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O trudach bycia radnym najwięcej mówił Grzegorz Raszkiewicz (drugi z prawej). 
Na zdj. także radni: Maria Waśko, Ewa Tomczyk i Jerzy Wasiołek

Tylko dieta, a nie etat. 
Trudy bycia radnym

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Tradycyjnie kilku godzin trzeba było, 
by przedyskutować wszystkie punkty na sesji rady miasta. Jak 
zwykle też największe kontrowersje wzbudziły propozycje prze-
sunięć budżetowych. Okazało się też, że pełnienie mandatu rad-
nego może być dla niektórych bardzo trudne

Gmina Lipno

Kradł... łuski 
ze strzelnicy
Kilka miesięcy trwały problemy z nieproszonym go-
ściem na strzelnicy w Złotopolu. Ktoś wchodził na jej 
teren, powodując uszkodzenia sprzętu i kulochwytu. 
Właściciel zamontował na terenie obiektu fotopułap-
ki, które zarejestrowały sprawcę uszkodzeń.
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Pierwsze ślady nieproszonego 
gościa dało się zauważyć w kwiet-
niu br., kiedy ktoś ukradł jedną 
i uszkodził drugą lampę na zło-
topolskiej strzelnicy. Lampy pod-
świetlające cel były warte kilkaset 
złotych. Okazało się, że doszło tak-
że do uszkodzenia ogrodzenia.

Podczas jednej z wizyt na 
strzelnicy właściciel zauważył oso-
bę, która rozkopywała kulochwyt. 
Jak się okazało, robiła to w celu 
wydobycia łusek i ołowiu w celu 
sprzedaży ich w punktach sku-
pu. Nie udało się jej jednak ująć. 
Wtedy na obiekcie zamontowano 
fotopułapki. To proste urządzenie 
wykrywające ruch przyczyniło się 
do utrwalenia wizerunku sprawcy 
na gorącym uczynku.

– W zeszłym tygodniu właści-
ciel obiektu złożył zawiadomienie 
o przestępstwie. Utrwalony ma-

teriał dowodowy jasno wskazywał 
sprawcę. Policjanci ustalili, że jest 
nim 43-latek przebywający w oko-
licach Lipna, niemający stałego 
miejsca zamieszkania. Zebrano 
materiał dowodowy i przesłucha-
no świadków. Okazało się, ze łuski 
i przetopiony ołów sprzedawał na 
skupie blisko 30 razy – mówi mł. 
asp. Małogorzata Małkińska z KPP 
Lipno.

Policjanci ustalili, gdzie prze-
bywał podejrzany. We wtorek 
został zatrzymany i usłyszał za-
rzut zniszczenia kulochwytu, 
uszkodzenia siatki ogrodzeniowej 
strzelnicy, uszkodzenia lamp i kra-
dzieży łusek oraz ołowiu z terenu 
strzelnicy. W sumie spowodowane 
starty wynoszą ponad 2,5 tysiąca 
zł. Mężczyźnie grozi do 5 lat po-
zbawienia wolności.

(ak), fot. KPP Lipno

Do raportu z pracy gminnej 
komisji dot. problemów alkoho-
lowych oraz ośrodka pomocy 
społecznej uwag nie było. Emo-
cje zaczęły się na sesji przy pro-
jekcie uchwały na temat zmian 
budżetowych. Nie wszystkie 
proponowane przez ratusz prze-
sunięcia spodobały się opozycyj-
nej większości radnych.

Nie wszystko na raz
– Mam zastrzeżenie, jeśli 

chodzi o wrzucanie wszystkich 
zmian do jednego worka. Nie po-
winniśmy głosować jednocześnie 
nad zmianami dotyczącymi kil-
kuset złotych i np. stu tysięcy zł. 
Może częściej powinny być zwo-
ływane komisje, żebyśmy mogli 
wszystko przedyskutować. Teraz 

nie wiemy o czym mówimy, mo-
żemy tak dyskutować do wieczo-
ra – oświadczył radny Grzegorz 
Raszkiewicz.

