożna 

13:35 Daleko od szosy odc. 6 - serial

14:55 Postaw na milion

16:00 Familiada

16:30 Koło fortuny 

17:10 Czarna perła odc. 31 - serial

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram odc. 5145, 

18:35 Festiwal „Dwa Teatry” 

 - Sopot 2018 

19:05 Barwy szczęścia 

 odc. 1856 - serial

19:35 Barwy szczęścia 

 odc. 1857 - serial

20:10 Hotelowa miłość - komedia 

21:50 Jedyna szansa odc. 1 - serial

23:00 Jedyna szansa odc. 2 - serial

00:15 Randka w ciemno - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1024 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1026 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 32 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 6
09:30 Szkoła odc. 314 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 572 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 42
12:30 19+ odc. 202 - serial
13:00 19+ odc. 203 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1027 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1028 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2
16:00 Szkoła odc. 315 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 43
18:00 Ukryta prawda odc. 573 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5361
20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2707 - serial
20:55 Milionerzy odc. 81
21:30 Peacemaker - fi lm
00:00 Zostań żywy - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 536 - serial
08:45 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 536 - serial
09:15 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 537 - serial
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 70 - serial
10:45 Dlaczego ja? odc. 683 - serial
11:45 Gliniarze odc. 194 - serial
12:45 Trudne sprawy odc. 591 - serial
13:45 Sekrety rodziny odc. 17 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 646 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3665
16:40 Gliniarze odc. 136 - serial
17:40 Sekrety rodziny odc. 18 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 191 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 520 - serial 
20:40 Kocham cię, Beth Cooper 
 - komedia 
22:55 Boski żigolo - komedia 
00:50 Podwójne życie - dramat

07:15 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Blisko, coraz bliżej 13:30 Sensacje XX wieku

07:20 Na sygnale 09:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Bohater przyjeżdża na farmę rodziny zmarłego pisarza, 
aby przekonać jej członków do wydania biografi i ich 
bliskiego.

Daleko na Syberii doszło do potężnej eksplozji. Nikt 
się nie spodziewał wybuchu nuklearnego o ogromnej 
sile rażenia. Doktor Kelly od początku śledztwa nie 
wierzy, że eksplozja była kwestią przypadku.

„Zagadka przeznaczenia”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Peacemaker”
(1997r.) TVN 21:30
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 temperatura: 30 16 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1026 1024 hPa
 wiatr: 11 11 km/h 

 temperatura: 29 16 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1022 1020 hPa
 wiatr: 12 16 km/h 

 temperatura: 29 20 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1018 hPa
 wiatr: 19 23 km/h 

 temperatura: 29 21 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1017 1017 hPa
 wiatr: 25 24 km/h 

 temperatura: 31 20 °C
 opady: 0,1 0,1 mm
 ciśnienie: 1017 1017 hPa
 wiatr: 22 21 km/h 

 temperatura: 33 21 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1016 1015 hPa
 wiatr: 21 19 km/h 

 temperatura: 31 21 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1013 1014 hPa
 wiatr: 18 16 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pulpety w sosie pomidorowym
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Czwartek 28 czerwca 2018 ROZRYWKA 21
ŚR
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4.

07
.2

01
8

Składniki: 
0,5 kg mielonego mięsa
1 cebula
1 ząbek czosnku
1 jajko
4 łyżki oleju
4 łyżki tartej bułki
2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku
0,5 łyżeczki ostrej papryki w proszku
1 szklanka bulionu
4 łyżki koncentratu pomidorowego
sól, świeżo zmielony pieprz
natka pietruszki
Sposób wykonania:
Cebulę obrać, drobno pokroić i zeszklić 

na oleju. Do zmielonego mięsa dodać zru-
mienioną cebulę, jajko, ok. 2 łyżki tartej buł-
ki, pokrojoną pietruszkę, roztarty czosnek, 
sól, słodką paprykę i pieprz. Wszystko wy-
robić, a następnie z masy uformować klop-
siki. Obtoczyć je w bułce tartej i usmażyć, 
przełożyć do gorącego bulionu. Doprawić 
koncentratem pomidorowym. Gotować ok. 
30 minut. Pod koniec gotowania sos należy 
przyprawić ostrą papryką, solą i pieprzem. 
Podawać z ziemniakami i zielonym grosz-
kiem.

Smacznego! Artur Żurawski życzy smacznego!
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Jak nie dać się owadom
owady  Potrafią skutecznie zepsuć wakacyjny wypoczynek, spacer w lesie czy grillowanie. Na nic zdaje 
się odganianie, bo one natrętnie wracają. W naszym poradniku przedstawiamy domowe sposoby na walkę 
z owadami

Lato to najprzyjemniejszy 
okres w roku. Nawet jeśli pogo-
da dopisuje, humor mogą nam 
popsuć komary, meszki, muchy 
czy kleszcze. Boimy się iść do lasu 
z obawy przed kleszczami i na-
trętnymi komarami. Wypoczynek 
przy grillu potrafią zepsuć chęt-
ne na nasze potrawy osy, muchy. 
Uciążliwe są też meszki. Warto 
całe to towarzystwo podejść spo-
sobem.

Komary
Ataki komarów rozpoczyna-

ją się na początku maja i trwają 
do października. Ich ukąszenia 
to jeden z najpowszechniejszych 
letnich problemów. Pojawiające 
się po nich swędzące bąble mogą 
utrzymywać się nawet przez kil-
ka dni. Komary przyciąga zapach 
ludzkiego potu (a konkretnie kwas 
mlekowy w nim zawarty). Po każ-
dym wysiłku w letnie dni warto 
wziąć szybki prysznic i zmyć z sie-
bie pot. Komary nie lubią witami-
ny B, dlatego warto ją przyjmo-
wać. Ale podobają im się perfumy, 
zwłaszcza o nutach kwiatowych. 
W letnie miesiące warto z nich 
zrezygnować. 

Bzyczące owady przyciąga 
czarny kolor. Lepiej ubierać się 
w jasne rzeczy. Jakie barwy wy-
brać? Biały, żółty, różowy, po-
marańczowy będą zachęcać inne 
owady, tak więc zdecydujmy się na 
kolor spoza tej palety. Wieczorem 
najlepiej założyć bluzę z długim 
rękawem oraz długie spodnie. 

