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Tylko jeden przeciw
SKĘPE  28 czerwca radni miejscy prawie jednogłośnie udzielili 
absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2017 burmistrzowi 
Piotrowi Wojciechowskiemu. Przeciwny był tylko radny Krzysztof 
Suchocki

CZWARTEK

ISSN: 1689–8664

nr 27/2018 (486)

5 LIPCA 2018

1,99 zł
w tym 5% VAT

GMINA DOBRZYŃ NAD 
WISŁĄ

OSP Główczyn ma już 
90 lat!

str. 6

GMINA LIPNO

Mniejsza kasa dla 
wójta

str. 3

LIPNO

Alkohol pod kontrolą

str. 2
REDAKCJA

tel. 56 493 41 50

R E K L A M A

W czwartkowe południe skęp-
scy radni pochylili się nad wy-
konaniem budżetu w 2017 roku, 
wysłuchali skrupulatnego podsu-
mowania włodarza swojej gminy 
Piotra Wojciechowskiego, zapoznali 
się z opiniami komisji i Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i udzielili bur-
mistrzowi absolutorium.

Nadwyżka świadczy 
o kondycji gminy
Budżet w 2017 roku zmieniany 

był 11 uchwałami i 18 zarządzeniami. 
Dochody zostały wykonane w 97,97 
proc., a wydatki w 93,63 proc.

– Bardzo istotną kwestią jest 
to, że wypracowana została nad-
wyżka operacyjna w wysokości 
1,8 mln złotych – mówi burmistrz 
Piotr Wojciechowski. – Nadwyż-
ka świadczy o kondycji finanso-

wej gminy. Ustalono wolne środki 
w wysokości 1,8 mln złotych.

Dochody własne to ponad 
67 procent, zlecone 36 procent. 
Największe wydatki odnotowano 
w oświacie i było to 12,7 mln zł, czyli 
35,5 procent. Ponad 11 mln złotych 
popłynęło do działu rodzina i po-
moc społeczna i jest to 30 procent, 
ponad 3 miliony złotych na ochro-
nę środowiska i gospodarkę komu-
nalną i jest to 9 procent.

Zadłużenie takie jak w 2014 
roku, budżet większy
Zadłużenie na 31 grudnia mi-

nionego roku wyniosło 8,9 mln 
złotych. Są to pożyczki w kwocie 1,2 
mln zł i kredyty w kwocie 7,6 mln 
zł. – Powróciliśmy do zadłużenia 
z roku 2014 i początku 2015, kiedy 
zaczynaliśmy tutaj wspólnie pracę 

– zaznacza włodarz Skępego. – Tyl-
ko wtedy zadłużenie na koniec 2014 
roku było 8,3 mln złotych przy bu-
dżecie 25,6 mln złotych. Zadłużenie 
obecne jest przy budżecie przekra-
czającym 40 mln złotych. Jest to 
bardzo istotne, bo każdy sam może 
sobie odpowiedzieć, jak się to ma 
do wysokości budżetu.

W minionym roku na spłatę 
kredytów popłynęło 876 tysięcy 
złotych. Należności wymagalne na 
koniec minionego roku wyniosły 
2,6 mln zł, zobowiązania wymagal-
ne nie wystąpiły, wszystkie należ-
ności zostały uregulowane termi-
nowo, bez zwłoki i odsetek.

Wszyscy mają płacić
– W roku 2017 osiągnęliśmy 

największą ściągalność należności 
– dodaje burmistrz Wojciechow-
ski. – Wykonujemy w tym kierun-
ku bardzo dużo mozolnej pracy, ale 
nie może być tak, że jeden płaci za 
wodę, a drugi nie płaci, bo nie chce. 
Należności będziemy skutecznie 
egzekwować, chociaż nie jest to za-
danie łatwe.

Ratusz wystawił 1300 wezwań 
do zapłaty na kwotę 841 tysięcy 
złotych oraz 244 tytuły egzekucyjne 
na kwotę 282 tysiące złotych. Egze-
kucja świadczeń za wodę i ścieki 
w 2017 to 692 wezwania na kwotę 
366 tysięcy złotych. – Większość to 
należności z wcześniejszych, dużo 
wcześniejszych lat – zastrzega 
Wojciechowski.

dokończenie na str. 6

Gmina Lipno

Dwie osoby w szpitalu
Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek na dro-
dze k-67 (Lipno-Włocławek) w Łochocinie. Kierowca 
hyundaia zawracając na jezdni, uderzył w volkswage-
na. Ucierpieli obaj kierowcy.

Dyżurny lipnowskiej po-
licji w poniedziałek (02.07) po 
godz. 21.00 dostał informację 
o groźnym zdarzeniu drogowym 
w Łochocinie. Przybyli na miej-
sce funkcjonariusze drogów-
ki zastali dwa rozbite pojazdy, 
z których jeden znajdował się 
w rowie. Kierowcom pomocy 
udzielały służby medyczne.

– Jak ustalili policjanci, kie-
rowca hyundaia wykonywał ma-
newr zawracania i włączania się 
do ruchu i nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu jadącemu prawi-
dłowo w stronę Lipna volkswa-
genowi, uderzając w bok tego 
pojazdu. W wyniku zderzenia 

passat wpadł do rowu – mówi 
mł. asp. Małgorzata Małkińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Lipnie.

Obaj kierowcy byli trzeźwi 
i na szczęście nie odnieśli po-
ważnych obrażeń. Policjanci za-
trzymali dowody rejestracyjne 
uszkodzonych w wyniku kolizji 
pojazdów. Kierującemu hyunda-
iem 24-letniemu mieszkańcowi 
gminy Wielgie funkcjonariusze 
zatrzymali także prawo jazdy. 
Wkrótce odpowie on za spowo-
dowanie zagrożenia bezpieczeń-
stwa w ruchu.

(ak)
 fot. KPP Lipno

Burmistrz Piotr Wojciechowski (z prawej) dostał absolutorium
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Oferta na wakacje
Do 9 lipca potrwają zapisy dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym na zajęcia wakacyjne. Organizatorami spo-
tkań są: biblioteka publiczna i centra kultury.

W najbliższą sobotę i niedzielę 7 i 8 lipca mieszkańcy miasta i gminy Skępe będą 
świętować z okazji Dni Skępego. Uroczystości odbędą się na plaży miejskiej.

Skępe

Jubileuszowe święto miasta
Skępe

To mają być radosne, bez-
pieczne, pouczające i kultural-
ne wakacje. Zajęcia w tym roku 
odbywać się będą pod hasłem 
„Kulturalne lato w Skępem”. Za 
ich powodzenie odpowiedzial-
ni są pracownicy trzech jedno-
stek gminnych: miejsko-gminnej 
książnicy publicznej i centrów 
kultury w Wólce oraz Skępem. 
Na uczniów podstawówek i gim-
nazjum z miasta i gminy Skępe 
czekają zajęcia plastyczne, spor-
towe, plenerowe, artystyczne, 
świetlicowe. Udział w spotka-
niach jest bezpłatny.

– Zajęcia odbywać się będą 
od 9 do 20 lipca – informuje dy-
rektor biblioteki Jerzy Kowalski. 
– Chętnych do udziału w nich 

prosimy o zapisywanie się w sie-
dzibie biblioteki, CKOR-u w Skę-
pem i CKOR-u w Wólce. W ramach 
programu odbywać się będą za-
jęcia świetlicowe, krajoznawcze, 
sportowe, gry i zabawy terenowe 
oraz wiele innych atrakcji.

By dowiedzieć się jakie 
atrakcje przygotowują organiza-
torzy na tegoroczne zajęcia wa-
kacyjne, trzeba dołączyć do we-
sołej gromady uczestników zajęć 
kulturalnych. Zapisy przyjmują 
do 9 lipca pracownicy Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej, 
CKOR w Wólce i CKOR w Skępem. 
Relacje z zajęć publikować bę-
dziemy tradycyjnie, jak w każde 
wakacje na naszych łamach.

Lidia Jagielska

– Zapraszam wszystkich 
mieszkańców i gości na dni Skę-
pego – zachęca włodarz Piotr 
Wojciechowski. – Zaczynamy 7 
lipca o godzinie 15.30. Atrakcji 
nie zabraknie.

Będą występy dzieci 
i młodzieży, przedszkolaków 
i uczniów, gwiazdą tegorocznych 
dni Skępego będzie zespół MIG. 
W niedzielę odbędą się pokazy 
ratownictwa wodnego, konkurs 
na zamek z piasku i coś dla mi-
łośników Nordic Walkingu, czyli 
marsz po zdrowie.

W tym roku mieszkańcy 
Skępego świętują 100. roczni-
cę odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości. Dni miasta będą 

więc miały również charakter 
jubileuszowy. W sobotę 7 lipca 
o godzinie 15.30 burmistrz Piotr 
Wojciechowski otworzy dwu-
dniowe świętowanie na plaży 
miejskiej. Na początek będzie 
zorganizowane przez samorząd 
województwa powitanie uczest-
ników rajdy rowerowego promu-
jącego przebudowę drogi woje-
wódzkiej Lipno-Kamień Kotowy. 
O 16.00 odbędzie się wręczenie 
nagród w konkursie plastycznym 
„Obrona cywilna wokół nas” oraz 
„Człowiek i pies. Zwierzę nie jest 
rzeczą”. Zaraz potem rozpocz-
ną się niepodległościowe poka-
zy taneczne i występy wokalne. 
Swoje taneczne talenty zapre-

zentują milusińscy z przedszkoli 
publicznych w Wiosce i Skępem 
oraz młodzi tancerze z miasta 
i gminy Skępe. Od godziny 18.00 
goście będą mogli usłyszeć naj-
piękniejsze przeboje w wyko-
naniu utalentowanych wokali-
stów ze szkół w Skępem, Wólce 
i Czermnie. Zaśpiewa też znana 
i uwielbiana lokalna wokalistka 
Monika Szymańska oraz Dawid 
Smoliński. Gwiazda wieczoru, 
czyli zespół MIG natomiast za-
śpiewa dla skępskiej publicz-
ności o 21.00, a od 22.00 zespół 
Karo będzie bawił uczestników 
zabawy tanecznej pod gołym 
niebem.

W niedzielę świętowanie ru-
szy w południe. Ratownicy wod-
ni zaprezentują pokaz z użyciem 
sprzętu motorowodnego, chętni 
przystąpią do tradycyjnej już, 
corocznej, konkursowej budowy 
zamków z piasku, a o godzinie 
14.00 wystartuje drugi już marsz 
po zdrowie Nordic Walking. Mi-
lusińscy mają szansę na zabawę 
w wesołym miasteczku. Wszyst-
kie punkty imprezy są bezpłatne. 
Relację z obchodów opublikuje-
my w kolejnym numerze CLI.

Lidia Jagielska
fot. ilustracyjne

– 9 marca 2018 roku weszła 
w życie ustawa o zmianie ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi, na 
mocy której rada gminy ma obo-
wiązek uchwalić maksymalną licz-
bę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz ustalić zasady 
usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania alkoholu – wyjaśnia 
Mariusz Woźniak z lipnowskiego 
ratusza. – Proponowane przez nas 
liczby są optymalne dla zachowa-
nia zasad równości wobec prawa 
zarówno dla podmiotów wykonu-
jących działalność gospodarczą jak 
i dla podmiotów zamierzających tę 
działalność podjąć w przyszłości. 
Uchwała jest zgodna z zapisami 
miejskiego programu rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych.
Radni zdecydowali, że w Lipnie 

można wydać nie więcej niż 200 ze-
zwoleń na sprzedaż alkoholu. Naj-
słabsze trunki, w tym piwo może 
sprzedawać 70 punktów, napoje do 
18 procent alkoholu 65 sprzedaw-
ców i alkohole powyżej 18 procent 
również 65 sprzedawców.

– Tu oczywiście nie chodzi 
o 200 punktów sprzedaży alkoholu 
w naszym mieście, tylko o 200 ze-
zwoleń – zastrzega burmistrz Pa-
weł Banasik. – Chodzi o zezwolenia 
na poszczególne alkohole. Każdy 
punkt sprzedaży musi mieć osobne 
zezwolenie na sprzedaż np. piwa, 
wina, itd. i dlatego one czasem 
w nakładają się na siebie.

Jest tez limit na zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu przeznaczonego 
do spożycia w miejscu sprzeda-
ży i wynosi on w Lipnie tylko 35, 
w tym 15 na piwo i najsłabsze trun-
ki, 10 na te do 18 procent i 10 na 
najmocniejsze.

165 zezwoleń może funkcjono-
wać więc w Lipnie na sprzedaż al-
koholu przeznaczonego do spoży-
cia poza miejscem zakupu i jest to 
po 55 w każdym przedziale procen-
towym alkoholu. Punkty sprzedaży 
alkoholu nie mogą być usytuowane 
bliżej niż 30 metrów od najbliższej 
okolicy szkoły, przedszkola, kościo-
ła, cmentarza, placówki opiekuń-
czo-wychowawczej.

Przestrzeganie reguł prawnych 
jest w naszym mieście skrupulat-
nie kontrolowane, a wyniki audytu 
nie są złe, ale wskazują uchybienia 
sprzedawców w przestrzeganiu za-
sady obligatoryjnej odmowy poda-
wania alkoholu nieletnim.

– Odbył się audyt w skle-
pach i punktach sprzedaży alko-
holu – mówi Barbara Danielecka, 
przewodnicząca Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych w Lipnie. – Na 26 wy-
typowanych sklepów audyt został 
przeprowadzony w 21 sklepach. 
I tylko pięć, bo w 2015 roku tylko 
cztery, nie uzyskało certyfikatu. 
Czyli w tych pięciu punktach było 
podejrzenie, że może być alkohol 
sprzedawany młodzieży. Zależy 
nam na tym, by ten przepis był 
rygorystycznie przestrzegany. Ja 
wiem, że ktoś powie, że jeśli mło-
dzież chce to i tak kupi alkohol, bo 
znajdzie się ktoś dorosły, nieodpo-
wiedzialny i kupi bez problemu. 
Ja jednak proszę, przestrzegajmy 
przepisu, bo w naszych sklepach 
młodzież alkoholu nie ma prawa 
kupić. Z dużymi sklepami nie ma 
problemu, większy jest z małymi.

Pięć sklepów z 26 wytypowa-
nych było zamkniętych w dniu 
badania lub podlegało likwidacji. 
Badanie dostępności napojów al-
koholowych dla nieletnich w 21 
sklepach w naszym mieście prze-
prowadziło Małopolskie Centrum 
Profilaktyki z Krakowa równo rok 
temu, w lipcu 2017 roku. Wyko-
rzystano metodę tajnego klienta, 

a przedmiotem kupowanym było 
piwo. Wszystkie audytowane punk-
ty miały widoczną informację do-
tyczącą szkodliwości alkoholu oraz 
zakazu sprzedawania go nieletnim. 
W żadnym punkcie nie zaobserwo-
wano osób spożywających alkohol, 
a wszystkie sklepy były odpowied-
nio oddalone od szkół. We wszyst-
kich kontrolowanych punktach 
sprzedawcami były kobiety w wie-
ku od 20 do 55 lat. W pięciu z nich 
tajny klient kupił alkohol, w szes-
nastu zyskał odmowę z uwagi na 
brak dowodu osobistego.

Sprzedawcy zostali przeszko-
leni, a kontrole będą kontynuowa-
ne. Przypomnijmy, że w Polsce jest 
obecnie około 150 tysięcy sklepów 
z alkoholem. Teraz liczbę zezwoleń 
jakie może wydać gmina regulu-
ją nowe zapisy prawne. Wszyscy 
pracownicy tych punktów muszą 
pamiętać o odmowie podawania 
alkoholu nieletnim i żądaniu do-
kumentu tożsamości w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości co do 
wieku klienta.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

alkohol pod prawną kontrolą
LiPno  Rajcy miejscy jednogłośnie uchwalili maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu 
w mieście na poziomie 200. Sprzedawców piwa i trunków do 4,5 procent może być najwyżej 70, 
a tych najmocniejszych 65
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Lipno/Powiat

Zadowoleni ze szpitala
W połowie czerwca w siedzibie spółki Szpital Lipno 
odbyło się walne zgromadzenie wspólników. Przed-
miotem obrad było zatwierdzenie planu finansowe-
go za rok 2017 oraz sprawozdania zarządu z działal-
ności spółki.

Efektem posiedzenia jest 
udzielenie absolutorium prezeso-
wi Józefowi Waleczko oraz radzie 
nadzorczej. Ósmy rok działalności 
lipnowskiej lecznicy wykazuje ce-
lowość dokonanych zmian orga-
nizacyjno-prawnych w ochronie 
zdrowia w powiecie lipnowskim. 
Spółka osiąga zysk, zachowuje 
płynność finansową i co najważ-
niejsze realizuje swoje cele i za-

dania. Zgromadzenie wspólników 
podjęło uchwałę o podziale zysku 
netto osiągniętego przez spół-
kę na koniec 2017r. w kwocie 529 
tys. zł, przeznaczając 150 tys. zł 
na fundusz socjalny, a pozostałą 
sumę na kapitał zapasowy. Kon-
dycja finansowa lecznicy nie jest 
zagrożona, nie ma zobowiązań 
wymagalnych, a wszystkie płat-
ności są na bieżąco realizowane.

Mimo dobrej sytuacji finan-
sowej lipnowski szpital boryka 
się z problemami kadrowymi. Na 
krajowym rynku pracy brakuje 
lekarzy specjalistów, a w Lipnie 
największą bolączką jest brak pe-
diatrów, ale także ginekologów 
czy internistów. Walne zgroma-
dzenie zobowiązało prezesa spół-
ki do zintensyfikowania działań 
w pozyskaniu niezbędnych le-
karzy, zwłaszcza pediatrów, aby 
mógł ruszyć oddział dziecięcy 
szpitala.

– Pomimo trudności kadro-
wych nie zaprzestajemy inwesto-
wania w infrastrukturę szpitala; 
kontynuowane są remonty oraz 
sukcesywnie doposażamy leczni-
cę w nowoczesny sprzęt medycz-
ny – mówi starosta Krzysztof Ba-
ranowski.

Przykładem tego jest zakoń-
czenie remontu na oddziale inter-
nistycznym (część prawa budynku 
na drugim piętrze). Na oddziale 
wymieniono drzwi, instalację c.o., 
kanalizacyjną oraz przeciwpo-
żarową. Zadbano o nowe wykła-
dziny podłogowe, zainstalowano 
klimatyzatory oraz nowe panele 
nadłóżkowe. Ponadto wszystkie 
sale wyposażone są w łazienki. 
W poprzednich latach w tym sa-
mym standardzie wykonano lewą 
część kondygnacji tego oddziału.

Poza tym władze szpitala 
pozyskują środki z Unii Europej-
skiej. Wkrótce zostanie rozpo-
częta przebudowa bloku opera-

cyjnego oraz bloku porodowego 
wraz z wyposażeniem w sprzęt 
medyczny. Na to zadanie władze 
szpitala podpisały umowę o do-
finansowanie projektu realizo-
wanego (w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020) z zarządem wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-
go w Toruniu. Wartość inwestycji 
to 8 450 900 zł. Termin realizacji 
założono na okres od czerwca br. 
do końca sierpnia 2019 r. Spółka 
zawarła już umowę na opraco-
wanie dokumentacji i wykonanie 
robót budowlanych (tzw. formuła 
„zaprojektuj i wybuduj”) z firmą 
Wiksbud Sp. z o.o. z Lipna za kwo-
tę 5 950 000 zł. W IV kwartale br. 
zostanie ogłoszony przetarg na 
zakup i dostawę sprzętu medycz-
nego oraz specjalistycznego am-
bulansu sanitarnego.

Kolejnym zadaniem, które 
zostało zakwalifikowane do do-
finansowania z RPO WK-P, jest 
przebudowa Zakładu Opiekuń-
czo–Leczniczego wraz z wyposa-
żeniem. Na chwilę obecna został 
ogłoszony przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej i ro-
boty budowlane (system „zapro-
jektuj i wybuduj”). Koszt zadania 
oszacowano na kwotę 3 691 459 
zł. Na trzecią inwestycję – prze-
budowa Izby Przyjęć na Szpitalny 
Oddział Ratunkowy wraz z budo-
wą lądowiska dla helikopterów – 
władze spółki złożyły wniosek do 

Ministerstwa Zdrowia. Jest już na 
to zdanie wydana decyzja pozwo-
lenie na budowę i został ogłoszo-
ny przetarg na przebudowę izby 
oraz budowę lądowiska. Zakłada-
ny termin realizacji to kwiecień 
2019 r. – czerwiec 2020 r.

– W tym miejscu chciałbym 
dodać, że zgodnie z decyzją za-
rządu powiatu, a następnie zgo-
dą rady powiatu w Lipnie powiat 
lipnowski przeznaczył kwotę 130 
000 zł zakupiony został sprzęt 
medyczny niezbędny do poprawy 
lecznictwa i diagnostyki. Spółka 
wzbogaciła się m. in. o wózki do 
przewożenia posiłków, aparaty: 
EKG, USG i EEG, laser do oddziału 
rehabilitacji, komputer z opro-
gramowaniem czy wózek zabie-
gowy – mówi Baranowski.

W związku z tym, że w termi-
nie obrad walnego zgromadzenia 
wspólników wygasły mandaty 
członkom dotychczasowej rady 
nadzorczej, został powołany 
nowy 3-osobowy skład rady. – 
Wierzę, że dotychczasowe zabiegi 
o pozyskanie jak najbardziej no-
woczesnego sprzętu medycznego 
oraz zapewnienie komfortowych 
warunków diagnostyki i leczenia 
przyniosą wymierne korzyści na-
szym pacjentom, a ze swej strony 
chciałbym zapewnić, że władze 
powiatu dołożą wszelkich starań, 
aby Szpital Lipno był miejscem 
przyjaznym i właściwie wyposa-
żonym – kończy starosta.

(ak), fot. archiwum

rządu terytorialnego, zatrudnia-
nych na podstawie wyboru albo 
powołania. Wprowadza także roz-
wiązania dotyczące doprecyzo-
wania przepisów odnoszących się 
do wynagrodzenia prowizyjnego, 
wypłacania dodatku za wielolet-
nią pracę, nagrody jubileuszowej 
oraz odprawy emerytalnej, prze-
redagowania i uporządkowania 
tabel stanowisk. Prawo to weszło 
w życie 19 maja 2018 roku, a ob-
niżenie wynagrodzeń osób zarzą-
dzających obowiązywać ma od 
1 lipca. W gminie Lipno, zgodnie 
z prawem, podczas czerwcowej 
sesji rajcy pochylili się nad tym 
zapisem i wprowadzili go w ży-
cie, obniżając włodarzowi swojej 
gminy Andrzejowi Szychulskiemu 
wynagrodzenie o 1620 złotych 
miesięcznie.

– Wszyscy wiemy, że jest to 
ruch populistyczny – mówi radny 
Józef Górnicki. – Ma to oddźwięk 
polityczny. Za to, ze ktoś wziął 
sobie nagrody, trzeba ukarać in-
nych. Ja osobiście uważam, że 
wszyscy wójtowie działający na 

podstawie kodeksu pracy powin-
ni odwoływać się do sądów pracy. 
Jest to sytuacja niezręczna i mam 
nadzieję, że będzie jeszcze nie 
raz podnoszona. My podejmiemy 
uchwałę, która będzie w miarę 
sprawiedliwa.

Za przyjęciem uchwały ob-
niżającej wynagrodzenie wójtowi 
gminy Lipno o 1620 złotych brut-
to zagłosowało 8 radnych, czte-
rech wstrzymało się, nikt nie był 
przeciwny. Gminni rajcy podkre-
ślali jednak, że odgórnie został im 
ten ruch narzucony i przyjęcie tej 
uchwały jest tylko koniecznością 
przestrzegania prawa, w tym wy-
padku majowego rozporządzenia 
rządu.

Rajcy obniżyli pensję włoda-
rza swojej gminy zaraz po jedno-
głośnym udzieleniu Andrzejowi 
Szychulskiemu absolutorium za 
2017 rok. Obszernie o podsumo-
waniu działań gminnych w 2017 
roku napiszemy w kolejnym nu-
merze CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

– Przed chwilą wójt odebrał 
pochwały, a teraz jesteśmy zobo-
wiązani do tego, żeby przedsta-
wić projekt uchwały o zmianie 
wysokości wynagrodzenia wójta 
– wyjaśniał w miniony wtorek 
radnym sekretarz gminy Lipno 
Krzysztof Milak. – 19 maja weszło 
w życie rozporządzenie w spra-
wie wynagradzania pracowników 
samorządowych, zgodnie z któ-
rym miesięczne wynagrodzenie 
powinno zostać zredukowane do 
określonych w rozporządzeniu 
kwot. Wynagrodzenie miesięczne 
wójta gminy Lipno zmniejszy się 
w związku z tym w stosunku do 
obecnego o 1620 złotych brutto.