Jak wyjaśniła skarbnik 
Agnieszka Ziółkowska, radni 
otrzymują materiały na sesje, 
w tym propozycje zmian bu-
dżetowych, minimum pięć dni 
przed posiedzeniem. Mają więc 
czas, by się ze wszystkim zapo-
znać. Uwag z ich strony przed 
poniedziałkową sesją nie było.

Nie dla bloków
– Mi nie podoba się przesu-

nięcie 100 tys. zł z wykupu grun-
tów na inwestycję w teren pod 
budowę bloków na mieszkania 
komunalne. Nie zrobiliśmy nic 
w tej materii przez cztery lata, 

więc dwa miesiące tej kadencji 
nic nie zmienią. Zostawmy to 
nowej radzie – dodał radny Mi-
rosław Mierzejewski.

Chodziło o pomysł ratusza 
dotyczący budowy w Dobrzyniu 
nad Wisłą nawet czterech bloków 
mieszkalnych. Mogłoby dzięki 
temu powstać w mieście około 
stu nowych mieszkań. Pieniądze 
jeszcze w tej kadencji samorząd 
chce wykorzystać na uzbrojenie 
terenu, by móc jak najszybciej 
rozpocząć inwestycję.

Są chętni na mieszkania
– Jest wśród was szef komi-

sji budżetowej, nie było z jego 
strony uwag. Mieliśmy propo-
zycję budowy mieszkań w sys-
temie budownictwa TBS, odrzu-
ciliście ją, mimo że byli chętni 
mieszkańcy na jeden blok. Teraz 
robimy nabór na mieszkania ko-
munalne, chętni są już na dwa 
bloki. Jeśli macie lepszy sposób 
na zatrzymanie młodych do-
brzynian, na zatamowanie wy-
ludniania się tego miasta, słu-
cham – odpowiedział burmistrz 
Jacek Waśko.

– Na TBS było mniej chęt-
nych, nie na 24 mieszkania. 

dokończenie na str. 3
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Przesunięcia budżetowe
– Uchwała dotycząca zmian 

naszego budżetu po stronie do-
chodów wprowadza nam kwotę 
1,64 mln złotych – mówi skarbnik 
Barbara Leśniewska. – Zmiany te 
wynikają z otrzymanych decyzji. 
Po pierwsze otrzymaliśmy środki 
z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego na dofinansowanie 
przebudowy odcinka drogi Lubó-
wiec-Jarczewo. Jest to kwota 1,643 
mln złotych.

Gmina podpisała też umowę 
na 5 tysięcy złotych ze stowarzy-
szeniem Salutaris na udzielenie 
pomocy finansowej w zakupie 
sprzętu ratującego życie i zdrowie. 
– Po stronie wydatków nasz budżet 
zwiększamy o 2,79 mln złotych – 
wyjaśnia Leśniewska. – Zmiany do-
tyczą przede wszystkim inwestycji 
i wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących ratusz 
uwzględnił wniosek sołectwa Li-
kiec, które zwiększa środki na me-
liorację o 700 złotych, a zmniejsza 
w zakresie kultury.

Chcą budować szybko
Najwięcej zmian wywołują 

prowadzone inwestycje. I tak na-
bycie nieruchomości gruntowej po 
byłym posterunku policji w Skępem 
to koszt ponad 8 tysięcy złotych, na 
siłownię plenerową w Wiosce w bu-
dżecie trzeba było zabezpieczyć 25 
tysięcy złotych.

– Otrzymaliśmy tu środki 
w wysokości 25 tysięcy złotych, 
jednakże umowa zostanie podpi-
sana dopiero w sierpniu – wyjaśnia 
skarbnik gminy Skępe Barbara Le-
śniewska. – To by zdecydowanie 
opóźniło realizację zadania. My 
zapewniamy środki po to, by re-
alizację siłowni rozpocząć jak naj-
szybciej.

230 tysięcy złotych z budo-
wy ścieżki edukacyjnej w Skępem 
przeniesione zostało na przebu-
dowę ulicy Ogrodniczej w Skępem. 
Na przebudowę drogi gminnej Lu-

bówiec-Jarczewo jest przeznaczone 
2,8 mln złotych. Na zakup mobilne-
go zestawu do ratownictwa wod-
nego popłynie 10 tysięcy złotych.