Komary szukają wilgotnych 
miejsc, by się w nich rozmnażać. 
Są to przede wszystkim wody 
stojące. Gdy jesteśmy uczuleni na 
ukąszenia, powinniśmy wyelimi-
nować beczki napełnione wodą, 
wiadra, puszki z deszczówką, sło-
iki, zabezpieczyć oczka wodne czy 
baseny dla dzieci. 

Komary nie znoszą niektó-

rych roślin. Są to między innymi 
lawenda, bazylia, rosiczka, koci-
miętka, pelargonia, mirt, mięta 
pieprzowa. Warto nimi obsadzić 
ogród. Nie lubią też zapachu ka-
dzidełek indyjskich. Pomogą nam 
także olejki eteryczne – paczuli, 
eukaliptusowy cytrynowy, z tra-
wy cytrynowej, goździkowy mają 
najsilniejsze działanie odstra-
szające. Podobnie działają także 
olejki rozmarynowy, cedrowy, 
z mięty pieprzowej, lawendowy, 
tymiankowy, geranium. Można 
nimi nasmarować odkryte części 
ciała, ustawić kominek zapachowy 
na stole lub przygotować atomi-
zer z wodą oraz kilkoma kroplami 
olejku i spryskać nim np. meble 
ogrodowe. Komary nie cierpią 
także zapachu octu. 

Można też sięgnąć po skle-
powe preparaty. Zawierają one 
w składzie związek chemiczny, 
tzw. DEET. Warto jednak spraw-
dzać jego stężenie, jeśli jest mniej-
sze niż 20%, środek nie będzie 
skuteczny. Do wyboru jest spray, 
opaska na rękę, lampa na komary, 
odstraszacz elektroniczny.

Elektrofumigatory to urzą-
dzenia, które mają zamontowaną 
specjalną płytkę owadobójczą lub 
pojemnik z płynem oraz odparo-
wywacz. Substancja odstraszająca 
komary jest uwalniana stopniowo, 
dzięki czemu elektrofumigator 
wystarcza na dłuższy czas. Trze-
ba jednak pamiętać, że niektóre 
preparaty zawierają związki che-
miczne, które mogą być szkodliwe 
zwłaszcza dla dzieci.

A co na ukąszenie? Wybiera-
my maść z apteki lub korzystamy 
z cieszących się popularnością 
domowych metod. Sok z cytryny 
to doskonały sposób na zmniej-
szenie stanu zapalnego. Jednak 
po jego zastosowaniu nie powin-
niśmy wystawiać się na słońce. 

Kolejna metoda to przyłożenie 
kostki lodu. Ustąpi swędzenie, 
a bąbel stanie się mniejszy. Zwy-
kły miód także może przyspieszyć 
gojenie się bąbla, często zaleca się 
też przyłożenie do skóry plaster-
ka cebuli. Pomoże również okład 
z octu jabłkowego.

Meszki
Z pozoru małe i niegroźne. 

Jednak każdy, kto choć raz do-
świadczył ataku meszek, zmienia 
zdanie na ich temat. Mimo że są 
mniejsze od komarów (1-3 mm), 
ich ugryzienia często okazują się 
znacznie bardziej dotkliwe. Ataki 
meszek zaczynają się na począt-
ku maja. W przeciwieństwie do 
komarów, owady te są aktyw-
ne w ciągu dnia. Możemy trafić 
na nie nad wodą lub na łąkach. 
Meszki składają jaja w środowisku 
wodnym, w związku z tym należy 
udrożnić rynny i usprawnić spływ 
wody w rowach, by zapobiec roz-
mnażaniu się ich i późniejszej in-
wazji na nasze domy. 

Meszki, podobnie jak komary, 
nie znoszą zapachu olejków ete-
rycznych (migdałowych, wanilio-
wych, lawendowych, miętowych 
i goździkowych). Nie lubią także 
witaminy B, lawendy, kocimiętki, 
mięty i trawy cytrynowej. 

Jeśli doszło już do ukąszenia, 
powinniśmy przemyć skórę spi-
rytusem lub wodą utlenioną. Nie 
jest to wymagane w przypadku 
komarów, które wbijają się głębo-
ko pod skórę, ale meszka zostawia 
otwartą rankę, przez którą do na-
szego organizmu mogą wniknąć 
zarazki. 

Kleszcze
Łatwo je „złapać” na spacerze 

w lesie czy na łące. Kleszcze naj-
bardziej lubią obszary przejściowe 
między dwoma różnymi typami 
roślinności, np. brzegi lasów grani-
czące z łąkami, polany, błonia nad 
rzekami i stawami, zagajniki z za-
roślami, obszary, gdzie las liściasty 
przechodzi w iglasty (lub odwrot-
nie) albo wysoki w niski, obszary 
zarośnięte paprociami, jeżynami, 
czarnym bzem i leszczyną. 

By nie złapać kleszcza, naj-
lepiej chodzić środkiem ścieżek, 
z dala od przydrożnych traw 
i krzaków. Na spacery chodzimy 
w długich spodniach i w nakryciu 
głowy. Odstraszające środki che-
miczne nie zawsze spełniają swoje 
zadanie. Kleszcze, podobnie jak ko-
mary i meszki, przyciąga nasz pot. 
One też nie lubią wit. B i olejków 
eterycznych: goździkowego, cytro-
nelowego, z drzewa herbaciane-
go, tymiankowego, szałwiowego, 
z mięty pieprzowej, paczulowego, 

ze słodkich migdałów, eukaliptu-
sowego. Łatwo przyrządzić z nich 
specyfik odstraszający. Olejki na-
leży stosować po rozcieńczeniu: 
5 kropli jednego z wybranych 
olejków w 50 ml oleju roślinnego, 
np. z pestek winogron, jojoby lub 
słodkich migdałów. Jedynie olejek 
z drzewa herbacianego można na-
nosić bezpośrednio na skórę.