Rozporządzenie, o którym 
mówił sekretarz Milak, przyjęła 
w maju Rada Ministrów na wnio-
sek ministra rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej, po publicznej za-
powiedzi Jarosława Kaczyńskiego, 
szefa Prawa i Sprawiedliwości, 
ogłoszonej wraz z nakazem prze-
znaczenia nagród ministerialnych 
na cele charytatywne. Zgodnie 
z zapisami tego aktu prawnego, 

mocno kontrowersyjnego w śro-
dowisku samorządowców, o 20 
procent obniżone zostały wyna-
grodzenia wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Rozwiąza-
nie to nawiązuje do uchwalonej 
przez sejm 10 maja nowelizacji 
ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora, przewidującej 
obniżenie o 20 procent uposaże-
nia parlamentarzystów. Ustawa 
ta, jak wyjaśnia premier Mateusz 
Morawiecki, była odpowiedzią na 
powszechne oczekiwania spo-
łeczne związane z pełnieniem 
funkcji publicznych. Wykonywa-

nie funkcji zarządzających w sa-
morządach, tak jak w przypadku 
posłów i senatorów, oznacza bo-
wiem pełnienie służby na rzecz 
społeczeństwa i dlatego podlega 
ono społecznej ocenie i powinno 
spełniać standardy wymagane 
w życiu publicznym.

Trzeba wyjaśnić, że rozpo-
rządzanie przewiduje obniżenie 
średnio o 20 procent minimalne-
go i maksymalnego wynagrodze-
nia zasadniczego osób pełniących 
funkcje zarządzające w jednost-
kach samorządu terytorialnego 
lub związkach jednostek samo-

Wójt zarabia mniej
GMINA LIPNO  Od 1 lipca do kieszeni wójta gminy Lipno Andrzeja Szychulskiego wpływa o 1620 złotych 
brutto mniej niż dotychczas. To efekt przyjęcia uchwały przez radnych gminnych dostosowujących stawki 
uposażenia samorządowców do wytycznych rozporządzenia z 19 maja tego roku
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W Lipnie profilaktyką i wspar-
ciem w leczeniu uzależnień od 
alkoholu, narkotyków czy innych 
środków psychoaktywnych zaj-
muje się Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych kierowana przez Barbarę 
Danielecką. O pracy terapeutów 
i doradców, potrzebach lipno-
wian, najtrafniejszych działaniach 
podejmowanych w walce z uza-
leżnieniami czy przemocą opo-
wiedziała radnym, podczas ostat-
niej sesji, przewodnicząca komisji 
i uzyskała jednogłośną akceptację 
działań swojego zespołu w roku 
minionym.

Terapia dla uzależnionych 
i ich rodzin
– Zadania te zostały powie-

rzone Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych i są realizowane w czterech 
ważnych grupach – mówiła sze-
fowa Komisji Barbara Danielecka. 
– Pierwsza grupa to zwiększanie 
pomocy terapeutycznej i rehabi-
litacyjnej dla osób z problemem 
uzależnienia od alkoholu, ale nie 
tylko. W związku z tym prowadzi-
my punkty konsultacyjne i pomoc 
prawną. We wtorki od godziny 
14.00 do 18.00 w punkcie terapeu-
tycznym dla osób uzależnionych 
zostało przyjętych 75 osób. Były 
grupy terapeutyczne i sesje indy-
widualne. Łącznie 249 osób. Gru-
py terapeutyczne średnio liczyły 
po siedem osób. W tym punkcie 
pracują terapeuci z ośrodka od-
wykowego w Mokowie. W tej 
chwili jest to poszerzone jeszcze 
o inne zadania, ale o tym będzie-
my mówić w przyszłym roku.

Z pomocy psychoterapeuty 
uzależnień można cały czas ko-
rzystać we wtorki między godziną 
14.00 a 18.00. Osoby, które odby-
wają terapię w punkcie w Lipnie 
przy ulicy Kościuszki 12, mają też 
możliwość podjęcia terapii uzu-
pełniającej w Ośrodku Terapii 
Uzależnień CEDR w Mokowie. Do-
tyczy to osób uzależnionych i za-
żywających szkodliwe substancje 
psychoaktywne, w tym alkohol. 
W lipnowskim punkcie w ponie-

działki terapeuta Zbigniew Cele-
bucki prowadzi też konsultacje 
dla uzależnionych od środków 
odurzających, udziela porad 
związanych z budowaniem kon-
struktywnych rozwiązań sytuacji 
problemowych. Konsultacje służą 
osobom bliskim uzależnionych, 
a praca terapeuty ma charakter 
interwencji kryzysowej w trud-
nych emocjonalnie sytuacjach 
wynikających z faktu uzależnie-
nia bliskiej osoby.

– Jest to punkt konsultacyj-
ny i informacyjny dla młodzieży 
z problemem uzależnienia czy 
kontaktu ze środkami psychoak-
tywnymi oraz dla ich rodziców – 
mówi Danielecka. – W 2017 roku 
skorzystały z punktu 64 osoby.

Tylko dla kobiet
– W 2017 roku prowadziliśmy 

program tylko kobiet, który obej-
mował 10 pań – mówi Barbara 
Danielecka. – Panie te pracowały 
indywidualnie z terapeutą, mo-
gły zająć się swoim problemem. 
W tym czasie pod opieką pedago-
ga mogły czas spędzać ich dzieci. 
Wcześniej mieliśmy takie sygnały, 
że kobiety mają problem z do-
tarciem do terapeuty, mają pro-
blem z uczestnictwem w grupie 
terapeutycznej z uwagi na to, że 
opiekują się dziećmi. Wyszliśmy 
naprzeciw tym potrzebom i zor-
ganizowaliśmy opiekę pedago-
giczną.

Ten program terapeutyczny 
przeznaczony dla kobiet uzależ-
nionych realizowało współpracu-
jące z Miejską Komisją Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
stowarzyszenie Serafin. Zajęcia 
odbywały się we wtorki od 13.00 
do 15.00 od marca do grudnia, 
a prowadzili je terapeuci z Ośrod-
ka Terapeutycznego CEDR z Mo-
kowa.

Także dla 
współuzależnionych
– Pod okiem Wiesława Ko-

nopnickiego spotykają się gru-
pa od 9 do 15 osób i są to grupy 
wsparcia dla uzależnionych – wy-
mienia Barbara Danielecka. – Ka-
tarzyna Szymańska prowadzi na-

tomiast grupy wsparcia dla osób 
współuzależnionych, czyli najczę-
ściej kobiet, które w takich związ-
kach funkcjonują.

Grupa wsparcia dla osób uza-
leżnionych spotyka się w czwart-
ki od godziny 16.00 do 19.00 pod 
okiem Wiesława Konopnickiego 
i Jacka Gajewskiego. W 2017 roku 
systematycznie uczestniczyło 
w tej formie 11 osób, odbyło się 
51 spotkań, a pomocą objęto 684 
osoby.

Grupa wsparcia dla współ-
uzależnionych i dorosłych dzieci 
alkoholików spotyka się w piątki 
od godziny 16.00 do 19.00. W 51 
spotkaniach w roku minionym 
uczestniczyło łącznie 445 osób.

Kierują na leczenie
– Prowadzimy też zespoły 

interwencyjno-motywacyjne i to 
jest zadanie dla członków Komisji, 
ponieważ komisja oprócz swoich 
comiesięcznych narad i spotkań, 
podczas których omawiamy spra-
wy bieżące, omawia też sprawy 
pracy z poszczególnymi osobami 
– wyjaśnia przewodnicząca MKR-
PA  Barbara Danielecka. – Mamy 
trzy takie zespoły, one spotykają 
się w każdy poniedziałek, śro-
dę i czwartek. Do tych zespołów 
zostało zgłoszonych 71 osób. Nie 
należy rozumieć, że tylko tyle 
spotkań się odbyło, bo czasami 
z jedną osobą spotykamy się kil-
ka razy i podejmujemy współ-
pracę długofalową, jeśli jest taka 
potrzeba. W tym roku skierowa-
liśmy tylko 5 wniosków do sądu 
o nałożenie obowiązku leczenia 
odwykowego. Myślę, że nie dla-
tego że była mniejsza potrzeba, 
ale dlatego, że nasza oferta była 
inna i osoby, które wymagały 
pomocy, zdecydowały się podjąć 
współpracę z nami i skorzysta-
ły z tej oferty. Wnioski do sądu 
muszą być przygotowane facho-
wo, solidnie, muszą być przepro-
wadzone z osobami, które mają 
problem, ale również z osobami 
które uczestniczą w tym pro-
cesie, a więc członkami rodziny. 
Wnioski te najczęściej są popar-
te opiniami biegłych, bo taki jest 

wymóg, chyba że osoba nie zgłosi 
się na badanie do biegłego, wtedy 
jest doprowadzona przez sąd, ale 
to już jest nasza procedura reali-
zowana w sądzie.

Koszt badania uzależnionego 
przez biegłego psychiatrę i psy-
chologa wynosi 383 zł i ponosi 
je, od 2013 roku, komisja. Koszt 
złożenia wniosku o obowiązkowe 
leczenie odwykowe do sądu przez 
Miejską Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wy-
nosi 40 złotych. W 2017 roku do 
Zespołu Interwencyjno-Motywu-
jącego MKRPA zgłosiło się 71 lip-
nowian. Wysłano 128 wezwań na 
rozmowy dotyczące uzależnienia 
do alkoholu dla świadków i osób 
zgłoszonych. Kilka osób dobro-
wolnie podjęło leczenie, a pięć 
wskutek zobowiązania przez sąd 
na wniosek komisji. Członkowie 
zespołów współpracują z kura-
torami sądowymi i terapeutami 
z Mokowa. W poniedziałek w go-
dzinach od 15.00 do 17.00 pracuje 
zespół: Regina Strulak i Krystyna 
Rodkiewicz, w środy od 16.00 do 
18.00: Iwona Świtalska-Zabo-
rowska, Mieczysław Jastrzębski, 
w czwartki od 15.00 do 17.00 Bar-
bara Danielecka i Izabela Kop-
czyńska.

Pomagają ofiarom 
przemocy domowej
– Pomagamy rodzinom 

z problemem alkoholowym i do-
tkniętym przemocą – informu-
je Barbara Danielecka. – Działa 
w poniedziałki od godziny 12.00 
do 14.00 punkt informacyjny dla 
osób dotkniętych przemocą. Te 

osoby są kierowane najczęściej 
do zespołu interdyscyplinarnego 
ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, który jest przy Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
i które najczęściej objęte są pro-
cedurą niebieskiej karty.

W minionym roku z porad 
punktu informacyjnego dla ofiar 
przemocy skorzystało 47 osób. 
Pomoc w punkcie polega na wy-
słuchaniu ofiary przemocy, udzie-
leniu wsparcia psychologicznego 
i motywowaniu do zerwania ze 
sprawcą. Udzielana jest pomoc 
prawna, sporządzane pozwy, 
wnioski do sądów, prokuratur, in-
stytucji pomocowych. Specjalista 
rozpoznać ma zjawisko przemocy, 
udzielić stosowanego wsparcia, 
poinformować o prawach i moż-
liwościach pomocy, uruchomić 
interwencję, skierować do grupy 
wsparcia.

Niebieski telefon dla ofiar
– Mamy podpisane porozu-

mienie i dofinansowujemy nie-
bieską linię – mówi Danielecka. 
– Jest to telefon informacyjny, 
gdzie osoby w sposób anonimo-
wy mogą uzyskać porady i infor-
macje.

Kujawsko-Pomorska Niebie-
ska Linia, czyli telefoniczne po-
gotowie dla ofiar przemocy działa 
codziennie od godziny 17.00 do 
21.00. Przy telefonie 800-154-030 
dyżurują prawnicy, psychologo-
wie, mediatorzy rodzinni. Za-
dzwonić może każdy, kto jest ofia-
rą przemocy. W minionym roku 
z porad telefonicznych prawnych 
skorzystało 606 osób, psycholo-

Pomagają każdemu, kto tego chce
LIPNO  20 czerwca rajcy miejscy jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku
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nr 2, w szkole nr 3, w szkole nr 5 
i w gimnazjum publicznym. Opieką 
objęły w minionym roku 127 dzieci 
w wieku od 7 do 16 lat. Świetlicowe 
zajęcia były prowadzone dwa razy 
w tygodniu po dwie godziny każdo-
razowo. Oprócz opieki, rozwijania 
zainteresowań, nauki kulturalnego 
spędzania wolnego czasu uczest-
nicy zajęć świetlicowych zgłębiali 
także zagadnienia z zakresy profi-
laktyki uzależnień. Była też nauka 
radzenia sobie ze stresem, sposo-
by rozwiązywania konfliktów, ale 
przede wszystkim pomoc przy od-
rabianiu lekcji i w nauce. Na dzieci 
czekał też podwieczorek.

Latem kolonie 
socjoterapeutyczne
– W 2017 roku dzieci ze świetlic 

środowiskowych były w Jarosławcu 

– mówi Danielecka. – Kolonia była 
wizytowana, dzieci były zadowo-
lone. Jesteśmy pewni, ze warunki 
lokalowe, kadra i wyżywienie były 
bardzo dobre.

Od 3 do 12 lipca 42 dzieci ze 
świetlic wypoczywało na obozie so-
cjoterapeutycznym w Jarosławcu. 
Oprócz wypoczynku nad morzem 
koloniści zwiedzali Słowiański Park 
Narodowy i bawili się w Aquaparku 
w Darłówku, ale też uczestniczyli 
w programie opiekuńczo-wycho-
wawczym i socjoterapeutycznym 
oraz w imprezach fakultatywnych. 
Koszt kolonii to ponad 28 tysięcy 
złotych.

Dzieci objęte opieką świetlico-
wą miały też spotkanie z mikoła-
jem i otrzymały paczki świątecz-
ne. 

AA lepsze niż leczenie
– Silnie działa w naszym mie-

ście grupa anonimowych alkoho-
lików – opowiada Barbara Danie-
lecka. – Jest to grupa z tradycjami 
i bardzo dobrze że tak jest, bo to 
jest przejaw samopomocy, która 
bardzo pomaga. Są głosy, że nie 
potrzeba odbyć żadnej terapii, 
a wystarczy zakorzenić się wśród 
anonimowych alkoholików i też 
sobie pomóc. Nie możemy dofi-
nansowywać grupy AA, ale mamy 
ułatwione zadanie, bo członkowie 
AA są jednocześnie członkami gru-
py wsparcia dla osób uzależnio-
nych.

MKRPA dofinansowała spotka-
nia integracyjne, wyjazdy członków 
AA i ich rodzin na dni skupienia 
modlitewnego do Lichenia, Czę-

stochowy, piknik trzeźwościowy. 
W minionym roku, po raz drugi, 
odbył się spływ kajakowy po Drwę-
cy dla uzależnionych i współuza-
leżnionych. Komisja zorganizowała 
ponownie biesiadę bezalkoholową, 
w której bawiło się 160 osób z Lip-
na, Sierpca, Płocka, Skępego, Kiko-
ła, Torunia, w tym także małżon-
ków i dzieci osób uzależnionych od 
alkoholu.

– Spotkania AA odbywały się 
wcześniej w świetlicy parafii Mi-
chała Kozala, która teraz jest roz-
budowywana i remontowana i nie 
ma miejsca na spotkania anoni-
mowych alkoholików, ale dzięki 
uprzejmości dyrektora Miejskiego 
Centrum Kulturalnego grupa spo-
tyka się w poniedziałki od godziny 
17.00 właśnie w centrum kultury – 
informuje szefowa Komisji. – My-
ślę, ze warunki są dobre, sala jest 
duża, pomieści dużą grupę osób. 
Niefortunny jest termin, bo jest 
to teraz poniedziałek, a wcześniej 
była sobota.

Przestrzegają młodych
– Jak co roku była kampania 

„Zachowaj trzeźwy umysł”, chociaż 
zastanawialiśmy się czy nie zmie-
nić tego programu, bo ta jest już 
dobrze poznana – mówi Danie-
lecka. – Kampania ta ma jednak 
co roku inną szatę graficzną, inną 
propozycję dla dzieci szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. Jest to 
praca nad sobą każdego dziecka, są 
karty pracy, pod okiem pedagoga, 
nauczyciela dzieci pracują indywi-
dualnie i w formie zabawy otrzy-
mują nowe kompetencje, które 
mają w przyszłości doprowadzić do 
tego, żeby wiedziały co jest ważne, 
istotne i co zrobić w sytuacji, kiedy 
trudno jest opanować emocje.

W projekcie uczestniczyły 
wszystkie nasze podstawówki, 
gimnazjum publiczne i szkoła spe-
cjalna. Były pogadanki, prelekcje, 
przedstawienia profilaktyczne oraz 
konkurs plastyczny. Ważnym i cie-
kawym programem skierowanym 
do młodzieży i rodziców była akcja 
„Dopalacze – stop”. W mieście od-
były się też spektakle terapeutycz-
ne, szkolenia i edukacja w zakresie 
profilaktyki HIV, AIDS, uzależnień. 
394 uczniów uczestniczyło w za-
jęciach profilaktycznych z zakresy 
uzależnień oraz 89 gimnazjalistów 
w zakresie HIV i AIDS.

Każdy może skorzystać
– Jeśli są osoby, które wykazu-

ją inicjatywę i chcą pracować nad 
sobą, to na pewno w Lipnie pomoc 
w tym znajdą – podsumowuje 
Barbara Danielecka.

Miejska Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
mieści się w Lipnie przy ulicy Ko-
ściuszki 12. Tam przyjmują wszyscy 
terapeuci, tam można zgłaszać się 
po pomoc i wsparcie w sytuacjach 
kryzysowych, w razie problemów 
z uzależnieniami czy przemocą. 
Wszystkie formy wsparcia są dla 
lipnowian bezpłatne.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

gicznych 564, z konsultacji psy-
chologiczno-terapeutycznych 383. 
Dzięki telefonowi zarejestrowano 
i poprowadzono 324 sprawy osób 
indywidualnych, udzielono też 6 
porad internetowych, przyznano 6 
zastępstw procesowych.

Świetlice środowiskowe 
w szkołach
– Prowadzimy świetlice środo-

wiskowe w każdej szkole – mówi 
szefowa komisji. – Szkoła to odpo-
wiednie miejsce do tego typu dzia-
łań, ponieważ są to dzieci z danej 
szkoły, które są pod opieką swoich 
nauczycieli. Te działania wsparte 
są przez artterapeutę, dzięki któ-
remu dzieci mogą rozwijać swoje 
talenty plastyczne, muzyczne.

W Lipnie funkcjonują cztery 
świetlice środowiskowe: w szkole 
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Skępe

Bardzo udany rok
Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, 
Topolowej i Grzybowej w Skępem 
kosztowała 17 tysięcy złotych.

– Na tym osiedlu cały czas 
inwestujemy i wykonujemy różne 
zadania – zastrzega Wojciechow-
ski.

Przebudowa drogi gminnej 
Łąkie-Sarnowo kosztowała 327 ty-
sięcy złotych, ulicy Jodłowej w Skę-
pem 95 tysięcy złotych, odwodnie-
nie ulicy Lipowej 10 tysięcy złotych, 
przebudowa w ramach dokończe-
nia inwestycji z 2016 roku ulicy Mo-
drzewiowej w Skępem na odcinku 
220 metrów – 156 tysięcy złotych.

– Udało się dokończyć i ulicę 
Modrzewiową, i Jodłową, i ta część 
Skępego jest już w sposób bardzo 
dobry zagospodarowana i zmienia 
to wizerunek – mówi włodarz Skę-
pego. – Jest to oczywiście zrobione 
razem z odwodnieniem tych ulic.

Ratusz w minionym roku kupił 
trzy wiaty przystankowe za prawie 
12 tysięcy złotych. Wymiana insta-
lacji elektrycznej w szkole w Wólce 
w 2017 roku pochłonęła 32 tysiące 
złotych, modernizacja hali sporto-
wej przy szkole w Skępem kosz-
towała w minionym roku 2,3 mln 
złotych.

– Hala była dokończona w 2018 
roku – mówi Wojciechowski. – 
Bardzo się cieszę, że udało się nam 
tę inwestycję zrobić i teraz, będąc 
na zakończeniu roku szkolnego, po 
tym ciężkim trudzie nas wszyst-
kich, widzę, że jest to jedna z naj-
piękniejszych hal w województwie, 
z pełną klimatyzacją, z typową 

podłogą. Myślę, że ten obiekt bę-
dzie się służył dzieciom i miesz-
kańcom miasta i gminy przez wiele 
lat, a co najważniejsze jest z peł-
nym zabezpieczeniem gwarancyj-
nym. Jest pięć lat na obiekt i osiem 
lat na podłogę.

Na projekt modernizacji 
przedszkola w Wiosce wydano 33 
tysiące złotych. Linia energetycz-
na przy ulicy Leśnej w Skępem to 
koszt 32 tysiące złotych, projekt 
budowy garażu w Skępem 5 tysięcy 
złotych, zakup koparko-ładowarki 
383 tysiące złotych, zakup budynku 
w Lubówcu i adaptacja na świetli-
cę 79 tysięcy złotych, przebudowa 
i wyposażenie świetlicy w Żucho-
wie 17 tysięcy złotych, moderniza-
cja dachu na budynku komunal-
nym w Boguchwale za 25 tysięcy 
złotych, centrala telefoniczna 22 
tysiące złotych, wymiana dachu na 
budynku OSP w Hucie za 24 tysiące 
złotych.

– Inwestycja w Hucie będzie 
kontynuowana, w tej chwili robi-
my tam boisko do piłki plażowej 
siatkowej – podsumowuje Piotr 
Wojciechowski.

Przybyło mienia
Mienie komunalne gminy Skę-

pe warte jest 56 mln zł, a w 2017 
roku wartość majątku wzrosła 2,7 
mln złotych. Wynika to między in-
nymi z zakończenia inwestycji za 
1,9 mln zł, nabycia urządzeń i ma-
szyn za ponad 450 tys. zł., nieod-
płatnego nabycia gruntów o war-
tości 200 tys. zł.

– Jest w tym zawarta ulica 
Topolowa przejęta od kolei, przed-
szkole w Wiosce od Agencji Własno-
ści Rolnej – wyjaśnia burmistrz.

Udany rok

dokończenie ze str. 1
Egzekucja z tytułu podatków 

to 498 upomnień na kwotę 456 ty-
sięcy złotych. Chodziło o 476 osób 
fizycznych i 22 osoby prawne. Eg-
zekucje komornicze dały 165 tysię-
cy złotych.

W inwestycjach 
rok bardzo udany
Na inwestycje w minionym 

roku ratusz wydał 4,6 mln zło-
tych. Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w Wólce koszto-
wała 1,6 mln zł, rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody w Wólce 5,4 tys.  
złotych, oprogramowanie do rozli-
czeń wodno-ściekowych 7,8 tys. zł, 
przebudowa drogi gminnej Czerm-
no-Babie Ławy 38 tys. zł.

– Jest to przygotowanie pro-
jektu, bo chcemy tę drogę reali-
zować wspólnie z nadleśnictwem 
i żeby nie to, co wydarzyło się 
w Borach Tucholskich to na pewno 
z nadleśnictwem byśmy mieli już 
tę drogę zrobioną – wyjaśnia Piotr 
Wojciechowski. – Bo my przygo-
towaliśmy projekt i to jest kwota 
za projekt, przygotowujemy pod-
budowę, a nadleśnictwo wylewa 
asfalt, tak jak było na drodze Józef-
kowo-Huta.

W 2017 roku ratusz kupił uży-
wany samochód dla służb wod-
no-kanalizacyjnych za 52 tysiące 
złotych. Przebudowa drogi Józef-
kowo-Huta na odcinku 1,05 km 
to koszt 409 tysięcy złotych, drogi 
Żagno-Pokrzywnik na odcinku 1,2 
km za 542 tysiące złotych, przebu-
dowa ulicy Kasztanowej, Lipowej, 

– Ktoś zawsze może powie-
dzieć, że można było zrobić więcej, 
ale na ten stan budżetu i wynikłe 
sytuacje nieprzewidywalne, z któ-
rymi sobie poradziliśmy uważam 
ten rok za bardzo udany dla miesz-
kańców głównie, bo to dla nich wy-
konujemy inwestycje poprawiające 
komfort, standard ich życia – pod-
sumowuje burmistrz Wojciechow-
ski.

Regionalna Izba Rachunkowa 
także potwierdziła to zdanie, po-
zytywnie opiniując wykonanie bu-
dżetu przez skępskie władze w 2017 
roku. Zastrzeżeń nie miały też ko-
misje rady miejskiej, pozytywnie 
oceniając działania burmistrza 
Wojciechowskiego i jego pracow-
ników.

Porównanie niestosowne
– Rok 2014 to było jednak 

mniejsze zadłużenie, a 600 tysięcy 
złotych to są poważne pieniądze – 
mówił radny Krzysztof Suchocki. – 
Teraz jest 500 plus, wtedy nie było. 
Trzeba to wziąć pod uwagę. Szko-
da, że hala nie została wykonana 
w ustawowym terminie. Szkoda, że 
na przedszkole wykorzystano tyl-
ko niecałe sześć procent, szkoda że 
nie było wodociągu i kanalizacji, bo 
wszędzie tam było zero. Trzeba też 
dodać, że pieniądze z remontu hali 
zostają jako zadłużenie. Roku 2014 
i 2017 nie można porównać.

Dyskusja była krótka. Oprócz 
Suchockiego nikt głosu nie zabrał 
ani po to, by pochwalić, ani by zga-
nić. Za absolutorium zagłosowało 
12 radnych, nikt nie wstrzymał się 
od głosu, jeden radny był przeciw-
ny.