Po tych zmianach wprowa-
dzonych w miniony piątek przez 
rajców przychody budżetu miasta 
i gminy Skępe wynoszą 6,32 mln zł, 
rozchody 1,17 mln zł, a deficyt 5,14 
mln złotych. Źródłem pokrycia de-
ficytu będą przychody pochodzące 
z pożyczek i kredytów w kwocie 3,3 
mln zł oraz z wolnych środków.

Ważne siłownie i drogi
– Budujemy odcinek drogi 

i dostaliśmy na to dofinansowanie 
– mówi burmistrz Piotr Wojcie-
chowski. – Wniosek składany był już 
po raz trzeci i w myśl starego przy-
słowia do trzech razy sztuka udało 
się. Droga Lubówiec-Jarczewo jest 
to droga ważna dla miasta i gminy 
Skępe, bo komunikuje nas z gminą 
Chrostkowo. Długość tego odcin-
ka to 4,8 km, szerokość 4 metry. 
Po dzisiejszej sesji jak najszybciej 
chcemy ogłosić przetarg i czekać 
na rozstrzygnięcie.

Będą wzdłuż tej nowej drogi 
trzy przystanki, chodnik i ścieżka 
pieszo-rowerowa na 200 metrach, 
sześć skrzyżowań, w tym jedno 
rondo. – Ważne zadanie to też bu-
dowa siłowni plenerowej w Wiosce 
– mówi burmistrz Wojciechowski. 
– Chcemy przyspieszyć, by jeszcze 
w okresie wakacyjnym, w sierpniu 
ta siłownia mogła funkcjonować. 
Na pewno na przyszły rok będzie-
my składać wnioski na kolejne si-
łownie plenerowe w mieście i gmi-
nie Skępe.

Dlaczego nie ulica 
Sportowa?
– Ubolewam, że ulica Sporto-

wa była zaplanowana na 2016 rok, 
ale robiona nie jest, a ulice Świer-
kowa, Ogrodnicza nie były zapla-
nowane ani w budżecie, ani w WPF, 
a są remontowane – mówi radny 
Krzysztof Suchocki. – Przykre to 
jest. Tam na Sportowej jest prze-

pompownia, oczyszczalnia, kurz, 
ludzie okna mają zakurzone zaraz 
po ich umyciu, istna masakra. Ale 
cóż, panie burmistrzu, jak mieszka 
się przy ulicy Świerkowej, to trzeba 
zrobić sobie, inni niech czekają.

Ulica Ogrodnicza, zdaniem 
radnego Ryszarda Szewczyka, wy-
gląda po deszczu gorzej, niż Spor-
towa. Koszty konieczne do wyre-
montowania Ogrodniczej są poza 
tym o wiele niższe, niż Sportowej. 
Jednym słowem kasy wystarczy na 
Ogrodniczą, a nie starczyłoby na 
całą Sportową.

Drogi dla mieszkańców, 
nie dla burmistrza
– Burmistrz też mieszka wśród 

mieszkańców i nie jest tak, że sobie 
robię drogę – ripostuje włodarz 
Skępego Piotr Wojciechowski. – 
My robimy drogi dla mieszkańców. 
Poza tym nie dostaliśmy dofinan-
sowania na remont ulicy Plażowej 
i dlatego tego odcinka nie będzie-
my teraz robić, a analizując koszty, 
zaplanowaliśmy ulicę Ogrodniczą. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele 
odcinków dróg nie tylko w mieście, 
ale na terenie całej gminy czeka 
na remont. Wszyscy, i radni, i bur-
mistrz, dokładamy starań, by jak 
najwięcej odcinków dróg było zro-
bionych. Rzeczywiście bardzo dużo 
tych odcinków dróg zostało już 
zrobionych i mieszkańcy to prze-
cież widzą. My będziemy budować 
nową stację uzdatniania wody łącz-
nie z dokończeniem kanalizacji, 
złożyliśmy wniosek. Ma to być no-
woczesna stacja, z pełnym zabez-
pieczeniem automatycznym. Chce-
my więc, by dojazd do niej był taki 
jak należy, z prawdziwego zdarze-
nia i na pewno ulica Sportowa jest 
w planie. Nie do mnie jednak jest 
pytanie, dlaczego nie zbudowano 
drogi do oczyszczalni ścieków.