Kleszcze nie lubią czosnku, 
można nim natrzeć odsłonięte 
partie skóry. Podobno noszenie 
ząbków czosnku w kieszeniach 
też pomaga. Ogród bez kleszczy 
zapewni lawenda, szałwia, mięta 
pieprzowa, rozmaryn, tymianek, 
geranium, eukaliptus i melisa le-
karska. 

Gdy już znajdziemy kleszcza 
na ciele, musimy zachować szcze-
gólną ostrożność w trakcie jego 
usuwania. Nie wolno go polewać 
ani smarować żadnymi środkami. 
Jeśli obawiamy się, że nie umiemy 
go usunąć, w aptece są dostępne 
specjalne kleszczołapki z instruk-
cją obsługi. Po usunięciu kleszcza 
miejsce ukąszenia należy przemyć 
środkiem odkażającym, a pajęcza-
ka wysłać na testy, by sprawdzić, 
czy nie przenosił boreliozy.

osy
Osy są owadami bardzo uciąż-

liwymi dla człowieka. Ich ukąsze-
nia są bolesne i niebezpieczne, 
szczególnie dla osób uczulonych. 
Jeżeli osy dokuczają nam na świe-
żym powietrzu, np. podczas wypo-
czynku w ogrodzie lub na działce, 
warto przede wszystkim zadbać, 
aby nie przyciągać ich uwagi słod-
kim i pachnącym jedzeniem lub 
napojami. Musimy też zadbać 
o szczelność wszelkich pojemni-
ków na odpady, do których lgną te 
owady. Jeżeli już chcemy coś zjeść 
i pobiesiadować z bliskimi, warto 
w pobliżu rozstawić kilka pułapek 
na osy, które będą kusić owady 
i odrywać ich uwagę od naszego 
stołu. Czasem wystarczą wysokie 
słoiki czy szklane butelki ze słod-
kim napojem w środku. Łatwo 
przygotujemy pułapkę – bierze-
my puste, plastikowe butelki po 
wodzie mineralnej (bez korków) 
i odcinamy ich szyjki. Następnie 
szyjkę odciętą od butelki wkła-
damy do niej z powrotem, ale 
odwróconą do góry nogami (czyli 
gwintem do dołu).W ten sposób 
utworzymy lejek, po którym owa-
dy będą zmierzać do wnętrza bu-
telki. Ponieważ drogi wyjścia osy 
szukają zazwyczaj poruszając się 
przy ściankach butelki, nie będzie 
im łatwo wyfrunąć. Do wnętrza 
butelki wlewamy słodki sok, wodę 
z miodem lub napój stanowiący 

przynętę dla os. Bardzo dobrze 
w tej roli sprawdza się też piwo.

Możemy kupić gotowe pułap-
ki na osy i inne owady w postaci 
płytki, którą ustawiamy lub wie-
szamy w pomieszczeniu, w któ-
rym chcemy pozbyć się intruzów. 
Pamiętajmy, aby samemu nie li-
kwidować gniazda os, bo owady 
mogą nas zaatakować. Użądlenie 
osy może być szczególnie groźne 
dla osób uczulonych na jad. Co 
powinno nas zaniepokoić? Gdy po 
użądleniu pojawią się objawy ta-
kie jak zawroty głowy, gorączka, 
utrata przytomności, wysypka, 
wymioty lub biegunka, należy jak 
najszybciej wezwać karetkę.

Co możemy zrobić, by złago-
dzić skutki ukąszenia? Przyłóżmy 
do skóry na jakiś czas kostkę lodu, 
najlepiej zawiniętą w ściereczkę. 
To zmniejszy ból, a jad osy nie 
będzie się rozprzestrzeniał. Aby 
przyspieszyć gojenie, warto wypić 
wapno. Możemy przyłożyć także 
plasterek cebuli. To jedna z naj-
bardziej powszechnych metod.

Muchy
Groźny jest bąk bydlęcy, tzw. 

końska mucha. Znaki na skórze 
po jego ataku są bardzo bolesne 
i mogą goić się nawet przez kilka 
tygodni. Bąki bydlęce pojawiają 
się zazwyczaj w okolicy zbiorni-
ków wodnych i pastwisk. Bąbel, 
który pojawi się na ciele, dobrze 
jest zdezynfekować spirytusem. 
Dodatkowo powinniśmy pić także 
wapno.

Ze zwykłymi muchami można 
walczyć. Jednym z najprostszych 
sposobów są zwykłe plastikowe 
torebki wypełnione wodą i mone-
tami. Torebki napełnione wodą do 
wysokości 3/4 zawiązujemy na su-
peł, by uniknąć wycieknięcia wody. 
Umieszczamy je w pobliżu drzwi 
i okien lub miejsca na grillowanie 
w ogrodzie. Dlaczego ten sposób 
działa? Woda wewnątrz torebki 
rozprasza promienie słoneczne, 
to odstrasza owady. Na muchy 
działają też rozwieszone płytki CD. 
Odbijający się od nich blask także 
je odstraszy. Skutecznym sposo-
bem będzie pułapka ze słodkim 
płynem (taka jak na osy). Muchy 
nie znoszą zapachu lawendy, octu 
i goździków oraz ziół. Warto zatem 
grillować w otoczeniu rozmarynu, 
bazylii czy tymianku. Podstawową 
zasadą jest zachowanie czysto-
ści. Bieżące wyrzucanie resztek 
jedzenia, mycie stołu, sprzątanie 
odchodów naszych czworonogów 
znacznie ograniczy liczbę much 
w naszym ogrodzie.

(nał)
fot. pixabay/ilustracyjne
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Piękne okolice Górzna
TURYSTYKA  Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy to enklawa przyrodnicza położona 
niedaleko Brodnicy. Warto odwiedzić to urokliwe miejsce

Górznieńsko-Lidzbarski Park 
Krajobrazowy powstał w 1990 
roku. Jest położny na terenie 
trzech województw: kujawsko-
pomorskiego, warmińsko-ma-
zurskiego i mazowieckiego. Zo-
stał utworzony w celu ochrony 
niepowtarzalnych wartości kul-
turowych, przyrodniczych i kra-
jobrazowych. Jego powierzchnia 
wynosi ponad 27 tys. ha, z czego 
blisko połowa znajduje się na te-
renie naszego regionu. GLPK to 
przede wszystkim obszary leśne 
mające charakter puszczański. 
Na ukształtowanie terenu duży 
wpływ miał lodowiec i to na 
skutek jego działania powstały 
klasyczne wzgórza morenowe, 
pagórki kemowe, zespoły drum-

linowe oraz zagłębienia i liczne 
wzniesienia. Najniższa wysokość 
to 80 m n.p.m.(dno doliny Bry-
nicy), a najwyższa „Sarnia Góra” 
– ponad 189 m n.p.m. W wielu 
miejscach można zobaczyć kra-
jobraz podgórski. Na terenie 
parku występują liczne jeziora 
(29), których łączna powierzch-
nia wynosi ponad 490 ha.