– Radny Suchocki powiedział, 
że wodno-kanalizacyjnych inwe-

stycji było zero, a ja wyjaśniam, że 
czekaliśmy na aplikację ogłoszone-
go konkursu przez urząd marszał-
kowski – ripostował Wojciechow-
ski. – Do końca kwietnia złożyliśmy 
potrzebną dokumentację, wyma-
ganą do złożenia w określonym 
czasie, złożyliśmy aplikację na roz-
budowę nowej stacji uzdatniania 
wody w Skępem z pełnym automa-
tycznym zabezpieczeniem, z drogą 
dojazdową i na dokończenie sieci 
kanalizacyjnej w Skępem. Czekamy 
na rozpatrzenie tego wniosku, my-
ślę że on będzie pozytywny i wte-
dy rok 2019 będzie rokiem realiza-
cji tego przedsięwzięcia. Dla mnie 
i dla mieszkańców jest to ważny 
etap, bo wreszcie zakończymy ka-
nalizację Skępego. A jest to ważne 
ze względu na dbałość o czystość 
jezior. Cały czas jesteśmy w kon-
takcie z Olsztynem i tam rozpadł 
się cały ten wielki projekt. Wiemy, 
kontaktując się z profesorami, że 
skępskie jeziora są jeziorami prze-
pływowymi. Dlatego trzeba iść 
w jednym kierunku, do minimum 
ograniczyć zanieczyszczanie je-
zior i to czynimy, bo dokonujemy 
sprawdzenia przyłączeń do kana-
lizacji, będziemy też sprawdzać 
przyłączenia deszczówek.

Radny Suchocki nie dał się 
przekonać i pozostał przy swoim 
zdaniu. – Przypominam, że my 
głosujemy nad wykonaniem bu-
dżetu w 2017 rok, a nie nad tym, co 
będzie w 2019 czy 2020 – odpiera 
Suchocki. – Daj boże, żeby było, ale 
ja mówię, że szkoda że nie wyko-
rzystano i nie zrobiono w tamtym 
roku.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

OSP Główczyn ma już 90 lat
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Choć jest jedną z mniejszych jednostek w gminie, a wozem bojowym 
dysponuje zaledwie od kilku miesięcy, to jest też chlubą swojej wsi. Ochotnicza Straż Pożarna w Główczy-
nie ma już 90 lat, a w minioną sobotę świętowała wspólnie z mieszkańcami i samorządowcami

Poprzednia ważna uroczy-
stość była pięć lat temu. Na 
85-lecie OSP w Główczynie od-
słonięto tablicę pamiątkową, 
która zdobi remizę. W sobotę 
strażacy ochotnicy zorganizo-
wali uroczystość 90. urodzin 
swojej jednostki. Przybyli dru-

howie z kilku zaprzyjaźnionych 
OSP z terenu gminy Dobrzyń 
nad Wisłą, a także z OSP Płon-
czyn z gminy Wielgie. Nie mo-
gło zbraknąć samorządowców 
z posłem na Sejm Zbigniewem 
Sosnowskim, Anetą Jędrzeje-
ską z zarządu województwa 

kujawsko-pomorskiego, staro-
stą Krzysztofem Baranowskim 
i burmistrzem Jackiem Waśko.

– To dla nas wielki dzień. 
Mimo, że nie jesteśmy dużą 
jednostką, to się rozwijamy. 
Żyjemy jak w jednej rodzinie. 
Cieszymy się, że wreszcie dys-
ponujemy autem. Braliśmy już 
udział w ćwiczeniach, czy uro-
czystości kościelnej, niestety 
także działaliśmy przy wypadku 
drogowym. Chcemy pobudować 
garaż, w którym będziemy trzy-
mać auto. Poza tym może uda 
się rozbudować remizę. Mimo, 
iż z napływem młodzieży jest 
ciężko, to radzimy sobie, z cze-
go jestem bardzo zadowolony – 
mówi Grzegorz Brudnicki, pre-
zes OSP Główczyn.

Na początek była polo-
wa msza św., w której licznie 
udział wzięli także mieszkańcy 

Główczyna. Po wprowadzeniu 
i przemówieniach zaproszonych 
gości był niezwykle podniosły 
moment. Złotym medalem „Za 
zasługi dla pożarnictwa” została 
uhonorowana jednostka-jubilat-
ka, a symboliczny laur do sztan-
daru OSP Główczyn przypiął 
poseł Sosnowski. Były również 
prezenty od samorządowców. 
Aneta Jędrzejewska przekazała 
sprzęt, a starosta Krzysztof Ba-
ranowski i burmistrz Jacek Waś-
ko czeki pieniężne.

– Z satysfakcją wyrażam 
swoje uznanie dla waszej ofiar-
nej służby. Tak długa historia 
waszego istnienia wpisuje się 
w obraz strażaka, który niejed-
nokrotnie z narażeniem zdrowia 
i życia, z pełnym zaangażowa-
niem, ratuje ludzi i ich doby-
tek. Jesteście niezastąpionymi 
partnerami innych służb ra-

towniczych. Podziw budzi także 
wasze zaangażowanie w organi-
zację życia społecznego i kultu-
ralnego – dodaje burmistrz Ja-
cek Waśko.

90-lecie było także okazją 
do wręczenia odznaczeń zasłu-
żonym strażakom. Srebrne me-
dale „Za zasługi dla pożarnictwa” 
otrzymali: Arkadiusz Brudnicki, 
Roman Celmer, Marian Zieliński, 
Paweł Zieliński, Zbigniew Zieliń-
ski. Brązowe medale „Za zasłu-
gi dla pożarnictwa” trafiły do 
Krzysztofa Augustyniaka i Mie-
czysława Wójtowicza.

Po części oficjalnej i wrę-
czeniu odznaczeń druhowie 
wraz z gośćmi posilili się w re-
mizie OSP Główczyn. Obszerna 
fotorelacja z obchodów 90-lecia 
istnienia jednostki na naszym 
portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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– Zarząd naszego wojewódz-
twa postanowił wydać medale 
okolicznościowe – wyjaśnia Ane-
ta Jędrzejewska. – Są to medale 
marszałka województwa wręcza-
ne w podziękowaniu za życie dla 
świadków odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

A to wszystko odbywa się przy 
okazji przypadającej w tym roku 
setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Marsza-
łek województwa kujawsko-po-
morskiego honoruje mieszkające 
w naszym województwie osoby 
urodzone w 1918 roku i wcześniej, 
a więc świadków historii ostatniego 
stulecia.

W miniony piątek 29 czerw-
ca członek zarządu województwa 
Aneta Jędrzejewska odwiedzi-
ła w imieniu Piotra Całbeckiego 
mieszkanki powiatu lipnowskie-
go: Helenę Grzywaczewską, Lucy-
nę Głowińską i Zofię Ciarkowską. 
Każdej z sędziwych kobiet został 
wręczony wybity z okazji setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości 
medal Unitas Durat Palatinatus Cu-
iaviano-Pomeraniensis. My towa-
rzyszyliśmy Anecie Jędrzejewskiej 
podczas wizyty w domu Heleny 
Grzywaczewskiej w Lipnie.

– Dziękuję, że pani nas przy-

jęła i gratuluję. Cieszę się, że jest 
pani w tak wspaniałej formie – nie 
kryła wzruszenia Aneta Jędrzejew-
ska. – Trafiamy z tym medalem do 
wszystkich rówieśników niepodle-
głości.

Helena Grzywaczewska uro-
dziła się 20 stycznia 1915 roku 
w Pokrzywniku w gminie Skępe. 
Wychowywała się w wielodziet-
nej rodzinie, miała siedem sióstr 
i trzech braci. W sierpniu 1939 roku 
wyjechała do Warszawy, do siostry, 
by pomóc jej w wychowaniu dzieci. 
W stolicy spędziła okupację. A pod-
czas wizyty w Chodorążku poznała 
swojego przyszłego męża i została 
tu, w okolicy Lipna. Wyszła za mąż, 
urodziła syna Waldemara i przez 
lata prowadziła z mężem gospo-
darstwo rolne w Chodorążku.

– Mama pochodzi z rodziny 
wielodzietnej – opowiada syn pani 
Heleny. – Było ich jedenaścioro. 
Było biednie, mama często wspo-
minała jak do kościoła chodziły 
po kolei, grupkami, żeby wymienić 
sukienki. Pamięta pierwszą wojnę 
światową, jak chowała się na kasz-
tan przed bombami. Gdy miała 
8 lat, wujek zabrał ją na plebanię, 
był księdzem, a potem w wieku 
15 lat najstarsza siostra zabrała ją 
do Warszawy. Tam mama miesz-

kała do 1952 roku. Wojnę przeżyła 
w Warszawie i jej historia połączy-
ła się z historią pisarza Tadeusza 
Borowskiego i jego córki Małgosi. 
Moja mama bawiła Małgosię, pa-
mięta jak Borowski odkręcił gaz 
i popełnił samobójstwo. Pomagała 
też profesorom, adwokatom, goto-
wała obiady. A potem przyjechała 
na wakacje do siostry do Chodorąż-
ka i poznała mojego tatę.

W 1955 roku urodził się syn. 
Wkrótce zmarł mąż, sama prowa-
dziła gospodarstwo sześciohek-
tarowe i wychowywała jedynego 
syna. W 1980 roku przeprowadziła 
się do syna, do Lipna. Ma dwóch 
wnuków, troje prawnuków. Jak na 
swój wiek czuje się doskonale. Ce-
chą charakterystyczną pani Heleny 
Grzywaczewskiej jest spokój ducha. 
Uwielbia oglądać telewizję, przede 
wszystkim sport. Nigdy nie choro-
wała. Jest samodzielna. Porusza się 
przy laseczce, ma niewielkie pro-
blemy ze słuchem i ze wzrokiem, 
ale w granicach fizjologicznych. 

– Nie pójdzie spać bez modli-
twy – mówi syn. – Lubi wypić kie-
liszek koniaku, zapalić papierosa. 
Jada delikatne potrawy. Do setnych 
urodzin czytała bez problemu, te-
raz trochę słuch i wzrok pogarszają 
się, są problemy z chodzeniem, ale 
o lekarzach czy szpitalu słyszeć nie 
chce. Rok temu jeszcze spacero-
wała wokół bloku, teraz już tylko 
funkcjonuje w mieszkaniu, ale ra-
dzi sobie doskonale.

Drugą uhonorowaną w piątek 
osobą jest Lucyna Głowińska z Su-
radówka. Pani  Lucyna urodziła się 
26 stycznia 1918 roku w Okręgu. Do 
Suradówka jej rodzice przeprowa-
dzili się, gdy była dzieckiem. W cza-
sie II wojny światowej wraz z rodzi-
cami została wysiedlona. Przez całe 
życie pracowała w gospodarstwie 
rolnym. Wychowała czworo dzieci 
i doczekała się ośmiorga wnucząt, 

trzynaściorga prawnucząt i jedne-
go praprawnuczka.

Trzecią równolatką z naszego 
powiatu jest Zofia Ciarkowska, któ-
ra urodziła się14 stycznia 1918 roku 
w Chalinie. Wychowała się w rodzi-
nie wielodzietnej, miała sześć sióstr 
i czterech braci. W 1934 roku wyszła 
za mąż i urodziła czworo dzieci: 
dwie córki i dwóch synów. W czasie 
II wojny światowej jej mąż trafił do 
niemieckiej niewoli. Pani Zofia wte-
dy samotnie wychowywała dzieci 
i zajmowała się niewielkim gospo-
darstwem rolnym. Doczekała się 
piętnaściorga wnuków i czterech 
prawnuków. Od 1970 roku mieszka 
w Michałkowie z najmłodszym sy-
nem i jego rodziną.

– Jeszcze jedna pani, czwarta 
z naszych równolatek niepodległej 
z powiatu lipnowskiego, mieszka-
jąca w Domu Pomocy Społecznej 
w Nowej Wsi oczekuje na ten me-
dal, ale w piątek nie otrzymaliśmy 
podczas rozmowy telefonicznej 
zgody pani dyrektor DPS-u na od-
wiedzenie tej pani – informuje 
Anna Kowalska, asystent Anety 
Jędrzejewskiej. – Medal na razie 
jeździ z nam w samochodzie, cze-
ka na wręczenie, będziemy starali 
się spotkać z naszą 100-latką w ra-
mach odwiedzin rodzinnych, a więc 
w towarzystwie członków rodziny 
i to jak najszybciej, bo nie ma na co 
czekać. Ta pani ma ponad 100 lat. 
No i w dalszym ciągu wyszukujemy 
kolejnych równolatków niepodle-
głej.

Pierwszymi rówieśnikami nie-
podległej uhonorowanymi meda-
lami marszałka byli goście kwiet-
niowej sesji sejmiku województwa: 
Bernard Janecki ze Strzelna (powiat 
mogileński), Jadwiga Łosiakowska 
z Aleksandrowa Kujawskiego, Hele-
na Mariańska z Grębocina (powiat 
toruński), Kazimiera Piotrowicz 
z Zawał (powiat toruński), Jan So-

bolewski z Wąbrzeźna, Marta Syp-
niewska z Janowca Wielkopolskiego 
(powiat żniński), Władysława Szaj-
be z Inowrocławia, Helena Zara-
nek z Dąbrowy Biskupiej (powiat 
inowrocławski) i Seweryna Żwań-
ska z Torunia. I to oni jako pierwsi 
podpisali deklarację mieszkańców 
województwa kujawsko-pomor-
skiego na stulecie niepodległości. 
Kolejną uhonorowaną osobą była 
Władysława Szebska, mieszkająca 
w Pińczacie (powiat włocławski). 
Członek zarządu województwa Sła-
womir Kopyść był gościem jej 105. 
urodzin. Medal Unitas Durat Pala-
tinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 
otrzymały już trzy bydgoszczanki, 
a marszałek Całbecki odwiedził 
stuletnie mieszkanki powiatu cheł-
mińskiego, zaś wicemarszałek ró-
wieśników niepodległej w powiecie 
mogileńskim.

W województwie kujawsko-
pomorskim mieszka obecnie około 
dwustu osób urodzonych w 1918 
roku i wcześniej. Ich dzieciństwo 
i młodość przypadły na czasy II Rze-
czypospolitej i restytucji państwa, 
widzieli okropności II wojny świa-
towej, uczestniczyli w powojennej 
odbudowie, pamiętają siermiężne 
czasy peerelu i wiosnę Solidarno-
ści. Ich pamięć, historie ich życia 
to żywe kroniki tamtych czasów. 
Tym cenniejsze, że przefiltrowane 
przez osobiste losy i doświadcze-
nia. W najbliższym czasie kolejnych 
stulatków w domach rodzinnych 
odwiedzą samorządowcy, członko-
wie zarządu i radni województwa. 
Uhonorują ich medalami marszał-
ka, a także przekażą najszczer-
sze życzenia. Jeśli będą to kolejne 
osoby w naszym powiecie, z naj-
większą przyjemnością będziemy 
towarzyszyć w tych wzruszających 
i pouczających chwilach. 

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

POWIAT  29 czerwca Aneta Jędrzejewska z zarządu województwa kujawsko-pomorskiego odwiedziła 
i uhonorowała medalami trzy sędziwe mieszkanki naszego regionu: Helenę Grzywaczewską, Lucynę 
Głowińską i Zofię Ciarkowską

Równolatki niepodległej 
z medalami marszałka

Powiat

Integracja nad jeziorem
6 lipca na plaży miejskiej nad Jeziorem Wielkim w Skępem spotkają się człon-
kowie Polskiego Związku Niewidomych i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
oraz seniorzy, emeryci i renciści. Patronem honorowym wydarzenia będzie sta-
rosta lipnowski Krzysztof Baranowski, a medialnym tygodnik CLI.

– Cieszę się, że tyle osób 
i tyle władz z całego powiatu 
jest zainteresowanych corocz-
nym spotkaniem nad jeziorem 
w naszym Skępem, na Sprężyn-

kach – nie kryje radości i wzru-
szenia prezes lipnowskiego koła 
powiatowego Polskiego Związku 
Niewidomych Krzysztof Suchoc-
ki. – Marzeniem moim wciąż 

jest, żeby zebrać wszystkie oso-
by niepełnosprawne z powia-
tu lipnowskiego. Pan starosta 
mówi mi, że jeśli jest chęć, to 
uda się. Z roku na rok w naszych 

integracyjnych spotkaniach bie-
rze udział coraz więcej środo-
wisk. Rok temu spróbowaliśmy 
z Warsztatami Terapii Zajęcio-
wej i pokazaliśmy, że możemy 
być razem. W tym roku powtó-
rzymy to w jeszcze większym 
składzie, bo dołączą do nas 
skępscy seniorzy. Mam nadzieję, 
że i ta integracja odniesie sukces 
i będą kolejne spotkania.

Spotkanie nad jeziorem, 
na plaży miejskiej rozpocznie 
się w piątkowe przedpołudnie, 
o godzinie 10.00. Z niewidomy-
mi z całego powiatu, miejscowy-

mi seniorami i podopiecznymi 
lipnowskich WTZ biesiadować 
przy ognisku będą samorządow-
cy, pracownicy ośrodków pomo-
cy społecznej i przyjaciele PZN.

Będzie ognisko, pyszne je-
dzenie, tańce i dobra muzyka. 
Najważniejsza ma być jednak 
integracja i wspólne spędzenie 
czasu. Patronem honorowym 
imprezy jest starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski, a medial-
nym tygodnik CLI. Relację opu-
blikujemy już za tydzień.

Lidia Jagielska
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Milusińscy na boisku
Tuż przed zakończeniem roku szkolnego dzieci z ze-
rówki i oddziału przedszkolnego szkoły w Zaduszni-
kach zmierzyły się w meczu piłkarskim. Zmagania 
zakończyły się remisem 2: 2.

Gmina Wielgie

Mundialem żyje cały świat, 
a do niedawna wszyscy Polacy nie-
zależnie od wieku trzymali kciuki 
za powodzenie naszej narodo-
wej reprezentacji. Siłę sportową 
i ducha walki pokazali najmłodsi 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zadusznikach. Tuż przed zakoń-

czeniem roku szkolnego zmierzyli 
się w meczu piłkarskim i zremiso-
wali 2: 2. Walka jednak była zacięta, 
nikt nikomu nie odpuszczał, o zmę-
czeniu nie było mowy, nauczycielki 
Ilona Trojanowska i Katarzyna Le-
śniewska mocno kibicowały.

– Przedszkolaki w związku 

z mistrzostwami świata w pił-
ce nożnej rozegrały swój mecz 
w szkole –opowiada Ilona Troja-
nowska, wychowawczyni zerów-
ki. – Mecz pomiędzy oddziałem 
zerowym a punktem przedszkol-
nym odbył się na boisku szkolnym. 

Zakończył się remisem 2:2. Dzieci 
ubrane w barwy biało-czerwone 
dumnie przyszły do szkoły. Nasze 
dzieci kochają piłkę nożną i cały 
czas trzymały kciuki za naszą re-
prezentację.

Hasło szkolnego meczu w Za-

dusznikach brzmiało: Polska gola – 
taka jest przedszkolaków wola.

Inicjatorkami sportowej akcji 
były nauczycieli Ilona Trojanowska 
i Katarzyna Leśniewska. 

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Zmagania strażaków z jed-
nostek na co dzień ochotniczo 
dbających o bezpieczeństwo po-
żarowe w gminie Skępe odbyły 
się w sobotnie, wietrzne popołu-
dnie w Wiosce. Oceniali zawodowi 
mundurowi z komisji sędziowskiej 
powołanej przez komendanta 
Państwowej Straży Powiatowej 
w Lipnie pod okiem mł. kapitana 
Patryka Szajgickiego.

– Dziękuję wszystkim ser-
decznie za dzisiejszy start w za-
wodach sportowo-pożarniczych 
– mówił obserwujący zawody 
włodarz miasta i gminy Skępe 
Piotr Wojciechowski. – Gratulu-
ję zdobytych miejsc. Serce cieszy 
się, że jednostka która pierwszy 
raz startuje, zdobywa tak wysokie 
miejsce, ale nie te miejsca są naj-
ważniejsze, bo za rok znów będą 
zawody i znów będzie można ry-
walizować. Dziękuję za sprawność 
fizyczną, która będzie przekładać 
się na bezpieczeństwo mieszkań-
ców miasta i gminy Skępe. Dzięku-
ję młodzieżowej drużynie, bo cie-
szy mnie, że rośnie nowy narybek. 
Dziękuję za organizację zawodów. 
Jeszcze raz gratuluję zdobytych 
miejsc i myślę, że za rok te miejsca 
mogą być zupełnie inne.

W ćwiczeniach bojowych zwy-
ciężyli druhowie z Wioski z wyni-

kiem 46,9 pkt. Strażacy z Łąkiego 
zdobyli 50,4 pkt i drugie miejsce, 
a ochotnicy z Jarczewa 51,6 pkt 
oraz miejsce trzecie. W sztafe-
cie najlepsi byli strażacy z Wioski 
z 69,1 pkt, zaraz za nimi uplasowali 
się druhowie z Jarczewa z 71,4 pkt 
i ochotnicy z OSP  w Skępem zdo-
byli miejsce trzecie i 73 punkty.

– Gratuluję wyników i organi-
zacji, bo najważniejsza jest integra-
cja – mówiła Aneta Jędrzejewska, 
członek zarządu województwa. – 
Zawody zawodami, ale dla druhów 
i dla mieszkańców gminy Skępe 
była to przede wszystkim dobra 
zabawa.

Zwycięzcami tegorocznych 
gminnych zawodów zostali druho-
wie z OSP w Wiosce. Drugie miej-
sce zdobyli strażacy z Jarczewa, 
a trzecie z Łąkiego. Tuż za podium 
stanęli ochotnicy ze Skępego. Pią-
te miejsce przypadło tym razem 
druhom z Huty, a szóste z Wólki.

– Oglądaliśmy dzisiaj waszą 
sprawność fizyczną i mam na-
dzieję, że ta sprawność przydaje 
się w gaszeniu pożarów – mówił 
szef Rady Miejskiej w Skępem Ry-
szard Szewczyk. – Dziękuję tym, 
którzy będą rośli na dobrych dru-
hów, czyli młodzieżowej drużynie 
prezentującej dzisiaj piękny pokaz. 
Dziękuję mieszkańcom, że tak licz-

nie przyszli dzisiaj oglądać zawo-
dy. Nie jest ważne które miejsce 
kto zajął, ważne jest, że braliście 
w tym udział.

Oprawę muzyczną zawodów 
na mistrzowskim poziomie za-
pewnili muzycy orkiestry dętej 
OSP w Skępem, nie zabrakło rów-
nież tradycyjnej grochówki i do-
brej atmosfery. Była rywalizacja, 
integracja i nagrody. Dyplomy za 
udział i symboliczne maskotki 
ufundowane z funduszu sołeckie-
go trafiły też do szczególnych go-
ści tegorocznych zawodów, czyli 
Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej z Wioski.

– Ostatnio gdy byłam w OSP 
we Wiosce, to druhowie mówili 
mi o swoich marzeniach, o tym co 
jeszcze by się przydało, co brakuje 
im do wyposażenia – opowiadała 
po zawodach Aneta Jędrzejewska. 
– Słuchałam i dzisiaj przybyłam 
z prezentem. Mówiliście, że ostat-
nio była przywieziona przeze mnie 
łódź i mówiliście, że przydałaby się 
przyczepka, żeby tę łódź można na 
niej wozić. Dzisiaj przekazuję OSP 
Wioska symboliczny akt przeka-
zania przyczepki i mam nadzieję, 
ze będzie służyła i mieszkańcom 
Wioski, i mieszkańcom Skępego. 
Przyda się.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Gospodarze górą
SKĘPE  W sobotę 30 czerwca druhowie z sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gmi-
ny Skępe zmierzyli swoje umiejętności i sprawność w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. 
Zmagania odbyły się w Wiosce, swoje predyspozycje zaprezentowała również Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Wioski. Spośród startujących druhów najlepsi okazali się strażacy z Wioski

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Niepełnosprawni bez limitu do rehabilitacji

1 lipca weszły w życie przepisy, na podstawie których osoby 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają być przyjmo-
wane poza kolejnością w poradniach specjalistycznych, szpita-
lach i aptekach. Zniesione zostały ponadto limity � nansowania 
przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udziela-
nych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ko-
nieczne jest okazanie dokumentu, czyli orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Wydają je wojewódzkie i powia-
towe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz 
MON, MSWiA, ZUS i KRUS.

Złóż wniosek o „500 plus” i „Dobry start” 

Od początku lipca drogą elektroniczną (lub poprzez 

bankowość elektroniczną) można składać wnioski 

o przyznanie świadczeń: „500 plus” i „Dobry start” 

(300 zł jednorazowej wyprawki szkolnej). Wystar-

czy wejść na stronę internetową empatia.mrpips.

gov.pl. Drogą tradycyjną wnioski będzie można 

złożyć od 1 sierpnia. Jak zapewnia resort rodziny, 

pracy i polityki społecznej te osoby, które złożą 

wnioski w lipcu lub sierpniu, powinny otrzymać 

pieniądze do końca września.

Więcej pieniędzy na zdrowie

Rząd zdecydował o zwiększeniu środków na ochronę 
zdrowia. Docelowo w 2024 roku wydatki mają osiągnąć 
poziom 6 proc. PKB. To zmiana w stosunku do poprzedniej 
propozycji. Wcześniej taki poziom miał zostać osiągnię-
ty w 2025 roku. Nowe przepisy są efektem porozumienia 
podpisanego przez ministra zdrowia z Porozumieniem 
Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Le-

karzy w lutym tego roku.