Suchocki pozostał przy swoim 
zdaniu i argumentował zaniedba-
nia na ulicy Sportowej oraz trudną 
sytuację mieszkających tam ludzi. 
Odpierał też, że nie on jest odpo-
wiedzialny za dramatyczny stan 
nawierzchni tej ulicy, bo radnym 
jest dopiero pierwszą kadencję. Za-
stanawiał się tylko, dlaczego Spor-
towa wciąż jest odkładana mimo, 
że mieszkańcy dysponują zdjęciami 
z dnia po ulewie.

– Gdyby nie było w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej, ja bym 
pretensji nie miał, ale ona jest 
i od lat jest przekładana – nie krył 
oburzenia radny Suchocki. – Tam 
mieszkają też ludzie chorzy, nie-
pełnosprawni. Nie ma gdzie przejść 

po opadach, bo cała droga jest za-
lana. Ludzie borykają się więc nie 
tylko ze smrodem, oczyszczalnią, 
ale też brakiem dojazdu do swoich 
domów.

Zalane ulice skępską plagą
Ryszard Szewczyk, przewod-

niczący RM poinformował na sesji 
zarówno radnego Suchockiego jak 
i wszystkich zebranych, że wiele 
ulic w Skępem jest zalewanych.

– Podam tu przykład głównej 
ulicy miasta, czyli Alei 1 maja – 
mówi Szewczyk. – Przyczyną jest 
brak odwodnienia. W tej chwili li-
czymy siły na zamiary. I za te 230 
tysięcy złotych, zgodnie ze wszyst-
kimi wymogami budowlanymi, 
czyli odwodnieniem i położeniem 
polbruku, zrealizujemy tę krótką 
ulicę i będziemy mieli jedną drogę 
z głowy. Teraz budujemy wszyst-
kie odcinki dróg z odwodnieniem, 
bo to jest najważniejsze, bo woda 
niszczy wszystko, i nawierzchnię, 
i wlewa się do piwnic. Miejmy cier-
pliwość. Sportowa to długi odcinek, 
jest jeszcze dłuższy odcinek ulicy 
Spółdzielczej, która jest utwar-
dzona, ale ludzie zapraszają, by 
zobaczyć jak się jeździ po płytach. 
Problem ulic może się zamknie, 
gdy następna rada będzie kończy-
ła swoją kadencję. Na początku 
XX wieku było w Skępem siedem 
ulic, a teraz jest 68. Nie wiem, ile 
z nich jeszcze jest do utwardzenia. 
Na każdym osiedlu coś robimy, ja 
walczę o całe miasto, ale też gminę, 
gdzie mamy ponad 130 kilometrów 
dróg gruntowych, gdzie ludzie też 
po ulewach nie mogą dojechać. 
Nie mamy tyle środków, by zrobić 
wszystko, ale mam nadzieję, że 
kiedyś będziemy spacerować sobie 
także po Sportowej.

W gminie jak w rodzinie
– Budżet gminy to tak jak bu-

dżet rodziny – mówił burmistrz 
Wojciechowski. – Zapewne ani 
ja, ani radni nie przypuszczali, 
nie spodziewali się, że będą po-
trzebne pieniądze na remont hali 
sportowej. Ja nawet startując na 