Punktem centralnym parku 
jest miejscowość Górzno i jej 
najbliższe okolice. To tam jest 
najbardziej rozbudowana infra-
struktura turystyczna.

Główna część parku znajdu-
je się w dorzeczu rzeki Drwęcy, 
zwłaszcza w jej lewym dopływie, 
którym jest rzeka Brynica. Jest 
to obszar pełen mokradeł, ba-

gien i torfowisk. Przez teren par-
ku przepływa 18-kilometrowy 
odcinek tej rzeki, który równo-
cześnie stanowi wspaniały szlak 
kajakowy. W wielu miejscach 
rzeka ma charakter rzeki gór-
skiej. Zostały tu utworzone dwa 
ścisłe rezerwaty „Jar Brynicy” 
i „Jar Brynicy II”.

Na terenie GLPK ustanowio-
no siedem rezerwatów przyrody 
oraz dwa obszary ochrony sie-
dlisk „Natura 2000”, tj. Ostoja 
Lidzbarska i Mszar Młociczno. 
Występują też liczne pomni-
ki przyrody z najsłynniejszym 
500-letnim „Dębem Rzeczpo-
spolitej”. Jego wysokość prze-
kracza 35 metrów a obwód pnia 
wynosi ponad 6 metrów. Można 

go spotkać w rezerwacie „Jar 
Brynicy”.

Najważniejsze jeziora mają 
kształt rynnowy. Należy wy-
mienić jezioro Górzno, Bryńskie 
i Jezioro Młyńskie. Występują 
też liczne jeziora w typie oczek, 
które w okresie letnim nierzadko 
wysychają. Ważnym elementem 
przyrodniczym i krajobrazo-
wym parku są mokradła i tereny 
bagienne. To właśnie tam moż-
na spotkać niecodzienne okazy 
fauny i flory nadrzecznej.

Flora parku cechuje się du-
żym bogactwem, naturalnością 
i różnorodnością. Niektóre ga-
tunki mają charakter reliktowy 
i powstały w okresie ostatniego 
zlodowacenia! Wymienić można 
beżynę czarną, gniazdnicę gru-
bolistną i konietlicę syberyjską. 
Są to bardzo rzadkie gatunki 
i silnie zagrożone. Występuje 
też 12 gatunków roślin górskich, 
takich jak czosnek górski, arnika 
górska czy też kokoryczka okół-
kowa.

Fauna kręgowców liczy po-
nad 250 gatunków. Możemy spo-
tkać sarny, dziki, jelenie, a także 
łosie. Ciekawostką jest na pew-
no 10 gatunków nietoperzy. Na 
terenie parku występuje rów-
nież niewielka populacja wilków. 
Świat ptaków jest również bar-
dzo bogaty. Obserwując przy-
rodę zobaczymy bielika, kanię 
rudą i czarną, rybołowa i sokoła 
wędrownego. Ciekawostką jest 
również żuraw, którego sylwet-

ka występuje w godle GLPK.
Gór znieńsko-L idzbar sk i 

Park Krajobrazowy, oprócz wa-
lorów przyrodniczych, ma do 
zaoferowania szereg zabytków, 
które warto zobaczyć. 

Zabytkowa świątynia 
w Górznie, pochodząca z XVII 
wieku, to Kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego, związany z za-
konem miechowitów. Warto zo-
baczyć grodzisko w Radoszkach, 
pochodzące z XIV wieku – nie-
wielkie wzniesienie w kształcie 
kwadratu, na którym w prze-
szłości był gród rycerski oto-
czony fosą. Jest też grodzisko 
położne nad jeziorem Księte, 
niedaleko wsi o takiej samej na-
zwie. Jego początki datowane są 
na XI wiek. Zbudowane zostało 
na wzniesieniu o wysokości 9 m 
i ma kształt zbliżony do kwa-
dratu. Na „Dziewiczym Kopcu” 
w rejonie Górzna w przeszłości 
znajdował się pałac biskupów 
płockich.

Polecamy udać się do ma-
lowniczej wioski letniskowej 
Wierzchownia z charaktery-
styczną dawną zabudową oraz 
odwiedzić drewniane młyny 
wodne w Traczyskach. 

GLPK oferuje również szlaki 
piesze, prowadzące wokół naj-
ciekawszych miejsc parku oraz 
szlaki rowerowe. Są one bardzo 
dobrze oznakowane. Idealne na 
letnie wycieczki.

(Maw)
fot. FalkLand Górzno
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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)

Przy byle okazji będziesz szukał okazji do podjęcia 
nowych zajęć czy udziału w kontrowersyjnych dys-
kusjach. Potrzeba ci wyzwań intelektualnych, bę-
dziesz teraz w świetnej formie. Zabłyśniesz na niwie 
towarzyskiej, a znajomi będą pod wrażeniem twojej 
inteligencji. Ostrożnie w sprawach finansowych, 
ktoś będzie cię namawiał do udziału w ryzykownym 
biznesie.

Będziesz wesoły i towarzyski, możesz liczyć na za-
proszenia od znajomych. Dobry humor przyda się też 
w pracy, gdzie lepiej zdystansować do wygórowanych 
ambicji współpracowników. Rób swoje i poczekaj. 
Zadbaj za to o relacje w domu, może wspólny weeken-
dowy wypad dobrze wam zrobi? Zabierzcie planszówki 
i spędźcie czas razem.