Będzie opłata emisyjna od paliw

Kilka dni temu Senat RP bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o biokompo-nentach i biopaliwach ciekłych. Nowe prze-pisy wprowadzają m.in. opłatę emisyjną od paliw. Wyniesie ona 80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa, który tra�  na rynek. Zgro-madzone środki mają być przeznaczone na � nansowanie projektów związanych z roz-wojem elektromobilności w Polsce.

Od października bez dowodu rejestracyjnego

Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał komunikat, zgodnie 
z którym od 1 października kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą 
dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC. W przypadku kontroli, 
potrzebne informacje funkcjonariusze znajdą się w Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów i Kierowców. Prowadzący pojazd nadal musi mieć 
przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty. Dowód rejestracyjny wciąż 
pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu 
formalności m.in. w stacjach kontroli pojazdów, przy sprzedaży auta 
lub podczas zagranicznego wyjazdu. 

Strefa ekonomiczna bez ograniczeń

30 czerwca weszła w życie ustawa o wspiera-
niu nowych inwestycji. Zgodnie z jej zapisami, 
cały obszar kraju jest objęty tzw. strefą eko-
nomiczną. Z jej przywilejów mają korzystać, 
oprócz dużych, także mikro, małe oraz średnie 
� rmy. Chodzi np. o zwolnienia podatkowe dla 
inwestorów na 10-15 lat. Dodatkowe punkty 
będą przyznawane np. za lokalizację w powiecie 
o wysokiej stopie bezrobocia.

Wsparcie na tworzenie grup producentów

Od 30 lipca do 14 września w oddziałach regionalnych ARiMR 
można składać wnioski o przyznanie wsparcia na „Tworzenie grup 
producentów i organizacji producentów”. Pomoc jest kierowana do 
nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wy-
łącznie osoby fizyczne. Ponadto o wsparcie mogą ubiegać się grupy 
producentów, które m.in.: zostały uznane przez dyrektora oddziału 
regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego oraz które za-
deklarują realizację planu biznesowego w trakcie trwania 5-letniego 
okresu wsparcia. Pomocy nie można otrzymać na tworzenie grup pro-
ducentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobio-
wego i jego podrobów. Wysokość wsparcia wynosi 10 proc. przychodów 
netto w pierwszym roku, a w następnych kolejno – 8 proc., 6 proc., 
5 proc. i 4 proc. (w piątym roku). Wniosek należy złożyć osobiście lub 
przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.
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Słońce da wodę

Zanim przyjdzie zaraza

Susza daje się we znaki zwierzętom, które przeby-
wają na pastwiskach. Jednym z ciekawych sposobów 
szybkiego napełniania poideł są pompy solarne.

Wielkopolska znana jest z upraw ziemniaków. Od 2012 
roku prowadzi się tam nietypową obserwację upraw 
przy pomocy stacji meteorologicznych oraz programu 
komputerowego, który analizuje dane i podpowiada 
rolnikom co robić, by plony były jak najwyższe.

Prawo

Prawo

Zaproszenie

Rzepak oddamy i w święta 

Łatwiej o rejestrację?

Dbajmy o pszczoły, 
kosztujmy miód

W tym roku wprowadzono zakaz handlu w niedziele. Wyjątkiem ma być skup 
zbóż i rzepaku, prowadzony nawet w święta. 

Konieczność dojeżdżania do okręgowych stacji bada-
nia pojazdami powyżej 3,5 tony utrudniła życie rolni-
kom. Samorząd domagał się zmiany tych przepisów 
i zdaje się, że coś wskórał. 

Za nieco ponad miesiąc Zarzeczewo pod Włocław-
kiem stanie się miodową stolicą naszego regionu. 
Cykliczna impreza to jedna z form promocji pszcze-
larstwa oraz okazja dla pszczelarzy, by wymienić się 
doświadczeniami.

Nowinki

Technologia

Wirus na Lubelszczyźnie
ASF  Minione dni przyniosły nowe, niepokojące informacje 
dotyczące przypadków afrykańskiego pomoru świń. Lekarze 
weterynarii informują o kolejnych przypadkach choroby w go-
spodarstwach rolnych

Pompa solarna nie potrzebu-
je podłączenia do sieci elektrycz-
nej. To rozwiązanie jest często 
stosowane w krajach, gdzie pa-
stwiska są rozległe. Maksymalny 
osiąg takiej pompy to ok. 50 li-
trów na minutę. Warunkiem jest 
bezchmurna pogoda. Przy gorszej 
aurze ogniwa generują prąd, któ-
ry pozwala wypompować z ziemi 
ok. 4 litrów wody na minutę. Na 
Zachodzie dostępne są proste do 
montażu zestawy solarne. Można 

kupić także obszerne balony na 
wodę, wykonane z twardej gumy. 
Każdy mieści 10 tys. litrów. Wy-
starczy raz przywieźć wodę na 
pastwisko, a pompa zatroszczy 
się o jej równomierną dystrybu-
cję. 

W krajach Ameryki Południo-
wej farmerzy montują ogniwa fo-
towoltaiczne z pompą na kółkach 
i dzięki systemowi węży nawad-
niają pola. 

(pw)

Dwa lata temu w okolice Piły 
zakupiono sześć polowych stacji 
meteorologicznych. Mierzą one 
temperaturę, wilgotność względ-
ną czy sumę opadów. Dane zbie-
rane są od dnia wschowów aż do 
zbiorów. Następnie trafiają do 
programu komputerowego Neg-
Fry, a ten podejmuje decyzję, 
kiedy najlepiej rozpocząć zabiegi 
na polu. W praktyce okazało się, 
że wielkopolscy rolnicy w trakcie 

sezonu potrafią zmniejszyć liczbę 
zabiegów na ziemniakach o 1-2. To 
oznacza oszczędności.

Program komputerowy, 
o którym mowa, służy do wcze-
snego ostrzegania przed zarazą 
ziemniaczaną. Niestety, w stosun-
ku do innych niebezpieczeństw – 
jak np. stonka ziemniaczana – nie 
ma już większego zastosowania. 

(pw), fot. ilustracyjne

Informację na temat skupu 
w niedziele i święta podał nowy 
minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Jan Krzysztof Ardanowski. Decyzję 
uzgodniono z resortem rodziny, 
pracy i polityki społecznej oraz 

Głównym Inspektorem Pracy. Ta 
ostatnia instytucja ma prawo kon-
trolowania podmiotów gospodar-
czych w celu stwierdzenia, czy nie 
łamią zakazu handlu w niedziele. 
Zakaz ten nie dotyczy zbóż, bura-

ków cukrowych, owoców, warzyw 
lub mleka surowego. Do tego gro-
na dołączył rzepak. W czasie żniw 
liczy się szybkość skupu, by płody 
rolne nie traciły na jakości. 

(pw)

„Podróż pojazdem wolnobież-
nym do oddalonej często o kilka-
dziesiąt kilometrów stacji jest kosz-
towna i spowalnia ruch drogowy” 
– argumentowała Krajowa Rada 
Izb Rolniczych. 

Wiele wskazuje na to, że rol-
nicy doczekają się zniesienia tych 
niekorzystnych przepisów. W Mini-
sterstwie Infrastruktury opracowy-

wane są obecnie zmiany w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym i kilku in-
nych. Nowelizacja ma wprowadzić 
możliwość przeprowadzania badań 
technicznych ciągników rolniczych 
i ich przyczep w infrastrukturze 
innej niż stacja kontroli pojazdów. 
Urzędnicy chcą, by ciągniki mogły 
być badane w zwykłych stacjach 
kontroli, które jednak spełnią od-

powiednie normy. 
„W opinii resortu infrastruktu-

ry, poziom bezpieczeństwa użytko-
wania tych pojazdów polepszy się 
na skutek zwiększenia dla nich do-
stępności badań technicznych po-
przez umożliwienie przeprowadza-
nia tych badań przez odpowiednio 
wykwalifikowanych diagnostów, 
przy użyciu mobilnego wyposaże-
nia, spełniającego standardy prze-
widziane w stosownych przepisach 
wykonawczych oraz w infrastruk-
turze innej niż stacja, zapewniającej 
możliwość przeprowadzenia tych 
badań na poziomie nie mniej pro-
fesjonalnym niż na stacji kontroli 
pojazdów” – czytamy w komuni-
kacie resortu infrastruktury.

(pw)

„Miodowe lato” w tym roku 
odbędzie się 12 sierpnia między 
10.00 a 17.00 w Zarzeczewie, 

gdzie mieści się jeden z od-
działów Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-

go. Podczas imprezy promowa-
ny będzie miód oraz produkty 
pszczelarskie. To także oka-
zja do uświadomienia gościom 
ogromnej roli owadów zapy-
lających w przyrodzie oraz ich 
znaczenia w produkcji żywności. 
Do Zarzeczewa przyjeżdżają nie 
tylko pszczelarze z Kujaw i Po-
morza, ale i z innych regionów 
Polski. W zeszłym roku można 
tam było skosztować np. miodu 
z Podhala. 

Dla fachowców w dziedzi-
nie pszczelarstwa równolegle 
do wystaw dostępne będą szko-
lenia i konferencje. Tematy to 
m.in. ochrona rodzin pszczelich 
przed chorobami i pestycydami 
czy życie pszczelej rodziny. 

„Miodowemu latu” towa-
rzyszy także konkurs na „Miód 
Sezonu”. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Choroba obecnie koncentru-
je się na Lubelszczyźnie. To tam 
odnotowano większość ostatnich 
ognisk ASF. Pojawiają się zarów-
no w małych gospodarstwach, jak 
i tych większych. 24 czerwca ASF 
wykryto w gospodarstwie, gdzie 
utrzymuje się 591 świń. Zgodnie 
z prawem, zostały one zlikwidowa-

ne. Jeszcze większą stratę poniósł 
gospodarz z gminy Dębowa Kłoda, 
który utrzymywał 1240 świń. Te lo-
kalne tragedie pokazują, jak wielkie 
ryzyko niesie ze sobą wirus.

Całe szczęście w ostatnich 
dniach nie odnotowano przypad-
ków ASF na Mazowszu. Choro-
ba może więc do nas nie dotrzeć 

i trzymajmy za to kciuki. Rozwija 
się za to świetnie w Rumunii, gdzie 
warunki utrzymywania zwierząt 
w gospodarstwach są na niższym 
poziomie niż u nas. Przez kilka 
tygodni w jednym rumuńskim 
okręgu zarejestrowano 38 nowych 
ognisk.

(pw)
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Zaoszczędź czas przed wakacjami
Coraz więcej urzędowych spraw można załatwić z domu – bez kolejek i straty 
czasu. Wystarczy mieć dostęp do internetu i tzw. profil zaufany. To szczególnie 
przydatne przed wakacjami, kiedy organizacja wyjazdu pochłania większość cza-
su, a na wizyty w urzędach nie macie ochoty. Zaoszczędzone godziny lepiej po-
święcić rodzinie i polowaniu na najlepsze turystyczne okazje.

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska, prowadzą-
ca Kancelarię Adwokacką w Wą-
brzeźnie (ulica Wolności 4, tel. 
663 018 891), w formie przystęp-
nych pytań i odpowiedzi przybli-
ża Czytelnikom zawiłości prawa. 

– Możliwe jest rozliczenie 
majątku osób, które nie zawar-
ły małżeństwa?

– Konkubenci czy też part-
nerzy, to osoby pozostające ze 
sobą w nieformalnym związku. 
Mimo że nie zawarli małżeństwa, 
to po ustaniu związku mają rów-
nież prawną możliwość rozlicze-
nia majątku, którego dorobili się 
podczas prowadzenia wspólnego 
gospodarstwa domowego, cho-

ciaż jest to znacznie bardziej 
skomplikowane niż w przypadku 
małżonków.

– Czy rozliczenie majątku 
konkubentów przebiega tak 
samo jak rozliczenie majątku 
małżonków?

– Nie. Małżonkowie po za-
kończeniu małżeństwa – roz-
wodzie - mogą złożyć do właści-
wego sądu rejonowego (wydział 
cywilny) wniosek o podział ma-
jątku wspólnego, który podlega 
opłacie w wysokości 1 tys. zł. 
W postępowaniu nieprocesowym 
sąd decyduje o tym, co wchodzi-
ło w skład majątku małżonków 
i jaką poszczególne rzeczy lub 
nieruchomości mają wartość. 

Najczęściej robi to w oparciu 
o opinię biegłego. 

– Jeżeli konkubinat podob-
ny jest do małżeństwa, to kon-
kubenci po zakończeniu związ-
ku mogą też złożyć identyczny 
wniosek?

– Nie. Wyłącznie małżeń-
stwo jest instytucją chronio-
ną prawnie. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy, który reguluje te 
kwestie, przewiduje wyłącznie 
podział majątku małżonków. 
Konkubenci czy partnerzy nie 
formalizując swojego związku 
muszą liczyć się z utrudnieniami 
w kwestii wzajemnych rozliczeń, 
gdy związek taki dobiegnie koń-
ca.

– Po zakończeniu związku 
konkubenci nie mogą w ogóle 
podzielić majątku, którego do-
robili się wspólnie, nawet jeżeli 
związek taki trwał kilkanaście 
lat, a majątek jest znaczny?

– Aż tak źle nie jest. Jednak 
wzajemne rozliczenie po zakoń-
czeniu takiego związku jest po 
pierwsze trudniejsze, a po drugie 
zwykle nie udaje się przeprowa-
dzić go w jednym postępowaniu.

– Jak wygląda to w prakty-
ce?

– W orzecznictwie wypraco-
wano kilka sposobów, jak można 
dokonać wzajemnych rozliczeń 
partnerów. Niestety, w odróż-
nieniu od dzielenia majątku 
małżonków, nie można udzielić 
jednoznaczniej odpowiedzi, jak 
to należy zrobić w przypadku 
konkubentów, ponieważ może 
się okazać, że do rozliczenia po-
szczególnych rzeczy nabytych 
w czasie trwania takiego związku 
konieczne będzie przeprowadze-
nie kilku procesów i postępowań 
nieprocesowych. Z mojego do-
świadczenia wynika, że najczę-
ściej rozliczenie konieczne jest 
w sytuacji, gdy dana rzecz kupo-
wana jest przez jednego z kon-
kubentów, a drugi dokłada do 
zakupu uzgodnioną kwotę. Przy-
kładowo, jeden z partnerów ku-
puje samochód za 40 tys. zł i re-
jestruje go na własne nazwisko, 
a drugi dokłada do tego zakupu 

10 tys. zł. Nie staje się on przez 
to właścicielem, zatem nie moż-
na przeprowadzić sprawy o znie-
sienie współwłasności, może on 
jednak pozwać partnera o zwrot 
kwoty z tytuły bezpodstaw-
nego wzbogacenia. Gdyby jed-
nak ci sami partnerzy kupili na 
współwłasność działkę, na której 
planowali wybudować dom, to 
przydzielenie jej jednemu z nich 
wymagałoby złożenia odrębnego 
wniosku o zniesienie współwła-
sności. Najtrudniejsze są jednak 
sprawy, gdy na działce jednego 
z konkubentów budowany jest 
od podstaw dom bądź przepro-
wadzany jest generalny remont, 
a później dochodzi do rozstania. 
Pomagałam już kilku klientom 
w takiej sytuacji odzyskać zain-
westowane pieniądze i z mojego 
doświadczenia wynika, że są to 
sprawy niezwykle trudne i bez 
pomocy fachowego pełnomoc-
nika niezmiernie trudno byłoby 
wygrać tego typu sprawę. Jednak 
powierzając ją doświadczonemu 
prawnikowi mamy dużą szansę 
na wygranie i odzyskanie pie-
niędzy – oczywiście jeżeli dys-
ponujemy również dowodami na 
poparcie swoich racji.

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

1. Załóż profil zaufany, 
każdy powinien go mieć
Chcesz załatwiać sprawy 

urzędowe online? Bardzo dobra 
decyzja! Załóż profil zaufany, to 
bezpłatne narzędzie, dzięki któ-

remu możesz potwierdzać swo-
ją tożsamość w internecie (służy 
jako twój elektroniczny podpis). 
Można nazwać go kluczem, który 
otwiera drogę do urzędów onli-
ne. https://obywatel.gov.pl/zaloz-

profil-zaufany
2. Sprawdź, czy twój 
paszport jest gotowy
Dokument możesz odebrać 

w terminie 30 dni od złożenia 
wniosku, jednak zazwyczaj jest 

gotowy wcześniej. Dlatego warto 
sprawdzić online, czy można ode-
brać go z urzędu, który przyjmo-
wał wniosek. Co jest potrzebne? 
Potwierdzenie złożenia wniosku 
o paszport. Na potwierdzeniu 
znajdziesz numer twojej sprawy. 
https://obywatel.gov.pl/wyjaz-
d-za-granice/sprawdz-czy-twoj-
paszport-jest-gotowy

3. Zamów Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego
 (EKUZ) przez internet.
Planujesz wakacje, pracę lub 

naukę za granicą? Obawiasz się, 
czy w razie choroby lekarze uzna-
ją twoje ubezpieczenie zdrowot-
ne? Teraz bez stania w kolejkach 
możesz zamówić kartę EKUZ 
(Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego) przez internet. To 
banalnie proste. https://obywa-
tel.gov.pl/wyjazd-za-granice/eku-
z-wniosek-o-europejska-karte-
ubezpieczenia-zdrowotnego

4. Sprawdź swoje 
punkty karne
Jesteś kierowcą? Przed wyjaz-

dem w trasę warto sprawdzić, czy 
posiadasz na swoim koncie punk-
ty karne. Nie trzeba wybierać się 
z tym do komisariatu policji, wy-
starczy dostęp do internetu i kil-

ka kliknięć. Za pomocą usługi sys-
temu CEPiK2.0 uzyskasz dostęp 
do aktualnych danych z ewidencji 
kierowców. https://obywatel.gov.
pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-
karne-ile-mam-punktow-kar-
nych-za-mandaty

5. Sprawdź autobus, 
którym jedziesz na wakacje.
Chcesz sprawdzić autokar, 

którym twoje dzieci pojadą na 
wycieczkę lub na wakacyjną wy-
prawę? Chcesz mieć pewność, że 
pojazd jest bezpieczny? Skorzy-
staj z usługi Bezpieczny Autobus. 
Dzięki niej uzyskasz bezpłatny 
dostęp do aktualnych danych 
z państwowego rejestru. Usługa 
pozwala sprawdzić podstawowe 
informacje o wybranym autobu-
sie lub autokarze. Na przykład: 
czy ma ważne obowiązkowe ba-
danie techniczne, czy ma ważne 
obowiązkowe ubezpieczenie OC, 
czy jest wyrejestrowany albo kra-
dziony, jego dane techniczne – na 
przykład liczbę miejsc w autobu-
sie, stany licznika z badań tech-
nicznych. https://obywatel.gov.
pl/kierowcy-i-pojazdy/sprawdz-
autobus

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Kilka pytań o… rozliczenie konkubentów
ADWOKAT RADZI  Czy możliwy jest podział majątku w związku nieformalnym? O tym przeczytacie 
w dzisiejszym odcinku naszego cyklu
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Malarstwo 

Warsztaty w plenerze 
W dniach 23-26 sierpnia planowany jest Miejski Ple-
ner Malarski organizowany przez Wąbrzeski Dom 
Kultury. Zwieńczeniem trzydniowego spotkania przy 
sztalugach, prowadzonego przez artystę malarza An-
drzeja Sobczyka, będzie wystawa poplenerowa.

 Lipno
 W czwartek 5 lipca o 10.00 Miejskie Centrum Kulturalne zorganizuje 

przed kinem Nawojka turniej w grę FIFA 2017. Wstęp wolny. Zapisy przed 
zawodami. 

 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, zorganizuje cykl wakacyjnych koncertów chopinows-
kich w niedzielę o 12.15. 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 poz-
nania historycznych szczegółów, anegdot, ciekawostek z pobytu Fryderyka 
Chopina w Szafarni. Bilety kosztują 10 zł.

 Wąbrzeźno
 Od 5 lipca w WDK można oglądać wystawę fotograficzną Katarzyny Piłat 

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

 8 lipca o godzinie 10.00 odbędzie się wąbrzeska Biesiada Seniorów. 
Tego dnia scena będzie należała do zespołów wokalnych, wokalno-instru-
mentalnych, zespołów folklorystycznych, kapel ludowych i podwórkowych. 
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na stronie www.wdkwabrzez-
no.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 po raz kolejny przez Wąbrzeski Dom Kultury. 
Wszyscy właściciele pojazdów zabytkowych zarejestrowani w Biurze Orga-
nizacyjnym WDK do 16 lipca otrzymają pamiątkowe gadżety oraz zostaną 
zaproszeni do uczestnictwa w rajdzie. Wpisowe 5 zł. Zapisy oraz bliższe infor-
macje w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 lub drogą 
mailową: animacja@wdkwabrzezno.pl.

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

 Rypin
 9 lipca w RDK ruszają warsztaty filmowe dla dzieci. To zajęcia bezpłatne 

dla najmłodszych (6-12 lat), którzy chcą poznać pracę reżysera, operato-
ra, tajniki tworzenia scenariusza, wcielić się w aktora, pracować na planie 
filmowym. Zapisy są przyjmowane w sekretariacie domu kultury. 

 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 Amator-
skich „Stopklatka”. Swoje dzieła 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 organizator 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?Rycerskie zmagania 
WYDARZENIE  W dniach 6-8 lipca na Zamku Golubskim od-
będzie się 42. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski. Jakie 
atrakcje czekają na gości?

Tegoroczny plener poświę-
cony będzie kształtowaniu wy-
obraźni malarskiej. Uczestnicy 
zapoznani zostaną z techniką 
akrylową, doborem kolorów i ele-
mentami kompozycji obrazu.

– Osoby, które znałem z po-
przednich plenerów poszerzyły 
swoją wyobraźnię, potrafią się 
już odnaleźć w tym, co tworzą. 
To utwierdza mnie w przekona-
niu, że to co robię i co staram się 

przekazać, ma jakiś sens. U więk-
szości malarzy i plastyków pro-
blemem jest praca z wyobraźnią. 
Te warsztaty są o tyle cenne, że 
pozwalają jakby ukierunkować 
nasze myślenie i wyobraźnię, by 
to przelać na płótno. To jest głów-
ny cel tych warsztatów – mówił 
artysta na łamach naszego tygo-
dnika. 

Andrzej Sobczyk ma za sobą 
ponad 30 wystaw malarskich. 

W 2013 r. został odznaczony przez 
ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego medalem „Zasłużony 
Dla Kultury Polskiej”, a dwa lata 
temu otrzymał od prezydenta RP 
Srebrny Krzyż Zasługi za 40-lecie 
działalności artystycznej.

Osoby chętne do wzięcia 
udziału w plenerze powinny 
skontaktować się z Działem Ani-
macji Kultury WDK, tel. 56 688 17 
27, wew. 24 lub 535 436 071. Koszt 
wynosi 30 zł od osoby. Organi-
zator zapewnia farby akrylowe. 
W pozostałe akcesoria, tj. me-
dium akrylowe, bloki malarskie, 
palety płaskie do rozrabiania 
farb, pędzle płaskie syntetyczne 
o nr 5,8,10 oraz podobrazia ma-
larskie, uczestnicy zaopatrują się 
we własnym zakresie. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 9 sierpnia. 

(ToB)

Impreza ruszy już w piątek 
6 lipca o 18.00. Wówczas pla-
nowany jest przemarsz orszaku 
rycerskiego ulicami Golubia-Do-
brzynia oraz inauguracja turnie-
ju na rynku golubskim. Oficjalnie 
turniej rozpocznie się w sobotę 
o 11.00. Godzinę później ruszą 
pierwsze eliminacje do turnie-
ju konnego oraz kuszniczego 
i łuczniczego. O 14.00 z pokazem 
wystąpi Chorągiew Husarska 

Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. Z kolei o 14.30 w turnieju 
zaprezentują się młodzi rycerze, 
a pół godziny później rozpoczną 
się drugie eliminacje do turnieju 
konnego. Na 17.00 zaplanowano 
pokaz rycerzy pieszych. Ciekawie 
zapowiada się międzynarodowy 
turniej konny rycerzy ciężko-
zbrojnych – kruszenie kopii (Jo-
ust) o 17.30. Sobota zakończy się 
nocnym pokazem kaskaderskim 

„Koń i ogień – dwa żywioły” od 
22.00 (wstęp na to wydarzenie 
jest bezpłatny). 

W niedzielę na 11.30 przewi-
dziano finały: indywidualnego 
turnieju konnego oraz kuszni-
czego i łuczniczego (fosa zamko-
wa). O 13.00 z drugim pokazem 
wystąpi Chorągiew Husarska 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. 13.30 to dalsze zmagania 
w międzynarodowym turnieju 
konnym rycerzy ciężkozbrojnych. 
Godzinę później zaprezentuje 
się grupa kaskaderska, następ-
nie młodzi rycerze (15.30) oraz 
rycerze piesi (16.00). Na koniec, 
o 16.30, wystartuje międzynaro-
dowy drużynowy turniej konny. 
Poszczególne wyniki zostaną 
ogłoszone o 17.30. Odbędą się też 
pokazy grup rekonstrukcyjnych, 
występy nadwornego lutnisty 
Królewny Anny, występy chóru 
Luisen Vocalensemble z Berlina. 
Będą dostępne kramy z pamiąt-
kami, jadłem i napitkiem.