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz na 
swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare uczu-
cia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. Lwy 
w stałych związkach niech nie zapominają o partne-
rach.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przy-
jemnie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze po-
jawią się szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się 
je wykorzystać. W sferze zawodowej również spo-
kój. Twoja pozycja się poprawia, zyskałaś szacunek 
szefa i współpracowników.

Planety sprzyjają rozwojowi osobistemu. Jeśli za-
mierzasz wybrać się na terapię, skorzystać z usług 
coacha, nauczyć się czegoś nowego, co sprawi, że 
będziesz czuła się lepiej sama ze sobą – teraz jest na 
to czas. Chodź na spacery, zapisz się na zumbę lub 
jogę, przewietrz szafę.

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. W sprawach 
zawodowych postaraj się udowodnić, że jesteś kom-
petentny, a zyskasz ofertę współpracy albo dosta-
niesz awans.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła 
pora, by pomyśleć tylko o sobie. Miałeś ostatnio 
bardzo dużo odpowiedzialnych zadań na głowie 
i teraz czujesz się zmęczony. W pracy dotrą do cie-
bie niepokojące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj 
się wciągnąć w intrygi.

W najbliższych dniach sporo będzie się działo i to 
do tego stopnia, że może zakręcić się w głowie od 
nadmiaru wydarzeń i spotkań. Nie odpuszczaj, a je-
śli nosisz się z jakimś ambitnym pomysłem, pora 
go zrealizować. Planety ci sprzyjają. Weekend też 
zechcesz spędzić aktywnie, namówisz partnera na 
sportowe zmagania lub udział w dużej imprezie.

Przed tobą spokojniejszy czas, ale lenistwo nie jest 
wskazane. Zabierz się za uporządkowanie spraw 
finansowych. Jeśli nie czujesz się mocny w tej 
dziedzinie, zasięgnij zdania innych osób. Popracuj 
też nad atmosferą w związku, trochę romantyzmu 
z pewnością nie zaszkodzi. Samotne Byki dadzą 
się namówić na randkę komuś, z kim dzielą pokój 
w pracy.

Ktoś surowy podda ocenie twoje ostatnie ambitne 
poczynania w pracy. Będzie chciał znaleźć jakiś 
punkt zaczepienia do krytyki, ale ty odważnie broń 
swoich racji. W ten sposób zasłużysz na szacunek. 
Jeśli podwiniesz ogon, zyskasz łatkę nieprofesjonal-
nego. W wolnych chwilach zrelaksuj się, najlepiej 
z bliską osobą u boku. Zostaw sprzątanie na później, 
czas na zabawę.

W pracy pojawią się problemy, których nie da się roz-
wiązać od ręki. To skutecznie popsuje ci nastrój, bo nie 
znosisz napiętej atmosfery. Spokojnie, sytuacja uspo-
koi się za kilka dni. Dobra passa zacznie ci sprzyjać 
i sam wpadniesz na twórcze rozwiązanie konfliktu. Bę-
dziesz też obdarzony wyjątkowym urokiem osobistym. 
Twoja atrakcyjność nie przejdzie bez echa.

Będziesz miał tysiące spraw do załatwienia. Zaczną 
cię pociągać tematy związane ze sztuką, a także modą. 
Postanowisz odświeżyć letnią garderobę. Będzie awan-
gardowo, ale ze smakiem. Otoczenie będzie cię kom-
plementować. Po porządkach w szafie postanowisz 
wziąć się za przemeblowanie domu. Ustal to najpierw 
z bliskimi, by uniknąć konfliktu.

Kolorowanki dla dzieci
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Koncertowy 
dzień rodziny

KIKÓŁ  W miniony piątek dzieci z Prywatnego Przedszkola „Ku-
jawiaczek” zaprosiły rodziców na dzień rodziny. Były własno-
ręcznie wykonane upominki oraz popisy artystyczne. Zwień-
czeniem spotkania była koncert zespołu M-Power

Noworodki

Fot. Lidia Jagielska

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.

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

Szymon KuKIeŁa
 urodził się 21 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,25 kg i mierzył 
54 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Oskara i Ma-
rii z Gdańska

WIKtorIa WIśnIeWSKa
 urodziła się 21 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,75 kg i mierzyła 
58 cm. Jest córką Marcina 
i Karoliny z Borku, ma sio-
strę Natalkę

mIŁoSz rzepKa
 urodził się 22 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,35 kg i mierzył 
59 cm. Jest synem Pio-
tra i Sylwii z Włocławka, 
ma brata Bartka

natan Buze
 urodził się 18 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 4 kg i mierzył 58 cm. 
Jest synem Oskara i Doroty 
z Lipna, ma siostrę Nadię

mIKoŁaj CIeChanoWSKI
 urodził się 22 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,85 kg i mierzył 57 cm. 
Jest synem Patryka i Agaty 
z Kikoła, ma siostrę Amelkę 

Próby trwały wiele tygodni, 
a w piątek milusińscy z „Kuja-
wiaczka” zadebiutowali przed 
publicznością.  Program arty-
styczny przygotowały przed-
szkolanki. Wierszyki, piosenki 
i tańce były prezentem dla wy-
jątkowych gości, czyli rodziców.

– Dzisiaj jest dzień mamy 
i taty – zdradzają nam dzie-
ci z „Kujawiaczka”. – Musimy 
bardzo ładnie zaśpiewać dla 
naszych rodziców. Czekamy na 
nich, by ładnie wystąpić, ale też 
nauczyliśmy się piosenki naszej 
gwiazdy, czyli prawdziwego ze-

społu. Śpiewamy, że było dużo 
hałasu.

Jak przystało na przedszko-
le o profilu artystycznym malu-
chy doskonale poradziły sobie 
w debiutanckich rolach człon-
ków chóru zespołu M-Power, 
a potem zachwyciły rodziców 
wierszami, piosenkami, tańcem 
i własnoręcznie wykonanymi 
laurkami. Rodzice nie kryli ra-
dości i dumy ze swoich pociech. 
Spotkanie było też okazją do 
integracji i wymiany poglądów 
przy suto zastawionych stołach.