Organizatorzy przypominają, 
że w związku z turniejem nastąpi 
zamknięcie ul. PTTK na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Dworcową 
i Słuchajską do skrzyżowania z ul. 
Brodnicką. Ulica PTTK i przyległe 
tereny będą parkingiem dla pu-
bliczności turnieju.

Szczegółowy program im-
prezy w kolejnym wydaniu 
naszego tygodnika. Głównym 
partnerem wydarzenia jest sa-
morząd województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Patronatem 
turniej objęli: marszałek Piotr 
Całbecki i przewodniczący sejmi-
ku Ryszard Bober. Nasz tygodnik 
jest patronem medialnym tego 
przedsięwzięcia. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne





Czwartek, 5 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

05:55 Elif odc. 272 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 135 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Z zaciśniętymi zębami - western 
11:05 Doktor Quinn odc. 2 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Magazyn rolniczy 
12:45 Jak rozgniewać ptaka, 
 czyli prawdziwe Angry Birds - fi lm
13:50 Elif odc. 273 - serial
14:40 Program rozrywkowy 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 4
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 136 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 7 - 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 Sprawa dla reportera 
22:05 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 4
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Ocaleni odc. 15
00:00 Wojsko-polskie.pl 
00:30 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 271 - serial

06:20 Szpital odc. 350 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 69 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 4 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 625 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 524 - serial

14:55 Szpital odc. 351 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 4 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 7 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 626 - serial

20:00 Legenda telewizji II: Kontynuacja 

 - komedia 

22:20 Lucyfer odc. 18 s. 2 - serial

23:20 Rush odc. 1 - serial

00:20 Ognista miłość - komedia

06:00 Detektywi w akcji odc. 137 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 24 - serial
07:35 The Looney Tunes Show 
 odc. 25 - serial
08:00 Drużyna A odc. 16 - serial 
09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial 
10:00 Na patrolu odc. 19 - serial
10:30 Na patrolu odc. 20 - serial
11:00 Drużyna A odc. 17 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 57 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 172
15:00 Esmeralda odc. 11
16:00 Esmeralda odc. 12
17:00 Esmeralda odc. 13
18:00 Policjantki i policjanci odc. 387 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 176 - serial
21:00 Półfi nał Mistera Polski 2018 
 odc. 1
22:00 Półfi nał Mistera Polski 2018 
 odc. 2
23:00 Półfi nał Mistera Polski 2018 
 odc. 3
23:35 Odznaka szeryfa - fi lm
01:40 Galileo: Tajemnicze historie 
 odc. 14

06:00 To moje życie! odc. 326 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 93 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 2 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 3 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
20:00 Straszny fi lm 4 - komedia 
21:45 Zemsta frajerów: 
 następne pokolenie - komedia 
23:40 Kryjówka - komedia
01:20 Dyżur odc. 28 s. 2

08:00 Dezerterzy odc. 76

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Miniatury fi lmowe 

 do muzyki klasycznej odc. 28 

 - fi lm

09:00 Blizna - dramat

11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 16 

 - serial

12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 17 

 - serial

13:55 Siekierezada - fi lm

15:25 Jacy jesteśmy, Polacy? odc. 2

15:55 Program publicystyczny 

16:25 Śmierć jak kromka chleba 

 - dramat

18:35 Do przerwy 0:1 odc. 1 - serial

19:05 Do przerwy 0:1 odc. 2 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1314

20:00 14 maja o północy - spektakl 

21:25 Siódma pieczęć - dramat

23:10 Scena klasyczna odc. 24 - recital 

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 108

00:10 Withnail i ja - komediodramat

06:50 Był taki dzień odc. 614
06:55 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 53
07:20 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 54
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 33
08:30 1200 muzeów odc. 185 - serial
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 1 - serial 
10:30 Podróże z historią odc. 4 s. 1
11:05 Flesz historii 
11:20 Specosiedleńcy odc. 1 - serial
11:50 Polska poza Polską odc. 1 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 134 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 113 
15:10 Pancerni pogromcy Hitlera odc. 2
16:10 Oni byli pierwsi... Lubelski 
 lipiec 1980 - fi lm 
17:20 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 4 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 126
19:25 Sensacje XX wieku odc. 127
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 GoodBye America - fi lm 
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 2 - serial
23:00 Spór o historię odc. 114
23:45 Miasto gniewu odc. 7 - serial
00:20 Miasto gniewu odc. 8 - 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 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - fi lm
09:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
 odc. 4
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Prorok Ukrainy - fi lm 
13:10 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 18 - fi lm 
13:45 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
13:50 Kartka z kalendarza
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Kielce 1946 - zbrodnia 
 z rosyjskiego scenariusza - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 17 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 Fundusze Europejskie 
 - dostępne dla wszystkich odc. 6
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Trzeci Testament - serial

05:55 Na dobre i na złe odc. 657 
 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 17 s. 2
07:20 Na sygnale odc. 92 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
08:45 Panorama - fl esz 
10:15 Pogoda - fl esz odc. 1403
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 169 s. 7 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial
12:35 Koło fortuny 
13:15 Daleko od szosy odc. 7 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 32 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5146 
18:35 Rodzinka.pl odc. 114 s. 5 - serial
19:05 Barwy szczęścia odc. 1858 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1859 
 - serial
20:10 Cartouche - rabuś wspaniały 
 odc. 1 - fi lm
22:05 Kontakt odc. 1 - serial
23:05 Hotelowa miłość - komedia 
00:50 Jedyna szansa odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1027 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1028 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 23 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 6
09:30 Szkoła odc. 315 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 573 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 43
12:30 19+ odc. 204 - serial
13:00 19+ odc. 205 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1029 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1030 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2
16:00 Szkoła odc. 316 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 44
18:00 Ukryta prawda odc. 574 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5362
20:10 Doradca smaku odc. 24 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2708 - serial
20:55 Milionerzy odc. 82
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 15
22:35 Zanim zasnę - thriller 
00:35 Lepiej późno niż później 
 - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 537 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 538 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 539 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 71 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 684 - serial

11:45 Gliniarze odc. 195 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 592 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 18 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 647 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3666

16:40 Gliniarze odc. 137 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 19 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 82 - serial

20:05 Sekstaśma - komedia 

22:10 To Twoja wina odc. 5 - serial

23:15 Zupełnie jak miłość - komedia 

01:30 Tajemnice losu odc. 3043

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 13:30 Sensacje XX wieku

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

Jay i Annie są małżeństwem. Para ma dwójkę dzieci. 
W ich związku zaczyna brakować ognia. Postanawiają 
wypróbować pozycje z poradnika „Radość z seksu” 
i nagrać to na wideo. Niestety, pikantny fi lmik trafi a na 
iPady znajomych, a para robi wszystko, żeby usunąć 
go z sieci.

Ron Burgundy stracił pracę, dom i rodzinę. Otrzymuje 
propozycję zatrudnienia od ekscentrycznego 
miliardera, który chce stworzyć telewizję nadającą 
wiadomości przez całą dobę.

„Legenda telewizji II: 
Kontynuacja”

(2013r.) TVN 7 20:00

„Sekstaśma”
(2014r.) Polsat 20:05



Piątek, 6 lipca 2018

22:35 Ekstradycja

05:50 Elif odc. 273 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 136 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Pasterz ze wzgórz - western 
10:35 Dookoła świata odc. 7
11:05 Doktor Quinn odc. 3 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Rok w zagrodzie odc. 8
12:45 Dzika Bretania - fi lm 
13:50 Elif odc. 274 - serial
14:40 Program rozrywkowy 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 5
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 137 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 9 - serial
17:55 Korona królów odc. 10 - serial
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:00 Trzecia połowa odc. 39 - serial 
19:05 Pogoda 
19:10 Pogoda dla żeglarzy odc. 3
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. 40 - serial 
22:15 Alarm! 
22:35 Ekstradycja odc. 4 - serial
23:45 Awantura w tropikach - komedia 
01:25 Mój przyjaciel wróg - dramat

05:15 Ukryta prawda odc. 272 - serial

06:20 Szpital odc. 351 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 70 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów odc. 6 s. 4 

 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 626 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 525 - serial

14:55 Szpital odc. 352 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 4 

 - serial

16:55 Magda M. odc. 5 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 8 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 627 - serial

20:00 Polowanie na mysz - komedia

22:10 Loch Ness - fi lm

00:20 Rush odc. 1 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 138 

 - serial

07:05 The Looney Tunes Show 

 odc. 25 - serial

07:35 The Looney Tunes Show 

 odc. 26 - serial

08:00 Drużyna A odc. 17 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 21 - serial

10:30 Na patrolu odc. 22 - serial

11:00 Drużyna A odc. 18 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

13:00 Galileo odc. 666

14:00 Galileo odc. 667

15:00 Esmeralda odc. 14

16:00 Esmeralda odc. 15

17:00 Esmeralda odc. 16

18:00 Policjantki i policjanci odc. 388 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 389 

 - serial

20:00 Potwór - horror 

22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 173 - serial

23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 174 - serial

00:10 Wolni strzelcy - dramat

06:00 To moje życie! odc. 327 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 94 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 3 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 4 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
14:50 Tajemnice medyczne odc. 15 
 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial
20:00 Tokarev. Zabójca z przeszłości 
 - fi lm
21:55 Prowokacja - fi lm
23:45 Nikita - fi lm
02:05 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 2 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 86
08:30 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1314
08:50 Śmierć jak kromka chleba 
 - dramat 
11:00 Blisko, coraz bliżej odc. 18 
 - serial
12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 19 
 - serial
14:00 VIII Międzynarodowy 
 Konkurs Dyrygentów 
 im. Grzegorza Fitelberga 
 - koncert inauguracyjny 
15:00 Antyfonie odc. 4
15:35 Pas de deux - fi lm 
16:20 Wstęp do fi lmu odc. 53
16:30 Gołąb przysiadł na gałęzi 
 i rozmyśla o istnieniu - dramat
18:10 Videofan odc. 81
18:35 Do przerwy 0:1 odc. 3 - serial
19:05 Do przerwy 0:1 odc. 4 - serial
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Taxi-Teheran - komediodramat
21:35 Ukraińscy szeryfowie - fi lm 
23:10 Dziennik fi lozofa odc. 109
23:25 VIII Międzynarodowy 
 Konkurs Dyrygentów 
 im. Grzegorza Fitelberga 
 - koncert inauguracyjny 
00:25 Siódma pieczęć - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 615
07:00 Oni byli pierwsi... Lubelski 
 lipiec 1980 - fi lm 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 34
08:40 Klasztory polskie odc. 1
09:25 Blisko, coraz bliżej odc. 2 - serial 
10:50 Specosiedleńcy odc. 2 - serial
11:20 Podróże z historią odc. 45 s. 5
11:55 Taśmy bezpieki odc. 30
12:30 Jan Hus w 600. rocznicę śmierci 
 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 126 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 127 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 45 - serial
15:05 Dawne światy odc. 4 - fi lm 
16:10 Teatr wojny - fi lm 
17:20 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 5 - serial
18:40 Sensacje XX wieku odc. 102
19:15 Sensacje XX wieku odc. 103
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 20
20:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 5 - serial
21:35 Blisko, coraz bliżej odc. 3 - serial
23:00 Szerokie tory odc. 147
23:35 Tadeusz Boy-Żeleński - fi lm 
00:30 Wiedźmin odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 17 s. 2 - serial 
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Patryk - dzielny pasterz 
 ze szmaragdowej wyspy - fi lm
10:50 Idźcie! i nauczajcie… - fi lm 
11:25 Głos Polski 
11:35 Nasz Max i jego przygoda z Biblią 
 odc. 1 - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Tylko chmury poruszają gwiazdy 
 - dramat
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła 
 - fi lm 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Boliwia odc. 2 - serial
17:25 Kartka z kalendarza
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
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 Teoria ewolucji 
 a współczesna mikrobiologia 
 - fi lm 
23:10 Świadkowie Jehowy - organizacja 
 fałszywych proroków - fi lm 
23:50 Chingola - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 658 
 - serial
06:55 Afryka od kuchni odc. 2 - serial
07:20 Na sygnale odc. 93 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 170 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 155 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 157
14:30 Postaw na milion 
15:25 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
18:35 Rodzinka.pl odc. 115 s. 5 - serial
19:05 Barwy szczęścia odc. 1860 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1861 
 - serial
20:05 Pociąg do podróży odc. 5 
 - miniserial
20:10 Filip i Letycja: miłość i obowiązek 
 - fi lm 
22:05 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 2 s. 15 - serial
22:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 2 s. 15 - serial
23:50 Cartouche - rabuś wspaniały 
 odc. 1 - fi lm
01:45 Kontakt odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1029 
 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy odc. 1030 
 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 24 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 6
09:30 Szkoła odc. 316 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 574 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 44
12:30 19+ odc. 206 - serial
13:00 19+ odc. 207 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1031 
 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1033 
 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2
16:00 Szkoła odc. 317 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 45
18:00 Ukryta prawda odc. 575 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5363
20:00 Mission: Impossible IV 
 - Protokół duchów - fi lm
22:40 W sieci pająka - thriller 
00:55 Peacemaker - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 538 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 540 

 - serial

09:15 SuperPies odc. 4

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 72 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 685 - serial

11:45 Gliniarze odc. 196 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 593 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 19 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 648 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3667

16:40 Gliniarze odc. 138 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 20 - serial

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 90 

 - serial

20:05 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm

23:00 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 4

00:15 Po tamtej stronie drzwi - horror 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. 
Życie pod zastaw 12:25 Blisko, coraz bliżej 08:10 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Harlan Banks okrada bogatych przestępców. 
Postanawia zerwać ze złodziejskim fachem, 
ale zostaje wplątany w rabunek. W więzieniu 
zaprzyjaźnia się z Ice Koolem. Planuje ucieczkę 
i zemstę.

Agent IMF Ethan Hunt oraz jego współpracownicy 
zostają oskarżeni o dokonanie ataku terrorystycznego 
na Kreml. Ścigany przez Rosjan i Amerykanów 
zespół staje do walki.

„Prowokacja”
(2005r.) TV Puls 21:55

„Mission: Impossible IV – 
Protokół duchów”
(2011r.) TVN 20:00



Sobota, 7 lipca 2018

05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3303
06:15 Sprawa dla reportera 
07:10 Pełnosprawni 
07:40 Rok w ogrodzie 
08:00 Rok w ogrodzie extra 
08:20 Weterynarze z sercem odc. 20 
 - serial
09:10 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
11:20 Doktor Quinn odc. 4 s. 6 - serial
12:10 Spis treści - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem odc. 13
12:15 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 2
12:35 Tajemnice ptasiego mózgu - fi lm 
13:45 Franciszek, jezuita odc. 3 - serial
14:40 Wojenne dziewczyny odc. 3 
 - serial
15:30 Trzecia połowa odc. 41 - serial 
15:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
15:50 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
18:40 Orły Nawałki odc. 6 - serial
19:00 Trzecia połowa odc. 42 - 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  
22:20 American Hustle. 
 Amerykański przekręt - dramat
00:45 Awantura w tropikach - komedia 

05:45 Ukryta prawda odc. 273 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Magda M. odc. 1 s. 2 - serial

10:00 Magda M. odc. 2 s. 2 - serial

11:10 Magda M. odc. 3 s. 2 - serial

12:15 Magda M. odc. 4 s. 2 - serial

13:25 Wpuszczony w kanał - fi lm

15:10 Wygraj randkę - komedia 

17:20 Przesyłka ekspresowa - komedia 

19:00 Prezydent - miłość 

 w Białym Domu - komedia 

21:20 Wielki Gatsby - dramat

00:25 Wieża z kości słoniowej - fi lm

06:00 Detektywi w akcji odc. 139 
 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 19 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 20 - serial
08:00 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 1 s. 2 - serial
09:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2 s. 2 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 1 - serial
10:25 Turbo Fast odc. 2 - serial
10:55 Policjantki i policjanci odc. 385 
 - serial
11:55 Policjantki i policjanci odc. 386 
 - serial
12:55 Policjantki i policjanci odc. 387 
 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 173
14:55 Camp Rock - komedia
17:00 Transakcje za milion dolarów 
 - Los Angeles odc. 6 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 6
19:00 Galileo odc. 668
20:00 Policjantki i policjanci odc. 388 
 - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 175 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 176 - serial
00:05 Syrena - horror 

06:00 Skorpion odc. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 66 s. 3

07:50 Niesamowite! odc. 19 - serial

08:25 Tajemnice medyczne odc. 29 

 - serial

09:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 76 s. 2 - serial

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 77 s. 2 - serial

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 78 s. 2 - serial

12:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 79 s. 2 - serial

13:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 80 s. 2 - serial

14:30 Dzieciak - komedia 

16:30 Mafi a! - komedia

18:25 Taxi 3 - komedia

20:00 XX Mazurska Noc Kabaretowa 

00:00 Straszny fi lm 4 - komedia 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 7 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 1

09:40 Hollywood na wojnie odc. 1 

 - serial

10:45 Taxi-Teheran - komediodramat 

12:20 Wiatr buszujący w jęczmieniu 

 - dramat

14:35 Meta - fi lm 

15:55 Wydarzenie aktualne 

16:30 Purpura i czerń - fi lm

19:05 Brian Johnson: Życie w trasie 

 odc. 6 - serial

20:00 Kumple od kufl a - komedia 

21:45 Moody Blues na festiwalu 

 w Montreux - koncert 

22:55 Do utraty sił - dramat

01:05 Kumple od kufl a - komedia  

06:50 Był taki dzień odc. 616

07:00 Opowieść o Indiach odc. 4 - fi lm 

08:05 Regiony z historią odc. 6

08:30 Podróże z historią odc. 45 s. 5 

09:10 Egipt odc. 5 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 142

10:40 Wielki test o wakacjach odc. 65

12:10 Sprint przez historię 

 Przemysława Babiarza odc. 13

12:45 Życie odc. 6 - serial

14:05 Szerokie tory odc. 78

14:35 Wielka gra odc. 141

15:35 Spór o historię odc. 101

16:20 Ostatni legioniści - fi lm 

17:10 Portrety wojenne odc. 1 - serial

17:40 Noce i dnie odc. 12 - serial

18:50 GoodBye America - fi lm 

19:55 Wojownicy czasu odc. 4

20:30 Kopernik odc. 3 - serial

21:40 Pole widzenia. Polskie wynalazki 

 które zmieniły świat. odc. 1

22:15 Cała prawda o Grekach odc. 1 

 - fi lm 

23:25 Inny świat - fi lm 

01:15 Męskie sprawy - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Bł. Maria Teresa Ledóchowska 
 - fi lm 
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - 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 Święty na każdy dzień 
14:00 Ocalenie - fi lm 
15:25 Kartka z kalendarza 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 25
16:00 Informacje dnia 
16:10 Świadkowie zbrodni UPA - fi lm 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
18:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
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. 2 - serial
22:45 Kartka z kalendarza 
22:50 Jasna Góra. Sanktuarium Narodu 
 - fi lm 

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 659 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1362 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:50 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:05 Rodzinka.pl odc. 171 s. 8 - serial
11:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Hity kabaretu odc. 23
16:15 Rodzinka.pl odc. 172 s. 8 - serial
16:45 Słowo na niedzielę
17:10 Na dobre i na złe odc. 694 
 - serial
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! 
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 134
21:35 La La Poland odc. 3
22:30 Kabaretowa Scena Dwójki 
 przedstawia odc. 1
23:30 Kabaretowa Scena Dwójki 
 przedstawia odc. 2
00:35 Agent XXL - komedia

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 8

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 5

11:00 Na Wspólnej odc. 2705 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2706 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2707 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2708 - serial

12:51 Ugotowani odc. 4 s. 13 

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 5 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 5 s. 3

16:00 Domowe rewolucje odc. 7 s. 2

17:00 Projekt Lady odc. 7 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 15 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5364

20:00 Listy do Julii - komedia 

22:10 Złodziejka tożsamości - komedia

00:25 Paranormal Activity: Naznaczeni 

 - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Kopciuszek - fi lm

09:15 My3 odc. 40

09:45 My3 odc. 41

10:25 Ewa gotuje odc. 301

10:55 Kingsajz - komedia 

13:25 W rytmie hip-hopu - melodramat

15:50 Joker odc. 45

16:50 Joker odc. 46

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 81

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 82

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 207 

 - serial

20:10 Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 

 Złodziej pioruna - fi lm

22:45 Obcy kontra Predator - fi lm

00:55 Chirurdzy odc. 86 - serial

08:55 Magda M. 13:55 STOP Drogówka 09:20 Lombard. Zycie pod 
zastaw

22:55 Do utraty sił 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:25 Ewa gotuje

Sandy Patterson z Kolorado dowiaduje się, że 
ktoś ukradł jego tożsamość i posługuje się kartą 
kredytową z jego danymi. Zostawia żonę, dzieci 
i pracę, by na własną rękę odnaleźć złodzieja.

Shane Gray zostaje wysłany w roli instruktora na 
obóz muzyczny. Tam poznaje Mitchie, nastolatkę 
o niespotykanym głosie i ambicji zostania gwiazdą 
muzyki pop.

„Camp Rock”
(1987r.) TV 4 14:55

„Złodziejka tożsamości”
(2013r.) TVN 22:10



Niedziela, 8 lipca 2018

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3304
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Ziarno odc. 667
09:15 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
11:25 Spotkanie ze świętym odc. 11
11:45 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:55 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 14
13:10 Błękitna Planeta II odc. 7 
 - serial
14:20 Franciszek, jezuita 
 odc. 4 - serial
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 4 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa o
 dc. 3 s. 1 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Orły Nawałki odc. 2 - serial
17:55 Joe Kidd - western 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wołyń - fi lm
22:45 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna  
23:25 Nocny recepcjonista 
 odc. 7 - serial
00:20 Nocny recepcjonista 
 odc. 8 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 140 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 1 s. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 1 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial

08:35 Camp Rock - komedia

10:30 Galileo odc. 667

11:30 Galileo odc. 668

12:40 Ulubieńcy Ameryki - komedia 

14:45 Mecenas Lena Barska 

 odc. 3 - serial

15:50 Mecenas Lena Barska 

 odc. 4 - serial

16:55 Książę Pacyfi ku - komedia 

19:00 Galileo odc. 669

20:00 Banita - fi lm

22:05 Kraina złoczyńców - fi lm

00:20 STOP Drogówka odc. 173

06:00 Skorpion odc. 4 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 9 s. 3 - serial

08:00 Miki i raźni rajdowcy 

 odc. 5 - serial

08:35 Jake i piraci z Nibylandii 

 odc. 5 s. 4 - serial

09:05 Hotel Zacisze odc. 5 - serial

09:45 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 4

10:20 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia 

 odc. 5

10:50 Dzieciak - komedia 

12:55 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm odc. 7 s. 2 - fi lm

14:20 Beethoven - komedia 

16:15 XX Mazurska Noc Kabaretowa 

20:00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia 

22:05 Sztos 2 - fi lm

00:10 Uwikłana odc. 5 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 8 - serial 

09:00 Richard Strauss. 