– Obecnie mamy 38 dzie-
ci w dwóch punktach, w Kikole 
i w Mazowszu – mówi właści-
cielka „Kujawiaczka” Marzena 
Jędrzejewska. – Nasze przed-
szkole jest czynne od godziny 
5.00. Zamykamy po odejściu 
ostatniego dziecka. Dla nas 
dzieci są najważniejsze, sza-
nujemy potrzeby ich rodziców 
i pomagamy w realizacji planów 
zawodowych.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Przywitanie z wokalistą

Relaks po zabawie

Czas na zabawę rodzinnaSerce dla mamy
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Z wiarą w piękno swoich marzeń
LIPNO  W miniony piątek 79 absolwentów publicznego gimnazjum ukończyło kolejny etap edukacji, 
ośmioro uzyskało średnią ocen co najmniej 4,75 i świadectwo z wyróżnieniem. 14 uczniów nie otrzymało 
promocji. Najlepszym absolwentem został Michał Kamiński

– 1 września 2015 roku po raz 
pierwszy przekroczyliście drzwi 
tej szkoły – mówiła do absolwen-
tów dyrektor gimnazjum publicz-
nego im. Noblistów Polskich Han-
na Kułak. – Nie zapewnialiśmy 
was, że będzie łatwo, a wy dążyli-
ście z uporem do celu, czyli ukoń-
czenia szkoły. W realizacji tego 
celu pomagali wam rodzice i na-
uczyciele. Wy zostaniecie zapisani 
na kartach historii tej szkoły jako 
przedostatni rocznik. Reforma 
zmienia bowiem system kształ-
cenia i z mapy szkół znika nasze 
gimnazjum. Wymusza to rów-
nież zmiany kadrowe. 12 nauczy-
cieli z dniem 31 sierpnia skończy 
pracę w naszym gimnazjum. To 
wzruszająca chwila. Tu przez wie-
le lat rozwijaliście się zawodowo, 
angażowaliście się w życie szkoły, 
jesteście mistrzami w zawodzie, 
potraficie perfekcyjnie praco-
wać z młodzieżą. Odwołam się 
do słów naszej noblistki Wisławy 
Szymborskiej i powiem, że każdy 
początek to ciąg dalszy, a księga 
zdarzeń zawsze otwarta w poło-
wie. Wierzę, że to dzisiejsze spo-

tkanie jest tylko fizycznym roz-
staniem z tą szkołą. Przyszłość 
należy do tych, którzy wierzą 
w piękno swoich marzeń.

Najlepszym absolwentem 
gimnazjum publicznego w tym 
roku szkolnym i laureatem nagro-
dy burmistrza Lipna jest Michał 
Kamiński. Średnia ocen Michała 
za trzy lata nauki to 5,22 i wzoro-
we zachowanie.

– Jeden z romantycznych pi-
sarzy napisał, że życie składa się 
z powitań i z pożegnań – mówił 
do młodych ks. Bartłomiej Pyka. 
– Dzisiaj żegnacie się i w tym 
ważnym momencie powinniście 
sobie przypomnieć jedno słowo: 
dziękuję. Bo nie jest ważne z ja-
kim wynikiem ktoś kończy szkołę, 
ale jeśli potrafi powiedzieć dzię-
kuję, to znaczy, że coś z tej szkoły 
wyniósł. Jeśli w życiu będziecie 
potrafili powiedzieć dziękuję, to 
znaczy, że macie w sobie odro-
binę pokory i cierpliwości, że po-
traficie być wdzięczni. Życzę wam 
powodzenia, cieszcie się wakacja-
mi, nie róbcie głupot, bo głupoty 
później potęgują się i przynoszą 

nam wiele szkód.
Laureatem nagrody Soli-

darności za wybitne osiągnięcia 
i wzorową postawę jest w tym 
roku Szymon Majewski, a najlep-
szą uczennicą gimnazjum Wikto-
ria Janowicz ze średnią ocen 5,2. 
– Gratuluję wyników, sukcesów 
sportowych i kulturalnych – mó-
wił burmistrz Paweł Banasik. – 
Życzę wam, abyście byli dobrymi 
ambasadorami tej szkoły.

Listy gratulacyjne trafiły do 
rodziców uczniów, którzy osią-
gnęli średnią ocen co najmniej 5,0 
i wzorowe zachowanie, a takie 
noty w tym roku uzyskali: Wik-
toria Janowicz, Michał Kamiń-
ski, Szymon Majewski, Wiktoria 
Chmielewska i Wiktoria Krakow-
ska. – Uzyskanie na tym etapie 
takiej średniej to wyjątkowy suk-
ces – podkreśliła dyrektor Kułak. 
– Chylę nisko czoła przed rodzi-
cami tych uczniów.

Patronem medialnym uro-
czystości był tradycyjnie tygodnik 
CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Najlepszy absolwent

Michał Kamiński wpisał się do złotej księgi najlepszych absolwentów

To bedzie ostatni rok gimnazjum

Gratulacje dla rodziców najlepszych absolwentów

Przekazanie sztandaru

Burmistrz był z absolwentami 
i nauczycielami Laureat nagrody Solidarności Ks. Bartłomiej Pyka przestrzegał
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Mistrzowie muzyki polskiej
SKĘPE  W sobotnie południe w auli Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego odbył się Festiwal 
Muzyki Polskiej. Wystąpili najlepsi instrumentaliści z lipnowskiej Publicznej Szkoły Muzycznej

W tegorocznym festiwalu 
uczestniczyło czterdzieścioro 
instrumentalistów. Aula szkolna 
wypełniła się pasjonatami mu-
zyki w najlepszym wykonaniu, 
młodymi muzykami, gośćmi, 
jurorami konkursu i... muzy-
ką. Zabrzmiały utwory znane 
i mniej znane, zaprezentowali 
swoje umiejętności uczniowie 
Publicznej Szkoły Muzycznej, 
oklaskiwali ich licznie przybyli 
do Skępego goście i nauczyciele.

– Ja gram na co dzień na 
pianinie – zdradza Antonina 
Wilmańska. – W szkole mu-
zycznej uczę się tyle samo 
lat, co w szkole podstawowej, 
czyli cztery. Dzisiaj wystąpię 
w czwartej grupie festiwalowej.