 Na drugim brzegu tęczy - fi lm 

10:55 Trzeci punkt widzenia odc. 244

11:30 Duma i uprzedzenie odc. 4 

 - serial

12:35 Wyspa - fi lm

13:20 Księstwo - fi lm

15:35 Chuligan literacki odc. 87

16:15 Młodzi polscy instrumentaliści 

 odc. 6 - koncert 

17:05 Pomniki historii odc. 5 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 474

18:10 Kobra - Głos mordercy - spektakl 

19:20 Pod znakiem węża 

 - wspomnienie o teatrze Kobra 

 - fi lm 

20:15 Dzień kobiet - dramat

22:05 Scena alternatywna w Opolu 

 - Julia Marcell - koncert 

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 244

23:15 Czasem śnię, że latam - fi lm 

00:20 T/Aboret live - Slot Art 

 Festival 2016 - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 61

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 11 - serial

08:05 Droga od Chrystusa 

 do Konstantyna odc. 4 - fi lm 

09:05 Doktor Ewa odc. 1 - serial

09:50 Woliński Park Narodowy - fi lm 

10:40 Okrasa łamie przepisy odc. 143

11:15 Mustang. Himalajska podróż - fi lm 

12:15 Największe oblężenia 

 średniowiecza odc. 1 - serial

13:15 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial

14:10 Szerokie tory odc. 92

14:45 Panienka z poste restante 

 - komedia 

16:15 Wielka gra odc. 106

17:15 Ex libris 

17:40 Quo vadis? odc. 1 - serial

18:40 Tajemnice początków Polski 

 odc. 5 - serial 

19:45 Męskie sprawy - fi lm 

21:40 Wielki test. Polskie aktorki 

 i aktorzy 

23:20 Goryl, czyli ostatnie zadanie 

 - komedia 

00:25 Wniebowzięci - komedia 

08:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
09:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
11:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
15:00 XXVII Pielgrzymka Rodziny 
 Radia Maryja na Jasną Górę 
15:20 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
15:35 Młodzi światu 
15:50 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
15:55 Święty na każdy dzień
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina
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 
21:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:40 Cuda Jezusa odc. 15 - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Domek nr 6 - fi lm

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 660 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1363 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:40 Przyroda krajów bałtyckich 
 odc. 2 - fi lm 
11:40 Mistrzostwa Świata w Rosji 
 Piłka nożna 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 135
16:45 Kocham cię, Polsko! - kulisy 
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 38
17:10 Na dobre i na złe odc. 695 
 - serial
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:25 Pociąg do podróży odc. 6 
 - miniserial
19:35 Rodzinka.pl odc. 173 s. 8 
 - serial
20:10 Agent XXL - komedia
21:55 Sherlock odc. 13 s. 2 - serial
23:35 Szalom na Szerokiej 
 - koncert fi nałowy odc. 18
00:40 Pod skórą - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 18 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 18

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 6

11:00 Iron Majdan odc. 9

12:00 Co za tydzień odc. 857

12:40 36,6 °C odc. 7 s. 3

13:45 Johnny English: reaktywacja 

 - komedia 

15:55 Step Up 4 Revolution

18:00 Ugotowani odc. 5 s. 13

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5365

20:00 Infi ltracja - thriller 

23:10 Mission: Impossible IV 

 - Protokół duchów - fi lm 

01:55 Sekrety lekarzy odc. 7 s. 4 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 19 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 20 - serial

08:45 Królewna Śnieżka 

 i siedmiu krasnoludków - fi lm

10:25 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm 

13:15 Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 

 Złodziej pioruna - fi lm 

15:50 W rytmie serca odc. 9 - serial

16:50 W rytmie serca odc. 10 - serial

17:50 Nasz nowy dom odc. 52

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 32 - serial

20:05 Gwiazdy dla Ziemi - Earth Festival 

 - koncert  

22:45 48 godzin - komedia

00:45 John Rambo - fi lm

05:40 Ukryta prawda odc. 274 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Columbo odc. 6 - serial

11:05 Columbo odc. 1 s. 6 - serial

12:45 Loch Ness - fi lm

14:55 Tylko dla orłów - fi lm

18:10 Nowy Jork, nowa miłość - komedia 

20:00 Stan zagrożenia - fi lm

23:00 Wielki Gatsby - dramat

02:00 Lucyfer odc. 18 s. 2 - serial

08:55 Columbo 10:30 Galileo

10:20 Wojciech Cejrowski. 
Boso

11:30 Duma i uprzedzenia 10:40 Okrassa łamie 
przepisy

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

Percy Jackson, dyslektyk z zespołem ADHD, 
dowiaduje się, że jest synem Posejdona. Chłopak 
wyrusza do obozu, w którym półbogowie próbują 
zapanować nad swoimi nadprzyrodzonymi mocami.

Agent Costigan musi wejść w mafi jne struktury, 
którymi dowodzi Frank Costello. W czasie gdy 
stara się on pozyskać zaufanie bossa, do policji 
podstępem dostaje się przestępca, Sullivan.

„Infi ltracja”
(2006r.) TVN 20:00

„Percy Jackson i bogowie 
olimpijscy: Złodziej pioruna”

(2010r.) Polsat 13:15
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11:05 Doktor Quinn

05:55 Elif odc. 274 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 137 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Rzeka Czerwona - western 
11:05 Doktor Quinn odc. 5 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Naukowa kawaleria - fi lm 
13:45 Elif odc. 275 - serial
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 6
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 138 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 11 - serial
17:55 Korona królów odc. 12 - serial
18:30 Opole na bis 
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 Bez tożsamości odc. 4 - serial
22:00 Tajemnice dopingu. Czerwona 
kartka dla Rosji - fi lm 
22:45 Mama na obcasach 
 - komediodramat
00:55 Nocny recepcjonista 
 odc. 7 - serial 

05:15 Ukryta prawda odc. 275 - serial

06:20 Szpital odc. 352 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 71 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 5 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 627 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 526 - serial

14:55 Szpital odc. 353 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 6 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 9 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 628 - serial

20:00 Półsłodki ciężar Komedia 

21:45 Uprowadzona odc. 7 - serial

22:45 Złodziej życia Thriller 

00:55 Tajemnice Laury 

 odc. 14 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 141 
 - serial
07:05 The Looney Tunes Show 
 odc. 26 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 1 - serial
08:00 Drużyna A odc. 18 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial
10:00 Na patrolu odc. 23 - serial
10:30 Na patrolu odc. 24 - serial
11:00 Drużyna A odc. 19 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 58 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 121
15:00 Esmeralda odc. 17
16:00 Esmeralda odc. 18
17:00 Esmeralda odc. 19
18:00 Policjantki i policjanci odc. 389 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 390 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 177 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14 - serial
22:00 Galileo odc. 668
23:00 Galileo odc. 669
00:00 Odznaka szeryfa - fi lm

06:00 To moje życie! odc. 328 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 95 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 4 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 5 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 16 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
20:00 Replikant - fi lm
22:00 Odrzut - fi lm
23:55 Magnum odc. 18 s. 6 - serial
00:55 Magnum odc. 1 s. 7 - serial

08:00 Białoruski klimat odc. 5

08:35 Druciane oprawki - fi lm

09:00 Wstęp do fi lmu odc. 53

09:05 Gołąb przysiadł na gałęzi 

 i rozmyśla o istnieniu - dramat

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 1 - serial

12:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 2 - serial

13:25 Kontrakt - fi lm 

15:25 Piosenki z autografem 

 odc. 3 - muzyka

16:35 Legenda Tatr - dramat

18:35 Do przerwy 0:1 odc. 5 - serial

19:05 Do przerwy 0:1 odc. 6 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Krótki fi lm o miłości - fi lm

21:40 Jestem Kuba - fi lm 

22:45 Którędy po sztukę odc. 27

22:50 Wanda Czełkowska 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 100

23:35 Ewolucja hip hopu odc. 4 - serial

00:30 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 618
07:00 Teatr wojny - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 35
08:40 1200 muzeów odc. 202 - serial
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 3 - serial 
10:40 Życie odc. 6 - serial
11:40 Aria dla atlety - fi lm 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 102 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 103 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 39 - serial
15:05 Spór o historię odc. 31
15:40 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial
16:45 Ex libris 
17:10 Flesz historii 
17:35 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 6 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 115
19:25 Sensacje XX wieku odc. 94
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym 
 odc. 3 - fi lm 
21:40 Blisko, coraz bliżej odc. 4 - serial
23:05 Powrót Paderewskiego odc. 5
23:15 Powrót Paderewskiego 
23:55 900 dni - fi lm 
01:20 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 35

08:00 Informacje dnia 
08:15 Katedra w głębinach - fi lm 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 Dobra wiara, dobre tricki 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Chrystus w Biblii 
 i „Kodzie Leonarda da Vinci” 
 odc. 3 - serial
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Prawda o Jedwabnem 
 - wykład prof. Iwo Cypriana 
 Pogonowskiego
13:05 Kartka z kalendarza 
13:10 Zambia: Kabwe - fi lm 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Na zakręcie - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień 
17:25 Kartka z kalendarza 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:15 Rozmowy niedokończone
19:45 Jay Jay Odrzutowiec
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. 81 
 - serial
23:00 Hildegarda z Bingen. 
 Światło Boga - fi lm 
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

06:00 Na dobre i na złe odc. 661 
 - serial
07:00 Coś dla Ciebie odc. 140
07:20 Na sygnale odc. 94 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 174 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:00 Nabożeństwo Kościoła 
 Ewangelicko-Metodystycznego 
 w Kraplewie 
13:55 W słońcu i w deszczu 
 odc. 1 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 33 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 23. Festiwal Gwiazd 
 w Międzyzdrojach 
19:05 Barwy szczęścia odc. 1862 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1863 
 - serial
20:10 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia 
22:10 La La Poland odc. 2
22:55 Ofi cer odc. 9 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

07:00 MasterChef Junior odc. 3 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 7

09:30 Szkoła odc. 317 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 575 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 45

12:30 19+ odc. 208 - serial

13:00 19+ odc. 209 - serial

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1034 - serial

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1035 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2

16:00 Szkoła odc. 318 - serial

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 46

18:00 Ukryta prawda odc. 576 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5366

20:10 Doradca smaku odc. 25 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2709 - serial

20:55 Milionerzy odc. 83, Teleturniej 

21:30 Projekt Lady odc. 8 s. 3

22:30 Sekrety lekarzy odc. 8 s. 4

23:30 Infi ltracja - thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 539 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 542 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 543 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 73 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 686 - serial

11:45 Gliniarze odc. 197 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 594 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 20 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 649 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3668

16:40 Gliniarze odc. 139 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 21 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 

178 - serial

20:05 John Rambo - fi lm 

22:00 Wschodzące słońce - dramat

00:55 X-Men Geneza - Wolverine - fi lm

14:55 Szpital 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 13:30 Sensacje XX wieku

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

Donna co wieczór zabawia publiczność jako stand-
uperka. Gdy kolejny raz opowiada o swoim pożyciu 
seksualnym, jej chłopak postanawia odejść. 
Zrozpaczona, spędza upojną noc w towarzystwie 
nieznajomego.

Życie byłego policjanta legło w gruzach, gdy 
zamordowano jego rodzinę. Mężczyzna chce 
odnaleźć i ukarać sprawców. Jego tropem podąża 
żądny zemsty gangster, któremu policjant zabił 
brata.

„Odrzut”
(2011r.) TV Puls 22:00

„Półsłodki ciężar”
(2014r.) TVN 7 20:00
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13:45 Elif

05:50 Elif odc. 275 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 138 - serial
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ostatni zachód słońca - western 
10:40 Opole na bis - koncert 
11:05 Doktor Quinn odc. 6 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Wiedeńskie bobry - fi lm 
13:45 Elif odc. 276 - serial
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 7
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 139 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 13 - serial
17:55 Korona królów odc. 14 - serial
18:35 Jeden z dziesięciu 
19:05 Trzecia połowa odc. 43 - 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. 44 - serial 
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 8 - serial
23:25 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 13 - serial
01:10 Clintonowie kontra 
 Obamowie. Sekrety rywalizacji 
 - fi lm 

05:20 Ukryta prawda odc. 276 - serial

06:20 Szpital odc. 353 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 72 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 6 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 628 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 73 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 527 - serial

14:55 Szpital odc. 354 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 7 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 10 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 629 - serial

20:00 Zapłata - thriller 

22:35 Firefox - fi lm

01:10 Masters of Sex odc. 6 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 142 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 1 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 2 - serial

08:00 Drużyna A odc. 19 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 25 - serial

10:30 Na patrolu odc. 26 - serial

11:00 Drużyna A odc. 20 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 59 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 122

16:00 Esmeralda odc. 21

17:00 Esmeralda odc. 22

18:00 Policjantki i policjanci odc. 390 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 178 - serial

21:00 Syrena - horror 

23:00 Kruk - thriller 

01:05 STOP Drogówka odc. 173

06:00 To moje życie! odc. 329 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 96 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 5 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 6 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial
14:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 17 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
20:00 Błękitna głębia II: Rafa - thriller 
21:50 Anakondy: Polowanie 
 na krwawą orchideę - horror 
23:50 Trzynasty apostoł 
 odc. 9 s. 2 - serial
01:00 Trzynasty apostoł 
 odc. 10 s. 2 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Legenda Tatr - dramat

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 3 - serial

12:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 4 - serial

13:40 Mój przyjaciel wróg - dramat

15:40 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 2

16:05 Program publicystyczny 

16:40 Lekcje pana Kuki - fi lm 

18:25 Do przerwy 0:1 odc. 7 - serial

19:05 Detektywi na wakacjach 

 odc. 1 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

20:00 Foxfi re - dramat

22:30 Dziennik fi lozofa odc. 101

22:40 Młode wilki 1/2 - fi lm

00:30 Miłość - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 619
07:00 Film dokumentalny - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 36
08:35 1200 muzeów odc. 220 - serial
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 4 - serial 
10:40 Wojna i Polska - fi lm 
12:30 Wojownicy czasu odc. 3
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 115 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 94 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 8 - serial
15:00 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym odc. 3
16:10 Jedwabne - fi lm 
16:45 Design po sowiecku. 
 Od szklanki do Biełaza - fi lm 
17:25 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 7 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 45
19:20 Sensacje XX wieku odc. 46
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 W poszukiwaniu Joanny d’Arc 
 - fi lm 
21:40 Blisko, coraz bliżej odc. 5 - serial
23:10 303 - fi lm 
00:25 Tragarz puchu - fi lm

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:25 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa - dokument 
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 O Wołyniu nikt z nas nie zapomni 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Serce bohatera - fi lm 
14:05 Dziesięć przykazań odc. 81 
 - serial 
14:50 Obława Film dokumentalny 
15:40 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
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
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana 
 Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 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 Nowa nadzieja - fi lm 

06:00 Na dobre i na złe odc. 662 
 - serial
07:00 Ćwiczenia z wolności 
07:20 Na sygnale odc. 95 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 175 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 156 - serial
13:55 W słońcu i w deszczu 
 odc. 2 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 34 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Mundial oczami Polaków 
 odc. 1 - serial 
19:05 Barwy szczęścia odc. 1864 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1865 
 - serial
20:10 Cztery wesela i pogrzeb Komedia 
22:15 U Pana Boga 
 za miedzą - Komedia 
00:20 Instynkt odc. 9 - serial

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1034 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1035 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 25 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 7
09:30 Szkoła odc. 318 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 576 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 46
12:30 19+ odc. 210 - serial
13:00 19+ odc. 211 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1036 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1038 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2
16:00 Szkoła odc. 319 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 47
18:00 Ukryta prawda odc. 577 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5367
20:10 Doradca smaku odc. 37 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2710 - serial
20:55 Milionerzy odc. 84
21:35 Gra dla dwojga - thriller 
00:05 Kuba Wojewódzki odc. 3 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 541 - serial

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 544 - serial

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 545 - serial

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 74 - serial

10:45 Dlaczego ja? odc. 687 - serial

11:45 Gliniarze odc. 198 - serial

12:45 Trudne sprawy odc. 595 - serial

13:45 Sekrety rodziny odc. 21 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 650 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 140 - serial

17:40 Sekrety rodziny odc. 22 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 126 - serial

20:10 X-Men Geneza - Wolverine - fi lm 

22:40 Adwokat - dramat

01:05 Króliczek - komedia 

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Do przerwy 0:1 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

W Królowym Moście czas biegnie wolniej. Wyznaczają 
go pory roku i kolejne święta. Czasami tylko naturalny 
rytm, nad którym czuwa ksiądz proboszcz, zaburzają 
niespodziewane wypadki.

Dana i Brendan, zaprzysięgli wrogowie, pomagają 
Johnowi i Belle w spędzie bydła. Po przybyciu 
do Teksasu mężczyźni zamierzają ostatecznie 
rozstrzygnąć konfl ikt. W podróży Brendan zaleca się 
do Belle.

„Ostatni zachód słońca”
(1961r.) TVP 1 08:40

„U Pana Boga za miedzą”
(2009r.) TVP 2 22:15
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11:05 Doktor Quinn

05:50 Elif odc. 276 - serial
06:50 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 139 - 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 Opole na bis - koncert 
11:05 Doktor Quinn odc. 7 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Żyrafa - świat z wysoka - fi lm 
13:45 Elif odc. 277 - serial
14:40 Opole na bis - koncert 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:35 Teo-ria smaku Teo Vafi disa odc. 8
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 140 - serial
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Korona królów odc. 15 - serial
17:55 Korona królów odc. 16 - serial
18:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:05 Trzecia połowa odc. 45 - 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. 46 - serial 
22:15 Alarm! 
22:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 9 - serial
23:30 Święta wojna Rosjan - fi lm 
00:30 Nic śmiesznego - komediodramat

05:15 Ukryta prawda odc. 277 - serial

06:20 Szpital odc. 354 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 73 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów odc. 9 s. 4 

 - serial

09:15 Magda M. odc. 7 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 629 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 74 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 528 - serial

14:55 Szpital odc. 355 - serial

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 4 - serial

16:55 Magda M. odc. 8 s. 2 - serial

18:00 Dr House odc. 11 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 630 - serial

20:00 Bez granic - melodramat

22:35 Olimp odc. 8 - serial

23:45 Suma wszystkich strachów - fi lm

02:20 Moc magii odc. 185

06:00 Detektywi w akcji odc. 143 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 2 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 3 - serial

08:00 Drużyna A odc. 20 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 8 - serial 

10:00 Na patrolu odc. 27 - serial

10:30 Na patrolu odc. 28 - serial

11:00 Drużyna A odc. 21 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 9 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 60 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 123

15:00 Esmeralda odc. 23

16:00 Esmeralda odc. 24

17:00 Esmeralda odc. 25

18:00 Policjantki i policjanci odc. 391 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 392 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 179 - serial

21:00 Wzgórza mają oczy II - horror 

22:55 Droga milionerów - fi lm

00:45 Galileo: Tajemnicze historie 

 odc. 15

06:00 To moje życie! odc. 330 s. 4
07:00 Dziesięć przykazań odc. 97 
 - serial
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 6 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 7 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 7 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial
14:50 Tajemnice medyczne odc. 18 
 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial
20:00 Arena - thriller 
22:00 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 1 - serial
23:05 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 2 - serial
00:10 Trzynasty apostoł odc. 11 s. 2 
 - serial

08:00 Szlakiem Kolberga odc. 3

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

08:45 Rzecz Polska odc. 6

09:15 Lekcje pana Kuki - fi lm  

11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 5 - serial

12:15 Najdłuższa wojna nowoczesnej 

 Europy odc. 6 - serial

13:40 Cudze szczęście - dramat

15:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1316

15:35 Program publicystyczny 

16:30 Wyrok na Franciszka Kłosa 

 - dramat

18:25 Detektywi na wakacjach odc. 2 

 - serial

19:00 Detektywi na wakacjach odc. 3 

 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 85

20:05 Konformista - dramat

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 102

22:25 Paryż na bosaka - fi lm 

00:00 Oskar Kolberg - życie i pasja 

 - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 620
07:00 Jedwabne - fi lm 
07:35 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 91
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 37
08:30 1200 muzeów odc. 221 - serial
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 5 - serial 
10:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 1 - serial 
11:25 Spór o historię odc. 106
12:00 Dawne światy odc. 5 - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:25 Sensacje XX wieku odc. 45 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 46 
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 68 - serial
15:00 303 - fi lm 
16:05 Droga do „Ostrej Bramy” - fi lm 
16:45 Linia warszawska. Białorusini 
 w Wojsku Polskim - fi lm 
17:25 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 8 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 122
19:20 Sensacje XX wieku odc. 123
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Film dokumentalny - fi lm 
21:25 Blisko, coraz bliżej odc. 6 - serial
23:00 Krzyżacy. Powstanie, potęga 
 i upadek - fi lm 
00:05 Mała Moskwa - melodramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 180 lat na zdrowie - fi lm 
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Młodzi światu 
10:00 Zakon Marianistów - fi lm 
10:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 4 - serial
11:15 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Guadalupe - żywy obraz - fi lm 
13:15 Kisielin - wołanie o pamięć - fi lm 
13:45 Nowa nadzieja - fi lm  
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 4
17:00 Świadkowie zbrodni UPA - 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
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 Wołyń - nierozliczone 
 ludobójstwo - fi lm 
23:15 Kartka z kalendarza
23:20 Wypaczone sumienia 

06:00 Na dobre i na złe odc. 663 
 - serial
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 96 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie - ekstra 
11:25 Rodzinka.pl odc. 176 s. 8 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 157 - serial
13:55 W słońcu i w deszczu odc. 3 
 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Czarna perła odc. 35 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Mundial oczami Polaków 
 odc. 2 - serial 
19:05 Barwy szczęścia odc. 1866 
 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1867 
 - serial
20:10 Miłość po francusku - komedia 
21:50 Jedyna szansa odc. 3 - serial
23:05 Jedyna szansa odc. 4 - serial
00:10 Cztery wesela i pogrzeb 
 - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1036 
 - serial
07:35 W-11 - wydział śledczy odc. 1038 
 - serial
08:20 Doradca smaku odc. 37 s. 8
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 7
09:30 Szkoła odc. 319 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 577 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 47
12:30 19+ odc. 212 - serial
13:00 19+ odc. 213 - serial
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1040 
 - serial
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1041 
 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2
16:00 Szkoła odc. 320 - serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 48
18:00 Ukryta prawda odc. 578 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5368
20:10 Doradca smaku odc. 28 s. 8
20:15 Na Wspólnej odc. 2711 - serial
20:55 Milionerzy odc. 85
21:30 Wredne dziewczyny - komedia 
23:35 Piętno przeszłości - fi lm
01:35 MasterChef Junior odc. 3 s. 3 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 542 - serial
08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 546 
 - serial
09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 547 
 - serial
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 75 - serial
10:45 Dlaczego ja? odc. 688 - serial
11:45 Gliniarze odc. 199 - serial
12:45 Trudne sprawy odc. 596 - serial
13:45 Sekrety rodziny odc. 22 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 651 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:40 Gliniarze odc. 141 - serial
17:40 Sekrety rodziny odc. 23 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 188 
 - serial
20:05 Świat według Kiepskich odc. 521 
 - serial
20:40 Króliczek - komedia  
22:45 Totalny kataklizm - komedia 
00:30 Charlie i Boots - komedia 

07:15 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

18:25 Detektywi na 
wakacjach

13:25 Sensacje XX wieku

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

Sarah poznaje lekarza, który pracuje w Afryce, 
pomagając głodującym dzieciom. Zafascynowana 
jego pracą postanawia porzucić dostanie życie 
i wyruszyć do Etiopii wraz z transportem żywności 
i lekarstw.

Shelley – króliczek Playboya, wiedzie beztroskie 
życie w luksusowej rezydencji Hugh Hefnera. 
Nieoczekiwanie zostaje z niej wyrzucona i nie ma 
gdzie się podziać. Trafi a do kampusu.

„Bez granic”
(2003r.) TVN 7 20:00

„Króliczek”
(2008r.) Polsat 20:40
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 temperatura: 26 11 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1019 1018 hPa
 wiatr: 20 16 km/h 

 temperatura: 26 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1017 1016 hPa
 wiatr: 14 14 km/h 

 temperatura: 27 13 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1016 hPa
 wiatr: 14 11 km/h 

 temperatura: 27 13 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1015 hPa
 wiatr: 7 12 km/h 

 temperatura: 28 17 °C
 opady: 0 5 mm
 ciśnienie: 1015 1013 hPa
 wiatr: 17 22 km/h 

 temperatura: 29 19 °C
 opady: 8 21 mm
 ciśnienie: 1010 1008 hPa
 wiatr: 24 21 km/h 

 temperatura: 22 18 °C
 opady: 43 53 mm
 ciśnienie: 1007 1001 hPa
 wiatr: 17 24 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Gofry z bitą śmietaną i owocami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Składniki: 

3 szklanki mąki
2,5 szklanki mleka
pół szklanki oleju
3 jajka
2 płaskie łyżeczki 
proszku do pieczenia
2 łyżki cukru
szczypta soli
200 ml śmietany 30%
50 g cukru pudru
owoce sezonowe wg uznania

Sposób wykonania:

Żółtka oddziel od białek i utrzyj z cu-
krem. Dodawaj naprzemiennie mąkę prze-
sianą z proszkiem do pieczenia, mleko i olej. 
Na koniec białka ubij ze szczyptą soli na 
sztywną pianę i delikatnie połącz z masą, aby 
przybrała konsystencję gęstej śmietany. Cia-
sto nakładaj na dobrze rozgrzaną gofrownicę 
i piecz po 3-4 minuty, aż gofry będą brązowe. 
Śmietanę ubij na sztywno z cukrem pudrem. 
Owoce umyj. Gofry udekoruj bitą śmietaną 
i owocami.

Smacznego! Sandra Dembska
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Bory Tucholskie 
zapraszają

TURYSTYKA  Tucholski Park Krajobrazowy nierozerwalnie 
związany jest z dorzeczem rzeki Brdy

Tucholski Park Krajobrazo-
wy, położony na obszarze Bo-
rów Tucholskich, ukształtowanie 
terenu zawdzięcza ostatniemu 
zlodowaceniu bałtyckiemu. Na 
czole lodowca tworzyły się pa-
góry moren czołowych, które na 
przedpolu tworzyły równiny pia-
skowe zwane sandrami. Wspo-
mniane sandry tworzą wypukłe 
wydmy, które osiągają wysokość 
nawet 130 metrów. Inną formą 
terenu, która występuje na tere-
nie TPK, są tzw. wysoczyzny mo-
renowe oraz rynny lodowcowe, 
prowadzące wprost do utworzo-
nych jezior. 

Losy historyczne obszaru 
Borów Tucholskich były trwale 
związane z zakonem krzyżackim, 
a po I wojnie światowej z zabo-
rem pruskim. Dopiero po zakoń-
czeniu II wojny światowej tereny 
te wróciły na stałe do Polski. 

Tucholski Park Krajobrazowy 
powstał w 1985 roku. Zajmuje 
powierzchnię ponad 36 tys. ha, 
z czego 25 tys. znajduje się na 
terenie naszego województwa, 
a reszta na terenie województwa 
pomorskiego. Prawie 90 proc. 
parku to Bory Tucholskie. Taka 
ilość terenów leśnych powoduje, 
że gospodarka związana jest z la-
sami i przemysłem leśnym.

Na terenie TPK ustanowiono 
osiem rezerwatów przyrody. Wy-
stępują też trzy Obszary Chro-
nionego Krajobrazu i pojedyncze 
Pomniki Przyrody. Całość Borów 
Tucholskich to Obszar Chroniony 
„Natura 2000”, świetny do upra-
wiania turystki ekologicznej, 
czyli takiej polegającej na pozna-
waniu naturalnego bogactwa le-
śnego. Ale atrakcji jest więcej.

Koniecznie trzeba zobaczyć 
największy w Polsce akwedukt 
w Fojutowie. Powstał w XIX wie-
ku jako skrzyżowanie dwóch dróg 
wodnych: Wielkiego Kanału Brdy 
i naturalnego cieku wodnego 

Strugi Czerskiej. Amatorom kaja-
karstwa na pewno przypadnie do 
gustu uroczysko „Piekło” na te-
renie rezerwatu rzeki Brdy, koło 
leśniczówki Świt. Rzeka w tym 
miejscu przypomina rzekę gór-
ską o bystrym, rwącym nurcie 
pełnym wirów i zakoli. Brda to 
jeden ze szlaków turystycznych. 
Główny szlak wodny rozpoczyna 
się w miejscowości Rytel i pro-
wadzi meandrami rzeki. Wodne 
stanice zapewniają w miarę bez-
pieczny wypoczynek. W miejscu 
startu można bez problemu wy-
pożyczyć sprzęt kajakarski i za-
poznać się z przebiegiem trasy.

Innym ciekawym punktem 
programu turystycznego jest 
Muzeum Borów Tucholskich 
w Tucholi. Poznamy tam faunę 
i florę tych terenów, a także ży-
cie codzienne borowiaków. We 
wsi Krąg warto zobaczyć osa-
dę borowiaków sprzed 100 lat. 
Niedaleko Tucholi, a konkretnie 
w miejscowości Piła Młyn, znaj-
duje się Górnicza Wioska, od-
kryta przypadkowo przez grupę 
archeologów. Jest ona dostępna 
do zwiedzania. Zobaczymy re-
konstrukcję kopalni węgla bru-
natnego, która istniała i funk-
cjonowała w latach 1850-1939. 
Dzieci będą mogły poszukać 

skarbu Wilhelma Krugera i poba-
wić się w zabawy z przeszłości. 

Jedną z atrakcji Borów Tu-
cholskich są torfowiska, na te-
renie których utworzono rezer-
waty. Ciekawym jest na pewno 
rezerwat „Jeziorka Kozie” z pły-
wającymi wyspami czy też rezer-
wat „Jelenia Wyspa” w Gołąbku, 
położony wokół najczystszej rze-
ki tych terenów – Stążki. Poleca-
my wzorcowo urządzoną ścieżkę 
dydaktyczną z wieżą widokową.

Rezerwat Cisów Staropol-
skich, znajdujący się w Nad-
leśnictwie Wierzchlas nad je-
ziorem Mukrzańskim, zajmuje 
powierzchnię 90 ha i jest naj-
większym rezerwatem tego typu 
w Polsce. Znajduje się tu ponad 
3500 cisów, a największy z nich – 
Cis Chrobrego – ma obwód pnia 
ponad 250 cm. W rezerwacie jest 
ścieżka dydaktyczna i należy się 
poruszać tylko nią.

TPK to kilkanaście szlaków 
turystyki pieszej. Najpopular-
niejszy jest szlak na odcinku 
Tuchola – Płaskorz – Cekcyn 
o długości 35 kilometrów. Sporo 
krótszy, o długości 14 kilome-
trów, prowadzi od miejscowości 
Legbąd, przez Fojutowo, do Ry-
tla. Są również ścieżki rowerowe, 
np. Bydgoszcz – Chojnice o dłu-
gości 165 kilometrów i Tucho-
la – Bachorze o długości 115 ki-
lometrów. Nie należy się zrażać 
długością tych szlaków. Zawsze 
można dany odcinek podzielić 
na kilka etapów i szlak przebyć 
w kilka dni. Nocleg bez problemu 
znajdziemy w gospodarstwach 
agroturystycznych.

Do Tucholskiego Parku Kra-
jobrazowego należy się wybrać 
przynajmniej na kilka dni. Kto 
raz poznał te tereny, na pewno 
będzie tam wracał. 

(Maw)

Brda na wysokości wjazdu do Tucholi (fot. aba)

Akwedukt w Fojutowie (fot. commons.wikimedia.org)

Pamiątka z wakacji
będzie kłopotem
Jedziesz na wakacje za granicę? Z pewnością zechcesz 
przywieźć jakąś pamiątkę. Sklepy i targowiska kuszą 
skórzanymi torebkami, biżuterią z kości słoniowej 
lub koralowca, kawiorem albo nalewkami z kobrą 
w butelce. Zobacz, czego lepiej nie kupować, żeby nie 
narazić się na kłopoty.

Prawo

To, co fascynuje nas w egzo-
tycznych krajach, to m.in. tam-
tejsza fauna i flora. Wiele dziko 
występujących gatunków zwie-
rząt i roślin jest zagrożonych 
wyginięciem. Aby je chronić zo-
stała sporządzona Konwencja 
Waszyngtońska (CITES), która 
reguluje handel zagrożonymi ga-
tunkami poprzez kontrolę, moni-
toring i ograniczanie międzynaro-
dowego obrotu nie tylko żywymi 
okazami, ale również produktami 
z nich pochodzącymi.

Przed przywozem pamiątek 
z egzotycznych roślin i zwierząt 
upewnij się, czy nie są one objęte 
przepisami dotyczącymi ochro-
ny dzikiej fauny i flory poprzez 
ograniczanie handlu (CITES). Jeśli 
pamiątkę, którą planujesz ku-
pić wytworzono z zagrożonych 
gatunków objętych tymi prze-
pisami, nie znaczy to, że nie ma 
możliwości przywiezienia jej do 
kraju. Należy jednak upewnić się, 
że okaz został legalnie pozyskany 
i dopełnić wszelkich wymaganych 
procedur eksportowych i impor-
towych.

Czego 
nie wolno przywozić?
Pamiętaj, że w świetle przepi-

sów CITES nie ma znaczenia, czy 
przewóz dotyczy żywych zwie-
rząt czy przedmiotów, produk-
tów z nich wykonanych. A zatem 
jeśli na liście gatunków objętych 
tymi przepisami znajduje się np. 
pyton, to nie wolno ci bez odpo-
wiedniego zezwolenia przywieźć 
ani żywego zwierzęcia, ani też np. 
torebki czy paska wykonanego 
z jego skóry (patrz tabela). Pełna 
lista gatunków objętych przepisa-
mi znajduje się w rozporządzeniu 
Unii Europejskiej w zakresie CI-
TES.

Są również gatunki, których 
w ogóle nie można przywozić do 
Unii Europejskiej, m.in.:

• trofea wilka z Białorusi, Kir-
gistanu, Turcji;

• nierozłączka rudogłowa 
z Tanzanii;

• ara zielonoskrzydła z Ar-
gentyny i Panamy;

• liczne gatunki koników 
morskich z Indonezji;

• niektóre motyle z Wysp Sa-
lomona;

• skrzydelnik olbrzymi (jego 
muszle są popularną pamiątką) 

z Haiti, niektóre muszle przy-
daczni z Wietnamu, Mozambiku, 
wysp Salomona;

• niektóre storczyki ze Szwaj-
carii, Turcji, Norwegii, Korei Połu-
dniowej, Rosji, Chin, Wietnamu.

Jak dopełnić formalności?
1. Bądź wyczulony na wszelkie 

okazy zwierząt i roślin kupowane 
za granicą.

2. Dowiedz się, czy gatunek 
zwierzęcia/rośliny, z którego wy-
tworzono przedmiot, jest objęty 
przepisami CITES. Szczególnie 
czujny bądź przy przedmiotach 
wytworzonych z: kości słonio-
wej, rogów nosorożca, koralow-
ców, muszli, skór gadów i ssaków 
(głównie: krokodyli, węży, dzikich 
kotów, wilków, niedźwiedzi), in-
nych kości zwierząt.

3. Poinformuj sprzedawcę, że 
chciałbyś wywieźć dany przedmiot 
za granicę. Być może sprzedaw-
ca ma odpowiednie dokumenty 
wywozowe lub może się o nie 
wystarać. To może ułatwić pro-
cedury, ale jedynie w przypadku, 
gdy otrzymasz szczegółowe in-
formacje. Prostego zaprzeczenia, 
typu „Nie, nic Pan/i nie potrze-
buje, nie będzie problemów”, nie 
traktuj jako ostatecznej wykładni. 
Pamiętaj, że poza zezwoleniem 
na wywóz potrzebujesz jeszcze, 
w większości przypadków, zezwo-
lenia na przywóz.

4. Skontaktuj się z Minister-
stwem Środowiska (mail: cite-
s-ma@mos.gov.pl) opisując moż-
liwie dokładnie sytuację (kraj, 
okaz, gatunek). W razie potrzeby 
poradzimy, jak możliwie spraw-
nie przeprowadzić procedurę 
importową, poinformujemy, czy 
w przypadku danego okazu przy-
wóz będzie możliwy.

5. Jeśli już przed wyjazdem 
planujesz zakup jakiejś egzotycz-
nej pamiątki, upewnij się, jakie 
masz możliwości w tym zakresie 
wynikające z przepisów i w razie 
potrzeby przygotuj się zawczasu 
do dopełnienia wszelkich formal-
ności.

6. Na stronie Sekretariatu 
CITES znajdują się m.in. dane do-
tyczące organów wdrażających 
przepisy w krajach całego świata, 
a w Głównym Inspektoracie Wete-
rynarii – Biurze do spraw Granic, 
uzyskasz informacje o ewentual-
nych przepisach mogących mieć 
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internetowym bądź przygotować 
samemu. To ostatnie jest bardzo 
proste, ale nieco pracochłonne. Go-
tową pektynę można zamrozić lub 
przelać do słoików i zapasteryzo-
wać. Przyda się w następnym sezo-
nie do przygotowania przetworów. 
Najczęściej robi się ją z jabłek. Są 
wskazane dobre, kwaskowate, zie-
lonkawe. Słodkie, suche, w typie 
gruszkowym nie będą się nadawać. 
Mogą być stłuczone, takie, których 
nie będziemy już jeść w całości. 
Jabłka dokładnie myjemy, kroimy 
w kostkę (razem ze skórką i nasio-
nami), wrzucamy do garnka o gru-
bym dnie i zalewamy wodą. Gotu-
jemy na wolnym ogniu przez dwie 
godziny, co jakiś czas mieszając. 
Następnie przecedzamy pektynę 
przez gazę, dokładnie odciskając. 
Gotową przekładamy do słoika i zu-
żywamy w ciągu tygodnia do zro-
bienia przetworów. Aby sprawdzić 
zdolności żelujące naszej pektyny, 
należy wlać do szklanki 2-3 łyżki 
alkoholu i dodać jedną łyżkę zim-
nej pektyny. Powinna ona zmienić 
się w galaretowatą masę, dającą 
się wyciągnąć widelcem w jednym 
kawałku. Jeżeli tak się nie dzieje, to 
znaczy, że albo owoce się nie nada-
ją, bo są np. zbyt dojrzałe, albo za 
krótko je gotowaliśmy.

Pektynę możemy też przy-
gotować z owoców cytrusowych, 
a konkretnie z białej części pod 

skórką. Owoce trzeba wyszorować. 
Delikatnie obrać skórkę wierzchnią, 
tak żeby została biała część. Tę wy-
cinamy, kroimy drobno i zalewamy 
wodą. Odstawiamy na 30 minut, 
a potem gotujemy 30 minut. Po 
wystudzeniu przeciskamy przez 
gazę. Tak przygotowaną pektynę 
można zamrozić i wykorzystywać 
latem i jesienią.

Podczas korzystania z domo-
wej pektyny nie da się jednoznacz-
nie określić proporcji, bo wszystko 
zależy od stopnia dojrzałości jabłek, 
z których pozyskujemy pektynę 
i ich gatunku. Ważna jest również 
ilość dodanego cukru. Im go mniej, 
tym więcej potrzeba pektyny. 
Najczęściej przygotowując dżemy 
z owoców o niskiej zawartości pek-
tyny, należy na szklankę owoców 
dodać szklankę domowej pektyny 
jabłkowej. Jeśli owoce nie są zbyt 
kwaśne, wskazane jest również do-
danie soku z cytryny.

Z żywieniowego punktu wi-
dzenia pektyny są substancją ba-
lastową. Co prawda nie dostarczają 
składników odżywczych, lecz ko-
rzystnie wpływają na organizm, 
dlatego nie są wcale takie zbędne.

Stosując pektynę w przetwo-
rach, dbamy podwójnie o nasze 
zdrowie. Po pierwsze eliminujemy 
niezdrowe zagęszczacze i nadmiar 
cukru, a po drugie dajemy nasze-
mu organizmowi rozpuszczalną 
frakcję włókna pokarmowego, któ-
ra korzystnie wpływa na pracę je-
lit, pomaga utrzymać prawidłowe 
stężenie glukozy we krwi, redukuje 
ilość cholesterolu LDL, oczyszcza 
organizm z toksyn. 

(nał)
fot. pixabay/ilustracyjne

Latem chcemy zachować owo-
ce na zimową porę roku. Warto, by 
przetwory były zdrowe. Używanie 
dużej ilości cukru i sztucznych żel-
fiksów temu nie sprzyja. Minimalna 
zawartość cukru, jaką trzeba do-
dać, używając żelfiksów lub cukru 
żelującego, to aż 350 g na 1 kg owo-
ców. Na dodatek prawie wszystkie 
żelfiksy i cukry żelujące 2:1 oraz 
3:1 dodatkowo zawierają w swoim 
składzie substancję konserwującą, 
zwykle jest to kwas sorbowy lub 
sorbinian potasu. 

Sposobem na dżemy bez dużej 
ilości cukru jest długotrwałe goto-
wanie owoców. Jednak to też nie 
jest dobre rozwiązanie, bo podczas 
długiej obróbki termicznej zabija-
my w nich to, co najwartościow-
sze. 

Jak zatem zdrowo zamknąć 
letnie owoce w słoikach? Z pektyną. 
Jest to mieszanina poli- i oligosa-
charydów (węglowodanów), z któ-
rych zbudowane są ściany komór-
kowe wielu roślin. Dla człowieka 
stanowią frakcje rozpuszczalnego 
włókna pokarmowego, czyli błon-
nika. Pektyny posiadają natural-
ną właściwość tworzenia żeli oraz 
galaretek w środowisku kwaśnym 
i właśnie tę cechę wykorzystujemy 
podczas przygotowywania konfi-
tur.

Jak zdobyć pektynę? Można ją 
kupić w sklepie stacjonarnym bądź 

PrzePis na domową Pektynę
– 1 kg jabłek

– woda dobrej jakości
– materiał nadający się do przecedzania/filtrowania np. płótno, gaza 

Wersja 1.
Kroimy jabłka w kawałki lub kostkę i gotujemy do miękkości. Niektórzy zalecają nawet 2 godz. Potem całość przeciskamy 
przez gazę/płótno. Można też zostawić do ocieknięcia np. przez noc. Powstały płyn redukujemy – gotujemy, aż powsta-
nie lepka ciecz, powstały sok nie może przypominać tego z sokowirówki. Zawartość gazy można raz jeszcze zagotować 
z wodą i powtórzyć czynność. Im więcej wydusimy z tych jabłek, tym lepiej. 

Wersja 2.
Z jabłek obieramy gniazda nasienne. Owoce miksujemy, wrzucamy do garnka, dokładamy do nich wycięte przedtem 
gniazda (chodzi o to, by nie zmiksować pestek), zalewamy to wodą, by przykryć owoce i gotujemy pół godziny. Studzimy, 
przecedzamy przez płótno. Czynność powtarzamy – zalewamy wodą raz jeszcze, znowu gotujemy i przecedzamy. Po-
wstały płyn redukujemy - gotujemy do lekkiego zagęszczenia.

Wersja 3.
Składniki:

1 kg odpadów jabłkowych (wytłoczyny z wyciskarki, obierki, gniazda nasienne)
175 ml wody

Umieścić odpady jabłkowe w garnku z grubym dnem. Wlać wodę. Przykryć i gotować na małym ogniu (często mieszając) 
20-25 minut od momentu zagotowania. Wystudzić. Przelać na wyłożone gazą sito i zostawić na 5-6 godzin, a najlepiej 
na całą noc, by sok swobodnie odciekł. Uzyskana w ten sposób ciecz, która roztarta między palcami przypomina płynną 
żelatynę, to właśnie pektyna.

Zdrowe lato w słoiku
kULinaria  Sezon robienia przetworów w pełni. Każdy 
z nas chce zachować smaki lata, by delektować się nimi 
w zimie. Radzimy, jak zamknąć w twistach owoce z ta-
jemniczą pektyną

zastosowanie wobec niektórych 
okazów zwierząt.

Co grozi za 
niedopełnienie wymogów?
Przewóz i działalność komer-

cyjna prowadzona z naruszeniem 

przepisów UE w zakresie ochrony 
gatunków fauny i flory w drodze 
regulacji handlu nimi jest prze-
stępstwem i podlega karze po-
zbawienia wolności do lat 5.

Ministerstwo Środowiska

GATUNEK TEGO NIE KUPUJ

ssaki: wszystkie naczelne (w tym ka-
pucynki, tamaryny, marmozetty), ko-
towate (tygrysy, lwy, lamparty, pumy, 
serwale, rysie, żbiki i wszystkie inne 
poza kotem domowym), wilki, słonie, 
nosorożce, wydry

żywe małpki sprzedawane w celach 
hobbystycznych, skóry dzikich kotów, 
wilków, niedźwiedzi, wydr, słoni, nie-
których zebr oraz przedmioty z nich 
wykonane (buty, dywaniki, kołnie-
rze), wyroby z kości słoniowej, z ro-
gów nosorożca, kłów morsa, pamiątki 
(wypchane zwierzęta lub ich frag-
menty, przedmioty ze skóry, w tym 
przedmioty pamiątkarskie z dłoni 
małp, z nóg/włosia słonia), trofea, 
specyfiki medycyny azjatyckiej (mogą 
zawierać kości tygrysów, żółć niedź-
wiedzi, rogi nosorożca)

ptaki: np. gwarek, prawie wszystkie 
papugi, wszystkie ptaki drapieżne, 
sowy, kolibry

żywe i wypchane zwierzęta, jaja, 
trofea

gady: węże np. wszystkie z rodziny 
pytonów i dusicieli, wszystkie żółwie 
lądowe i morskie, wszystkie krokody-
le, liczne legwany, gekony kameleony, 
inne jaszczurki

żywe zwierzęta, przedmioty skórza-
ne (paski do zegarków, torebki, buty, 
kapelusze, kurtki), przedmioty pa-
miątkarskie ze spreparowanych węży, 
kobry w butelkach z egzotycznymi 
nalewkami, trofea

płazy: np. drzewołazy, aksolotl żywe zwierzęta sprzedawane w ce-
lach hobbystycznych

ryby: np. wszystkie jesiotrokształtne, 
wszystkie koniki morskie

egzotyczne rybki akwariowe, kawior, 
leki i paraleki (w tym specyfiki medy-
cyny azjatyckiej) wytworzone z koni-
ków morskich, zasuszone zwierzęta

pajęczaki: np.: ptaszniki, skorpion ce-
sarski

żywe zwierzęta sprzedawane w ce-
lach hobbystycznych, spreparowane 
skorpiony sprzedawane jako pamiątki 
lub składniki egzotycznych nalewek

owady: np. niepylak apollo, pazie pta-
sioskrzydłe

spreparowane okazy (motyle, 
chrząszcze) sprzedawane w celach 
kolekcjonerskich, żywe zwierzęta

pierścienice: pijawka lekarska żywe okazy dla celów paramedycz-
nych, leki i paraleki wytworzone z pi-
jawek

mięczaki (głównie małże i ślimaki): 
np. muszle skrzydelnika olbrzymiego 
i przydaczni

muszle do celów kolekcjonerskich

rośliny: niektóre agawy, niektóre 
cyprysy, prawie wszystkie kaktusy, 
wszystkie storczyki, wszystkie dzba-
neczniki, szereg roślin drzewiastych  
z rodziny mahoniowatych, palisandry

egzotyczne rośliny ozdobne, meble 
i przedmioty z drewna (w szczegól-
ności mahoniowego), wyroby z pali-
sandru (np. gitary)

koralowce skamieniałe fragmenty koralowców 
przewożone jako pamiątki, składniki 
biżuterii (nie dotyczy korali czerwo-
nych i różowych), żywe koralowce 
i ukwiały do celów akwarystycznych
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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)

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

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

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

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

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

Szczęście ci sprzyja, korzystaj z nadarzających się 
okazji. Dobra passa sprawi, że będziesz wyjątkowo 
pewny siebie, ale też kłótliwy. Nie zawsze racja bę-
dzie po twojej stronie. W rodzinie przypadnie ci rola 
mediatora w konflikcie. Zaufaj swojej intuicji, a roz-
wiązanie samo się znajdzie.

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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Wakacje z książką
LIPNO  Miejska Biblioteka Publiczna w ramach akcji „Zabierz 
książkę na wakacje” zachęca każdego mieszkańca regionu lip-
nowskiego do sięgania do bogatego księgozbioru naszej książ-
nicy, a dzieci do uczestnictwa w bibliotecznych zajęciach waka-
cyjnych. Wszystkie oferty są bezpłatne

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 JaNkOwSkI
 urodził się 28 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,47 kg i mierzył 
56 cm. Jest synem Bar-
tłomieja i Magdaleny 
z Wichowa, ma siostrę 
Ewę

SzymON kOśmIder
 urodził się 27 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,45 kg i mierzył 57 cm. 
Jest synem Sławomira i An-
geliki z Kozirogu Leśnego, 
ma brata Oliwiera

Iga SzuStOwSka
 urodziła się 25 

czerwca w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,63 kg 
i mierzyła 55 cm. Jest 
córką Krzysztofa i Ju-
styny z Kikoła, ma brata 
Szymona i siostrę Maję

maJa CetkOwSka
 urodziła się 25 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,9 kg i mierzyła 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Artura i Beaty 
z Czernikowa

wIktOrIa NOwICka
 urodziła się 28 

czerwca w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,35 kg 
i mierzyła 59 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem 
Konrada i Mileny z Lip-
na

aLICJa dąbrOwSka
 urodziła się 25 czerwca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,8 kg i mierzyła 
51 cm. Jest córką Dawida 
i Małgorzaty z Bobrownik, 
ma brata Mikołaja

Nasza biblioteka miejska dba 
o swoich czytelników i miesz-
kańców miasta oraz powiatu lip-
nowskiego i zachęca do umilenia 
sobie letniej laby. A że nie od dziś 
wiadomo, iż to właśnie czytanie 
jest jednym z najprzyjemniejszych 
sposobów na spędzanie wolnego 
czasu, bibliotekarze zapraszają do 
książnicy po coś wyjątkowego do 
przeczytania i zapewniają, że na 
półkach naszej wypożyczalni każdy 
znajdzie coś dla siebie.

– Tegoroczne wakacje mogą 
być okazją, by sięgnąć po kilka do-
datkowych tytułów i nadrobić czy-
telnicze zaległości – przekonuje 
mieszkańców Ewa Charyton, sze-
fowa Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lipnie. – Być może wasz wyma-
rzony tytuł znajduje się w lipnow-
skiej bibliotece. Naszym bibliote-
karskim zdaniem jest jeden sposób 
na udane wakacje. Dobra książka 
czytana. My polecamy hamak pod 
jabłonią, ręcznik na plaży, ławkę 
w parku, zarośniętą bluszczem al-

tankę. Na upalne wieczory na 
tarasie i deszczowe dni przy 
herbacie. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Lipnie codzien-
nie poleca nowe książki na 
lato. U nas najwięcej nowo-
ści, biografii, kryminałów, 
romansów, powieści oby-
czajowych. Przyjdź i wybierz 
coś dla siebie. Zapraszamy 
do biblioteki mieszkańców 

z terenu miasta Lipna i powiatu 
lipnowskiego. Korzystanie z biblio-
teki jest bezpłatne, na podstawie 
obowiązującej karty bibliotecznej. 
Pamiętajcie drodzy czytelnicy, bez 
was książki się nudzą. Zabierzcie je 
ze sobą na wakacje.

Wybierając się do bibliote-
ki trzeba pamiętać, że nastąpiła 
zmiana godzin jej pracy w okresie 
wakacyjnym, czyli od 23 czerw-
ca do 1 września. I tak  Biblioteka 
Główna przy ul. Piłsudskiego 22 
od poniedziałku do piątku czynna 
jest w godzinach od 8.00 do 17.00. 
Filia biblioteczna nr 2 przy ulicy 
Nieszawskiej 6 od poniedziałku do 
piątku jest otwarta od 7.00 do 15.00, 
a filia biblioteczna nr 4 na Osiedlu 
Sikorskiego 15 czeka na czytelników 
do poniedziałku do piątku od 8.00 
do 16.00. W wakacyjne soboty bi-
blioteka i jej filie są nieczynne.

Stałym punktem na najbliższe 
dwa miesiące w książnicy będą po-
pularne czwartki z biblioteką, czyli 
wyczekiwane i uwielbiane przez 

uczestników zajęcia wakacyjne dla 
lipnowskich dzieci.