Zmagania konkursowe festi-
walu muzyki polskiej odbyły się 
w czterech grupach muzyków 
grających na instrumentach 
smyczkowych, dętych, perku-
syjnych i klawiszowych. Uczest-

ników oceniało jury w składzie: 
przewodnicząca Dorota Jagiełło 
oraz członkowie: Ewa Skarżew-
ska, Jan Miś i Tomasz Zawadzki. 
Nad przebiegiem festiwalu czu-
wała dyrektor szkoły muzycznej 
Ilona Gronkowska.

– Jestem pod wrażeniem fe-
stiwalu – mówi pan Krzysztof. – 
Muzycy prezentują się wspania-
le, ale i sam pomysł jest trafny. 
Rzadko mamy okazję wysłuchać 
tylu utworów, także standardów 

zagranych na różnych instru-
mentach, w dobrym wykonaniu 
i w takiej wspaniałej scenerii ci-
szy i smaku muzyki.

Grali młodzi mistrzowie, 
a jurorzy z każdej grupy instru-
mentalistów wybierali najlep-
szych i obdarowywali statuetka-
mi. I tak za najlepsze wykonanie 
utworu w grupie instrumentów 
strunowych jurorzy nagrodzili 
Łukasza Szymańskiego z kla-
sy Aleksandry Biernackiej, za 

najlepsze wykonanie utworu 
w grupie instrumentów dętych 
Julię Komorowską z klasy Do-
roty Jagiełło, w grupie instru-
mentów perkusyjnych Szymo-
na Malinowskiego z klasy Jana 
Misia, a za najlepsze wykonanie 
utworu w grupie instrumentów 
klawiszowych Szymona Piórec-
kiego z klasy Moniki Rupczak.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Muzycy zaśpiewali najlepiej jak potrafili Tosia uwielbia grę na pianinie Za klawiszami siedli chłopcy
Instrumenty dęte zabrzmiały 
w wykonaniu dziewczynek

Sala rozbrzmiewała Goście słuchali i chłopców Dokładność też jest ważna Muzyczna uczta

Instrumenty smyczkowe urzekały

Uczczono 100 rocznicę 
odzyskania niepodległosciDziewczyna z gitarąGabrysia w grupie pianistów Kolejny piękny występ Mistrzowska gra na skrzypcach

Było nastrojowo Skupienie na twarzy Dziewczynki grały wzorowo Hania zachwyciła

Było mistrzowsko



Kupię/Sprzedam

Działka budowlana 30 a, po-

dzielona, woda, prąd. Krajżega + 

silnik 5,5kw. Wóz konny z zacze-

pem. Betoniarka 250 L. Tel. 54 

289 73 47

Skupuję złomowe schładzalniki 

od mleka, chłodziarki, silniki, 

skrzynie samochodowe, silniki 

elektryczne 10zł/kw i inne. Tel. 

669 317 943

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną  nad 

jeziorem Wąbrzeźno Cymbark 

około 900 m2, cena do uzgodnie-

nia, tel. 604 541 339

Sprzedam lub wynajmę maga-

zyny, trzy po 140 m2, jeden 300 

m2, Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 63, 

tel. 604 541 339

Sprzedam mieszkanie Glęboczek, 

tel. 500 464 390

Praca

Zatrudnię kierowcę z kategorią 

prawa jazdy C+E (na firanę ) .Pra-

ca w kraju .Kontakt 508 304 792 

Rolnictwo

Sprzedam sianokostkę, 5 zł. Tel. 

602 459 227

Sprzedam pszenżyto, jęczmień. 

Golub-Dobrzyń. Tel. kontaktowy 

694 380 389

Sprzedam dmuchawę do zboża, 

lej do nawozów. Tel. kontakto-

wy 693 604 758 Golub-Dobrzyń 

i okolice

Sprzedam ziemię rolną, 2 ha, przy 

asfalcie. Wielgie k/Golubia-Do-

brzynia. Tel. 793 120 390 

Sprzedam siano w małych kost-

kach 4.5zł kostka. Tel. kontakto-

wy 722 357 610
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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

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscuSzukasz...? 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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Praca

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

O G Ł O S Z E N I E
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Goście z Europy
Zespół Szkół Technicznych w Lipnie bierze udział 
w projekcie „Wszyscy uczymy się w szkole”. Kilkoro 
uczniów w ramach wymiany międzynarodowej od-
wiedziło Portugalię. Czeka ich jeszcze podróż do Tur-
cji i Francji.

Idea projektu narodziła się 
podczas dyskusji prowadzonych 
on-line przez nauczycieli z róż-
nych krajów. Tematem rozmów 
były trudności z jakimi boryka-
ją się ich uczniowie na drodze 
do sukcesów edukacyjnych. By 

zmierzyć się z tym zagadnie-
niem i dowiedzieć się, co jest 
tego powodem, do współpracy 
zostały zaangażowane szkoły 
z Francji, Włoch, Portugalii, Tur-
cji, Hiszpanii i Polski. Projekt re-
alizowany jest w każdym z tych 

państw.
Realizacja projektu roz-

poczęła się od wizyty przed-
stawicieli państw członkowski 
w lipnowskim „Mechaniku”. 
W połowie marca ubiegłego roku 
w szkole w Lipnie pojawili się  
uczniowie z Europy. Przyjechało 
12 nauczycieli i 20 uczniów z kra-
jów partnerskich. Lipnowskiej 
placówce przypadło w udziale 
omówić aspekty ekonomiczne 
jako przykład trudności na jakie 
napotykają polscy uczniowie.

W tym roku szkolnym 
uczniowie z ZST odwiedzili 
Hiszpanię i Portugalię. – Nasi 
uczniowie w ramach projektu 

odwiedzą jeszcze Turcję i Fran-
cję. Wizyty w poszczególnych 
krajach umożliwiają uczniom 
niwelowanie źródeł niepowo-
dzeń między innymi o podłożu 
kulturowym, społecznym i eko-
nomicznym – mówi Anna Sza-
jerska, koordynatorka projektu. 