– Zapraszam dzieci do spę-
dzenia zbliżających się wakacji 
w bibliotece – zachęca Ewa Cha-
ryton, dyrektor książnicy miejskiej 
w Lipnie. – Zajęcia odbywać się 
będą raz w tygodniu, w każdy wa-
kacyjny czwartek, w godzinach od 
9.00 do 13.00, z przerwą na śnia-
danie. Program zajęć obejmować 
będzie zajęcia plastyczne, integra-
cyjne i manualne, konkursy czy-
telnicze, gry planszowe i ruchowe, 
głośne czytanie oraz spotkania 
z ciekawymi ludźmi. Codziennie 
ponadto w godzinach otwarcia bi-
blioteki do dyspozycji dzieci będą 
gry planszowe i edukacyjne oraz 
bezpłatny dostęp do internetu. Na 
najmłodszych czytelników czekać 
będzie „Kącik Małego Czytelnika” 
z bogatym zbiorem książek-zaba-
wek. Zajęcia wakacyjne w naszej bi-
bliotece przeznaczone są dla dzieci 
w przedziale wiekowym od 6 do 12 
lat i odbywać się będą w miesiącu 
lipcu i sierpniu. Zapisy i oświadcze-
nia zgody rodziców do pobrania są 
w wypożyczalni dla dorosłych do 6 
lipca. Pierwsze spotkanie odbędzie 
się 12 lipca. Zapraszamy.

Wszystkie zajęcia są bezpłat-
ne. Uczestnicy otrzymają drugie 
śniadanie. Relacje ze spotkań opu-
blikujemy na naszych łamach już 
w lipcu.

Tekst i fot Lidia Jagielska

Rekreacja

Biegali nocą
23 czerwca prawie setka biegaczy wyruszyła z placu 
Dekerta w Lipnie w ponad 4-kilometrową trasę Trze-
ciego Lipnowskiego Biegu Ulicznego zorganizowane-
go przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

– Wszystkim uczestnikom dzi-
siejszego biegu życzę sukcesów na 
miarę indywidualnych możliwości 
i szczęśliwego biegu – mówił bur-
mistrz Paweł Banasik.

I kilka minut po godzinie 22.00 
biegacze wyruszyli sprzed lipnow-
skiego ratusza, by ulicą Kilińskiego 
i Bulwarem Poli Negri przebiec po-
nad 4 kilometry. Policjanci z KPP 
w Lipnie dbali o bezpieczeństwo 
biegaczy i zatrzymywali ruch sa-
mochodowy, mieszkańcy Lipna 
i przejezdni przyglądali się wyjąt-
kowemu wydarzeniu sportowemu, 
kibice dopingowali, a pracownicy 
lipnowskiego ośrodka sportu wrę-
czali na mecie medale pamiątko-

we, liczyli czas, dbali też o coś dla 
podniebień zmęczonych biegaczy.

– Dziękuję wszystkim uczest-
nikom za udział i mam nadzieję, 
że wszystkim się podobało, wielu 
uczestników poprawiło swoje re-
kordy – mówi dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lip-
nie Krzysztof Spisz. – Trasa trze-
ciego już nocnego biegu ulicznego 
liczyła 4,4 km i była przyjemna, ła-
twa, szybka. Równo za trzy miesią-
ce, czyli 23 września zorganizujemy 
czwarty lipnowski bieg uliczny na 
10 kilometrów. Zapisy już ruszają. 
Do zobaczenia na przyszłym bie-
gu.

W III lipnowskim nocnym bie-

gu zwyciężył wśród mężczyzn Kry-
stian Górski. Na drugim stopniu 
podium stanął Piotr Sztolcman, 
a na trzecim Jakub Rzymski. Anna 
Blachowska wygrała wśród kobiet. 
Tuż za nią do mety dobiegła We-
ronika Rzymska, a trzecie miejsce 
zdobyła Wioletta Makowska.

Najstarszym uczestnikiem 
biegu był Stanisław Błaszczak, 
a najmłodszym Ola Makowska. 
W biegu uczestniczyło i na podium 
stanęło wielu biegaczy spoza na-
szego miasta, w związku z tym or-
ganizatorzy nagrodzili tym razem 
także najlepszych biegaczy wśród 
kobiet i mężczyzn z Lipna. Zostali 
nimi w sobotni wieczór Weronika 
Rzymska i Jakub Rzymski.

Biegaczom dopingowali włoda-
rze Lipna: burmistrz Paweł Banasik 
i wiceburmistrz Jolanta Zielińska, 
a nad przebiegiem biegu czuwali 
pracownicy MOSiR-u z Krzyszto-
fem Spiszem i Pawłem Uzarskim 
na czele. Patronem medialnym 
biegu był tygodnik CLI.

Lidia Jagielska



SPOŁECZEŃSTWO26 Czwartek 5 lipca 2018 LIPNO–CLI.PL

Myśliwi zaprosili do zabawy
GMINA WIELGIE  W minioną niedzielę już po raz XIV w Zakrzewie spotkali się myśliwi wraz z mieszkań-
cami na corocznym Festynie Myśliwskim. Przy okazji imprezy odbył się także Festiwal Smaków „Z ekologią 
na ty”

Gmina Skępe

Pożegnań czas
20 czerwca szesnaścioro absolwentów przedszko-
la „Pod lipami” w Wiosce zakończyło pierwszy etap 
edukacyjny, pożegnało się z kolegami i pracownikami 
placówki i z dyplomami w ręku ruszyło na zasłużone 
wakacje poprzedzające wstąpienie w szeregi uczniów 
szkoły podstawowej

Co prawda pogoda tego dnia nie 
rozpieszczała nikogo, jednak to nie 
przeszkodziło wspólnej integracji, 
bo do Zakrzewa ściągnęły tłumy. 
Jak oceniają mieszkańcy bliższych 
i dalszych okolic, było warto. – Co rok 
odwiedzam festyn i nigdy nie żałuję. 
Jest tak wiele atrakcji. Wprost nie wi-
adomo od czego zacząć – mówi Anna 
Wasielewska, mieszkanka Dobrzynia 
nad Wisłą.

Program kolejnej już zabawy 
z myśliwymi w Zakrzewie wzbogacony 
został o kilka dodatkowych punktów. 
Oprócz corocznego spotkania z sokol-
nikiem, występów lokalnych artystów, 
pokazów strażackich, policyjnych 
oraz umiejętności ratowników me-

dycznych, na zgromadzonych czekały 
m. in. przysmaki kuchni region-
alnej w ramach festiwalu kulinar-
nego. Nie brakowało atrakcji dla 
dzieci i dorosłych. Wesołe miastec-
zko, malowanie buziek i przejażdżki 
bryczką wabiły całe rodziny. Czas 
najmłodszych uczestników imprezy 
umilał klaun Pajko, demonstrując 
puszczanie baniek mydlanych. Ci 
nieco starsi mogli oglądać broń, akce-
soria, trofea myśliwskie i ptaki łowcze. 
Dla sympatyków pojazdów mechan-
icznych, organizatorzy przygotowali 
wystawę zabytkowych samochodów.

Żadna impreza łowiecka nie może 
odbyć się bez degustacji dziczyzny 
i grochówki. Do Zakrzewa zawitał 

także pszczelarz. – Wszystko tak ws-
paniale pachnie i muszę powiedzieć, 
że jeszcze lepiej smakuje. Naprawdę 
warto tu być – mówi Marzena Kuli-
gowska, uczestniczka festynu.

Łowiectwo to też kultura i tra-
dycja, a tę na najwyższym pozi-
omie zaprezentowały występy Agaty 
Markowskiej, wielickiej grupy tanec-
znej, zespołu ludowego „Chalinianki”, 
a także orkiestry dętej. Podobnie jak 
w latach ubiegłych głównymi organi-
zatorami festynu byli członkowie Koła 
Łowieckiego „Zys”,  wójt gminy Tade-
usz Wiewiórski oraz Ośrodek Kultury 
i Biblioteka Gminy Wielgie.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Było uroczyście

– Dzisiaj nasi absolwenci 
opuszczają mury przedszkola, 
ale chcemy, by zawsze do nas 
powracali i w chwilach smut-
nych, i radosnych – mówiła dy-
rektor przedszkola publicznego 
„Pod lipami” Małgorzata Grzy-
wińska. – My jesteśmy gotowi 
z naszymi absolwentami cieszyć 
się i pocieszać, bo to przecież są 
w pewnym sensie nasze dzieci. 
Nie mówimy dzisiaj: żegnajcie, 
mówimy do widzenia i czeka-
my na odwiedziny. Przedszkol-
ne drzwi zawsze pozostają dla 
naszych absolwentów otwarte. 
Jako nauczyciele gwarantujemy, 
że zostaliście dobrze przygoto-
wani do edukacji szkolnej. Czas 
spędzony w przedszkolu to fun-
dament edukacji, a wszyscy nasi 
absolwenci dobrnęli do mety 
i ten fundament mają doskona-
ły.

Nie obyło się bez łez wzru-
szenia, bo nie jest łatwo rozstać 
się po trzech lub czterech la-
tach wspólnej zabawy, odkry-
wania świata, nauki, wypraw, 
posiłków, drzemek i… bycia ra-
zem. Absolwenci zaprezento-
wali swoje mistrzowskie tańce 
i śpiewy, a maluchy pożegnały 
ich brawurowymi występami, 
zapewnieniem o kontynuacji 
wysokiego poziomu artystycz-
nego i przestrogami, by starsi 
koledzy dobrze zaprezentowali 
się w szkołach i… nie narobili 
wstydu przedszkolu.

– Żegnamy dzisiaj także 
jednego z pracowników naszego 
przedszkola, panią Teresę No-
watkowską –mówiła dyrektor 
Grzywińska. – W imieniu dzie-
ci i pracowników dziękuję za 
wszystkie pyszne naleśniki, ko-
tleciki i zacierki, desery, dobre 

słowa, uśmiech.
Takie chwile i tak emocjo-

nalne pożegnania pełne cie-
płych i serdecznych słów świad-
czą o rodzinnej atmosferze 
panującej w przedszkolu, zżyciu 
dzieci i pracowników oraz więzi 
utworzonej przez przedszkolną 
społeczność. – Dziękuję za to, 
że wszystko z talerzy znikało 
– mówiła pani Teresa. –Bardzo 
was kocham i życzę wszystkie-
go dobrego w szkole. Dziękuję 
współpracownikom za całe do-
bro.

Świadkami przedszkolnych 
pożegnań tegorocznych absol-
wentów byli rodzice i przyjacie-
le przedszkolaków, pracownicy 
przedszkola i goście oraz patron 
medialny, czyli niezmiennie ty-
godnik CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Stalmierz znowu najlepszy
GMINA CHROSTKOWO  OSP Stalmierz wygrała gminne zawody sportowo-pożarnicze, których była 
gospodarzem w minioną niedzielę. Jednostka potwierdziła swoją dominację w gminie, gdyż zwycię-
żała w takiej rywalizacji choćby rok i dwa lata temu

Zawody strażackie organi-
zują kolejne gminy w powiecie, 
a relacje z nich możecie czytać 
i oglądać w CLI oraz na naszym 
portalu lipno-cli.pl. W niedziel-

ne popołudnie odwiedziliśmy 
druhów z Chrostkowa i okolic, 
którzy rywalizowali w bardzo 
wietrznym i chłodnym tego dnia 
Stalmierzu. Druhowie jak zwykle 

walczyli w konkurencjach: szta-
fecie i bojowej. Dodatkowym 
utrudnieniem był też wyjątkowo 
trudny teren, bo zawody roze-
grano na porośniętym wysoką 
trawą polu. Ale mimo to wszyst-
ko zostało dopięte na ostatni 
guzik, a organizację pochwalił 
sędzia główny zawodów.

– Warto zaznaczyć, że żadna 
drużyna nie otrzymała punktów 
karnych. To świadczy o ich zna-
komitym przygotowaniu. Poziom 
zawodów oceniam na wysoki. 
Organizacyjnie także wszystko 
jest w jak najlepszym porządku. 
Gratuluję zwycięzcom i wszyst-
kim uczestnikom – mówi bryg. 
inż. Jerzy Fydrych z komendy 
powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Lipnie.
Ostatecznie po zsumowaniu 

czasów obu konkurencji zwycię-
żyła OSP Stalmierz, broniąc tytuł 
sprzed roku i dwóch lat. Na dru-
gim miejscu uplasowali się dru-
howie z Makówca, a na trzecim 
z Nowej Wsi. Czwarte miejsce 
zajęła jednostka z Chrostkowa, 
a piąte z Chojna. Warto dodać, że 
wystartowała także młodzieżo-
wa drużyna z Chrostkowa, która 
wykonała zadanie poza klasyfi-
kacją. Po podsumowaniu zawo-
dów najlepsi odebrali puchary, 
a wszystkie ekipy pamiątkowe 
dyplomy.

– Bardzo dziękuję wam za 
start i gratuluję tężyzny fizycz-
nej. Wszyscy jesteście zwycięz-

cami, bo stanęliście na starcie 
i ukończyliście konkurencje. 
Dzisiaj cieszy się Stalmierz, ale 
za rok te wyniki mogą być inne. 
Cieszę się, że po raz kolejny z po-
wodzeniem organizujemy zawo-
dy, w których udział biorą także 
liczni mieszkańcy – przyznaje 
wójt Mariusz Lorenc.

Zawody były też okazją do 
wręczenia odznaczeń dla zasłu-
żonych druhów z terenu gminy. 
Po zakończeniu części oficjalnej 
wszyscy mogli posilić się stra-
żacką grochówką. Jak widzimy, 
trwa supremacja Stalmierza, ale 
pozostałe jednostki depczą zwy-
cięzcom po piętach i już myślą 
o pokonaniu mistrza za rok.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



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

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

Praca

Zatrudnię kierowcę z kategorią 

prawa jazdy C+E (na firanę ) .Pra-

ca w kraju .Kontakt 508 304 792 

Rolnictwo

Sprzedam owies. Tel. kontaktowy 

664 694 299

Sprzedam siano w kostkach, cena 

5 zł/kostka. Tel. 602 459 227

Sprzedam ziemię rolną 7ha 

w miejscowosci Wilczewo. Kon-

takt pod numerem 720 779 803 

Golub-Dob. i okolice

Sprzedam rozsiewacz do nawo-

zów motyl, tel. 605 872 127 Go-

lub-Dobrzyń i okolicne

Sprzedam słomę po żniwach z 11 

ha. Zbójenko koło Golubia-Do-

brzynia , tel. 665 772 484

Sprzedam słomę z pola 400 ku-

lek, rozmiar 120, 30 zł. Żmijka 

3,40x10, 950 zł. Gruber 17 łap, 

3,30, 5800 zł. Piórkowo k/Golu-

bia-Dobrzynia. Tel. kontaktowy 

510 366 161
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Składy węgla GWAREK oferuje węgiel od 490 
zł TRANSPORT GRATIS. Lipno ul. Wojska Pol-
skiego 25. tel. 535-667-176
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu
Auto Moto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

tel. 608 688 587

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu
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– Gratuluję ukończenia kolej-
nego roku nauki w naszej szkole 
muzycznej – mówiła wicestaro-
sta Anna Smużewska. – Zachę-
cam dzieci do podejmowania 
nauki w tej szkole. Zaznaczam, 
publicznej, powiatowej szkole 
muzycznej, w której nauka jest 
bezpłatna. Wybitni uczniowie 
mogą liczyć na nasze stypendia, 
a wszyscy przyszli uczniowie 
szkoły muzycznej będą mieli do 
dyspozycji doskonałe warunki lo-
kalowe i salę koncertową z praw-
dziwego zdarzenia. Mogę bowiem 
zdradzić, ze starostwo powiato-
we w Lipnie już wydzieliło dział-
kę przy starym szpitalu w Lipnie 
i rozpoczyna budowę szkoły mu-
zycznej.

Publiczna Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Lipnie została powo-
łana uchwałą rady powiatu 29 
sierpnia 2012 roku. Działalność 
dydaktyczną placówka rozpoczęła 
1 września 2012 roku w budynku 
Zespołu Szkół Technicznych im. 
Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie przy 
ul. Okrzei 3. Organem prowadzą-

cym szkołę jest powiat lipnowski, 
natomiast nadzór pedagogiczny 
sprawuje Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Szkoła kształci dzieci i mło-
dzież od 6. do 16. roku życia, re-
alizując program w cyklu sześcio-
letnim i czteroletnim, prowadzi 
indywidualne lekcje nauki gry 
na instrumentach oraz przeka-
zuje uczniom niezbędną wiedzę 
z zakresu teorii muzyki. Zajęcia 
odbywają się w godzinach po-
południowych. Oferta obejmuje 
lekcje indywidualne gry na in-
strumencie dwa razy w tygodniu 
oraz zajęcia grupowe z rytmi-
ki, kształcenia słuchu i audycji 
muzycznych. Organizowane są 
zespoły na różne składy instru-
mentalne, a uczniowie mają 
możliwość korzystania ze szkol-
nych instrumentów w domu. 
Każdy miłośnik muzyki ma oka-
zję posłuchania pięknych utwo-
rów instrumentalnych podczas 
licznych koncertów oraz audycji 
prezentowanych przez uczniów, 
które relacjonujemy często na 

łamach CLI. 
Kandydaci do nauki w szkole 

wyłaniani są na podstawie egza-
minu wstępnego na przełomie 
maja i czerwca. Uczniowie odno-
szą sukcesy w licznych konkur-
sach szkolnych i pozaszkolnych.

W tym roku szkolnym lau-
ry w zmaganiach muzycznych 
w regionie i poza nim zdobyli: 
Aleksandra Durniat, Julia Bono-
wicz, Patrycja Dankowska, Julia 
Komorowska, Jakub Wiśniewski, 
Wiktor Kryska, Szymon Bucz-
kowski, Miłosz Piórecki, Mikołaj 
Poćwiardowski, Agata Kowalska, 
Karolina Korczakowska, Kinga 
Zaborowska, Sandra Wnukiewicz, 
Natalia Redecka, Małgorzata Ga-
bryszewska, Urszula Ostrowska, 
Magda Krymka, Kewin Stańczyk, 
Wiktoria Dziubiel, Rafał Sumow-
ski, Agnieszka Bartosz, Lena Cy-
wińska, Weronika Wyrzykowska, 
Filip Skibicki, Natalia Olszewska, 
Adam Jabłoński, Paweł Krajewski, 
Hanna Gładkowska.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Mikołaj Poćwiardowski najlepszym absolwentem

Oczekiwanie na świadectwo

Najlepsi w komplecie

Tak śpiewają mistrzowie

Oczekiwanie na świadectwo

Muzyczne zakończenie roku
POWIAT  16 czerwca uczniowie lipnowskiej Publicznej Szkoły Muzycznej otrzymali świadectwa i rozpo-
częli wakacje. Były nagrody, stypendia i wyróżnienia. Najlepszym absolwentem został Mikołaj Poćwiar-
dowski
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100 prezentów na
100 lat ciągników 
John Deere!

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

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

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

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

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

Do ciągników 
7R i 8R/RT i 9R/RT/RX

Lipnica 30

tel. (56) 689 12 30

tel.: (54) 252 21 04

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

Czy powtórzy się koszmar ubiegłorocznych żniw? 
Jak uchronić się przed utratą plonu podczas nadchodzącego lata?

Czas żniw to kulminacyjny 
moment wielomiesięcznej pracy 
rolnika. Dlatego też tak ważne 
jest, by wykorzystany sprzęt ce-
chował się jak najwyższą wydaj-
nością i niezawodnością. Obecna 
aura zapowiada kumulację prac 
żniwnych w bardzo krótkim cza-
sie. Wymusza to na rolnikach 
pośpiech i prace kombajnami 
z maksymalną wydajnością. Dla-
tego warto wiedzieć co wpływa 
na ich efektywność w trakcie 
żniw. 

Płynny przepływ 
masy żniwnej 
przez kombajn
Zbierany plon poddawany 

jest obróbce w kombajnie na kil-
ku etapach: podawanie, omłot, 
separacja, czyszczenie oraz za-
gospodarowanie resztek pożniw-
nych. 

– W ramach tych etapów 
plon powinien przepływać przez 
poszczególne podzespoły w spo-
sób płynny, tak aby żaden z nich 
nie był czynnikiem ograniczają-
cym przepływ. Zapewnia to wy-
soką wydajność maszyny – mówi 
Mateusz Janicki z John Deere Pol-
ska.

Wydajne kombajny klawi-
szowe posiadają najczęściej duży 

bęben młócący na przykład z 10 
cepami, z których aż 4 zawsze 
pracują na klepisku. Innym cha-
rakterystycznym elementem 
w wydajnych kombajnach jest 
wielobębnowy układ młócący 
gwarantujący dużą powierzchnię 
aktywnej separacji. 

– Przykładem mogą tutaj 
być kombajny John Deere z serii 
T, gdzie dodatkowo dzięki zasto-
sowaniu bębna nasiębiernego za-
pewniony jest łagodny przepływ 
masy oraz minimalne uszkodze-
nia słomy i ziarna – podkreśla 
przedstawiciel John Deere.

Automatyzacja oznacza 
zwiększoną wydajność
Jednym z kolejnych elemen-

tów wpływających na wyższą 
wydajność jest automatyzacja 
kombajnu, na przykład satelitar-
ny system automatycznego pro-
wadzenia (AutoTrack). Dzięki jego 
zastosowaniu operator może 
zostać odciążony od ciągłego ob-
serwowania czy koszenie odby-
wa się pełną szerokością zespołu 
żniwnego. Takie wsparcie ze stro-
ny maszyny pozwala operatoro-
wi skupić się na monitorowaniu 
innych funkcji kombajnu. Tego 
typu układ poprawia wydajność 
kombajnu i pozwala na podnie-

sienie prędkości jazdy podczas 
zbioru i koszenie pełną szeroko-
ścią zespołu żniwnego. Do tego 
zapewnia wyższą wydajność 
podczas pracy po zmierzchu oraz 
przy ograniczonej widoczności 
(kurz).

Zastosowane w kombajnach 
innowacyjne rozwiązania takie 
jak, np. Interaktywna Regulacja 
Kombajnu (ICA) pozwalają ope-
ratorowi określić, co dla niego 
jest priorytetem: jakość ziar-
na, słomy czy np. poziom strat. 
System analizuje na bieżąco in-
formacje otrzymywane z kamer 
skanujących masę żniwną na 
przenośniku czystego ziarna oraz 
niedomłotów. Od razu dokonuje 
korekty w ustawieniach parame-
trów takich jak: prędkość bębna 
młócącego, szczelina klepiska, za-
kres otwarcia sit, itp., tak aby nie 
przekroczyć ustawionego przez 
operatora poziomu strat i jakości 
ziarna a jednocześnie zapewnić 
maksymalną wydajność.

Ważnym aspektem automa-
tyzacji w kombajnach jest system 
automatycznej synchronizacji 
prędkości i kierunku jazdy ciągni-
ka z kombajnem (MachineSync). 

– Umożliwia on wyładunek 
ziarna w trakcie koszenia z wyż-

szą prędkością. Prowadzi to do 
zmniejszenia strat ziarna pod-
czas jego rozładunku i zwiększe-
nia wydajności pracy na polu – 
tłumaczy Mateusz Janicki. 

Bardzo wydajny 
zespół żniwny
Na wydajność kombajnu 

ogromny wpływ ma odpowied-
nio dobrany przyrząd żniwny po-
zwalający na szybkie przystoso-
wanie do zbioru różnych upraw. 
W ten sposób firma John Deere 
oferuje wiele rozwiązań takich 
jak przyrządy z wysuwanym sto-
łem, z przenośnikiem taśmowym 
czy elastyczną kosą. Obecna aura 
zapowiada konieczność jedno-
czesnego zbioru różnych rodza-
jów plonu np. rzepak i zboża. 
Technologia regulacji szerokości 
stołu zespołu żniwnego przy-
spieszy przygotowanie kombajnu 
do szybkiego i płynnego przejścia 
pomiędzy uprawami.   

Zespół czyszczący
Najwyższą czystość zebrane-

go ziarna gwarantuje odpowiedni 
układ czyszczący. Zastosowanie 
specjalnej konstrukcji sit np. HP 
(wysokiej wydajności) oraz ich 
duża powierzchnia zapewnia 
doskonałe parametry zebranego 
materiału. 

John Deere wykorzystuje np. 
rozwiązania z branży lotniczej, 
tj. lekkie, aluminiowe elemen-
ty połączone nitami. Pozwala to 
uzyskać najwyższą trwałość kon-
strukcji kosza sitowego i ograni-
czyć wywoływane przez niego 
drgania. Podczas pracy w terenie 
pagórkowatym bardzo ważnym 
czynnikiem wpływającym na 
wyższą wydajność jest pozio-
mowanie kombajnu. Na przy-
kład kombajny marki John Deere 
mogą być dostarczone w wersji 
HillMaster, czyli maszyny z sys-
temem poziomowania całego 
kombajnu.

Więcej informacji:

Piotr Dziamski
Kierownik marketingu 

John Deere Polska
e-mail: DziamskiPiotr@

JohnDeere.com 
tel. 604 25 64 64

Przemysław Duszczak
PR Manager, dotPR

e-mail: przemek.dusz-
czak@dotpr.pl 

tel. 608 37 00 32
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