W czasie kilkudniowych po-
bytów – poza nauką języków – 
uczniowie zwiedzają zagraniczne 
miasta, uczestniczą w spotka-
niach integracyjnych i wieczor-
kach kulturowych, które stały 
się idealną okazją do poznania 
poszczególnych krajów od we-
wnątrz, a także do zetknięcia 
się z mentalnością obcokrajow-

ców. – Możliwość wyjazdu za 
granicę, to wspaniała przygoda, 
a także możliwość wzbogacenia 
języka angielskiego, a co za tym 
idzie lepszy start w przyszłość – 
mówi Martyna Tomczak, uczest-
niczka projektu i uczennica ZST 
w Lipnie.

W czasie pobytu za granicą 
nawiązały się piękne przyjaźnie, 
których z pewnością nie rozdzie-
lą kilometry. – Dostałam zapro-
szenie na wakacje do Portugalii. 
Mam nadzieję, że będę mogła 
skorzystać. To wspaniali ludzie 
– mówi zadowolona Martyna.

(mb-g)

Strategicznym partnerem 
konkursu jest Bank Spółdzielczy 
w Lipnie. Dlatego też 8 czerwca 
w siedzibie placówki odbyła się 
gala finałowa i wręczenie nagród. 
Celem konkursu jest rozwijanie 
postaw przedsiębiorczości wśród 
młodzieży z powiatu lipnowskie-
go. Konkurs był okazją do zdoby-
cia umiejętności, które pozwolą 
uczniom wyznaczać i realizować 
własne cele i marzenia.

O tytuł najbardziej przedsię-
biorczego gimnazjalisty walczyło 
90 uczestników z 9 szkół. Do eta-
pu centralnego, który odbył się 24 
maja, zakwalifikowanych zostało 

80 uczniów z powiatu lipnow-
skiego. Gimnazjaliści rozwiązy-
wali test, który poprzedzony był 
wykładem. Młodzież zapoznała 
się z systemem bankowym i po-
datkowym, dowiedziała się w jaki 
sposób oszczędzać i inwestować. 
Po wykładzie uczniowie uczest-
niczyli w spotkaniu z przedstawi-
cielami instytucji, z którymi ZST 
współpracuje na co dzień, m. in. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Urząd Skarbowy, Powiatowy 
Urząd Pracy. W tym dniu odbyły 
się warsztaty: bankowe, podatko-
we, z zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych oraz reklamowe. Chwilę 

po nich rozpoczął się test. Dla 
gimnazjalistów zostało przygoto-
wanych 30 pytań plus jedno pyta-
nie otwarte. Na udzielenie odpo-
wiedzi organizatorzy przewidzieli 
60 minut.

Do udziału w gali finałowej 
zakwalifikowało się kilkudziesię-
ciu uczniów. Najbardziej przedsię-
biorczym gimnazjalistą powiatu 
lipnowskiego została się Zuzan-
na Topolska z Tłuchowa. Dru-
gie miejsce zajęła Julita Kunicka 
z Bobrownik. Brąz w tej dziedzi-
nie wywalczył Mateusz Piotrkie-
wicz ze szkoły w Karnkowie.

Tekst i fot. (mb-g)

Wiedza pewna jak w banku
LIPNO/POWIAT  Znamy już laureatów III Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości „Pewne jak 
w banku”. Podobnie jak w przypadku ubiegłych edycji jego organizatorem był Zespół Szkół Technicz-
nych w Lipnie
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Wisła spadła do A-klasy
PIŁKA NOŻNA  Mimo wygranej 4:3 nad GKS Baruchowo nie udało się piłkarzom Wisły Dobrzyń poprawić 
14. lokaty w tabeli ligi okręgowej. Niestety oznacza to spadek do niższej ligi

Burzliwy dla Wisły sezon za-
kończył się w minioną sobotę 
meczem z GKS Baruchowo. Burz-
liwy, bo Wisłę stać było na poko-
nanie i to na wyjeździe mistrza 
naszej grupy, czyli Włocłavię, ale 
i na kompromitujące porażki po 
0:6 pod koniec rozgrywek. Klu-
czowym w walce o utrzymanie 
okazał się wynik spotkania z Pia-
stem Złotniki Kujawskie. Było to 
w 26. kolejce. Wisła mimo dużej 
przewagi przegrała 0:1 i straci-
ła bardzo ważne punkty. Potem 
przyszły wspomniane blamaże 
z Szubinianką Szubin i Kujawian-

ką Strzelno i piłkarze z Dobrzynia 
sami postawili się w krytycznej 
sytuacji.

Mimo to walczyli do końca, 
bo tydzień wcześniej ograli w Cie-
chocinku Zdrój 2:1 i do ostatniego 
meczu liczyli się w walce o pozo-
stanie w V lidze. Zainteresowane 
obok Wisły były jeszcze wspo-
minany Piast oraz Lubienianka 
Lubień Kujawski. Do szczęścia 
potrzebne było wygrane spotka-
nie nad Baruchowem oraz strata 
punktów przez przynajmniej jed-
nego z rywali.

Warunek numer 1 Wiślacy 

spełnili. Od początku sobotniego 
meczu ruszyli do ataku i już kilka 
minut później z gola cieszył się Ja-
siński. Jeszcze przed przerwą ten 
sam gracz podwyższył na 2:0. Gdy 
na początku drugiej połowy na 3:0 
trafił Patryk Olewiński, wydawało 
się, że jest po meczu. Niestety 
dała znać o sobie dekoncentracja 
i błędy w defensywie. W siedem 
minut goście wyrównali na 3:3! Na 
szczęście w 89. minucie gola na 
wagę zwycięstwa strzelił z karne-
go Laskowski. Wisła pokonała GKS 
4:3.

Niestety radość nie trwała 
długo, bo z obozów rywali napły-
nęły niekorzystne wieści. Zarówno 
Piast jak i Lubienianka też wygrały 
swoje mecze. Mimo, że wszystkie 
trzy zespoły zgromadziły w ca-
łym sezonie po 35 punktów, to 
najgorsze 14. miejsce przypadło 
Wiśle. Oznacza ono spadek do A-
klasy. Przypomnijmy, że po histo-
rycznym awansie do ligi okręgo-
wej Wisła grała na tym poziomie 
przez dwa sezony. W kolejnych 
rozgrywkach przyjdzie jej walczyć 
o powrót na ten szczebel.

Tekst i fot. (ak)
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