burmistrza miasta i gminy Skępe 
nie przypuszczałem, że tak grun-
townego remontu będzie wyma-
gała ta hala. Jednak było to rzeczą 
nieodzowną dla dzieci i mieszkań-
ców miasta i gminy Skępe, bo tak 
naprawdę teraz wreszcie otrzymali 
obiekt najnowocześniejszy na te-
renie województwa kujawsko-po-
morskiego z pełnym zabezpiecze-
niem gwarancyjnym, pięć lat na 
budowę, osiem na podłogę. Żeby 
oddać taki obiekt i doprowadzić 
go do takiego stanu, potrzebne 
były środki i to bardzo duże. Ile za 
te pieniądze można byłoby zrobić? 
I to jest tak jak w rodzinie. Są pla-
ny, pisane WPF-y i nagle wydarza 
się coś niespodziewanego, psuje się 
piec, samochód i plany legną wte-
dy w gruzach, nie są już aktualne, 
trzeba od nowa planować. Podob-
nie jest z miastem i gminą Skępem, 
i ze wszystkimi jednostkami samo-
rządowymi.

Nie opowiadam bajek
– Nie życzę sobie, żeby pan 

radny Suchocki powtarzał na se-
sjach wciąż, że ja opowiadam bajki 
i pukał się w głowę, nie życzę sobie 
tego, bo ja jestem reprezentantem 
mieszkańców miasta i gminy Skę-
pe – apelował do Suchockiego wło-
darz Skępego Piotr Wojciechowski. 
– Ja nie opowiadam bajek, a panu 
radnemu nie przystoi jako repre-
zentantowi wybranemu przez spo-
łeczeństwo takie zachowanie łącz-
nie z pukaniem się w głowę.

Apel włodarza doczekał się 
natychmiastowej riposty radnego. 
Emocje wzięły górę, uprzedzenia 
też i to jak widać wynikające nie 
tylko z rozbieżności w planach dro-
gowych obu panów.

– A kto powiedział na sesji, 
publicznie, że chodnik przy ulicy 
Kwiatowej, tam gdzie mieszkam, 
jest tylko po jednej stronie, pod-
czas gdy jest po obu, więc nie tylko 
do mnie – odpowiadał Krzysztof 
Suchocki. – To już jest pierwsza 
bajka. Hala będzie spłacona do-
piero w 2021 roku, to znaczy, że na 
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Radny Suchocki wstrzymał się w głosowaniu
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Sesja to nie bajka
SkĘPe  13 lipca radni miejscy prawie jednogłośnie uchwalili zmiany w budżecie skutkujące możli-
wością bezzwłocznego rozpoczęcia inwestycji. Wkrótce ruszy budowa siłowni plenerowej w Wiosce, 
drogi Lubówiec-Jarczewo czy remont ulicy Ogrodniczej. Nie będzie przebudowywana w tym roku 
ulica Sportowa i to legło u podstaw ostrej wymiany zdań między burmistrzem Wojciechowskim 
i radnym Suchockim
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Będą kolejne siłownie plenerowe

Dobrzyń Nad Wisłą

Tylko dieta, a nie etat...

R E K L A M A

razie budżet nie stracił. To już 
kolejna bajka, a idźmy dalej. Ja 
miesiąc temu na ulicy 1 Maja 
prosiłem pana Adama Godlew-
skiego o naprawienie chodni-
ka, bo można było sobie zęby 
wybić. Dla mnie również czy to 
Kukowo, czy inna miejscowość 
jest tak samo ważna, ale ja kie-
dy coś złego widzę, próbuję za-
raz naprawić, proszę o pomoc. 
Pan wszystko ładnie ujął, ale na 
swoją stronę. Ja nie mówię, że te 
ulice wymienione przez pana nie 
są potrzebne, bo są. Tylko poka-
zuję, ze ulica Sportowa była już 
w WPF-ie i powinniśmy trzymać 
się tego. Słuszne są uwagi pana 
burmistrza o wydarzeniach lo-
sowych tak w gminie, jak i w ro-
dzinie. Ja jak nikt chyba rozu-

miem takie trudne sytuacje, bo 
pan burmistrz dobrze wie, że 
moja żona jest przykuta do łóż-
ka i pan burmistrz wprowadził 
bardzo wysoką stawkę za trans-
port osób niepełnosprawnych. 
Moją żonę, niewidomą, przykutą 
do łóżka, trzeba dowozić do sta-
cji dializ i musimy płacić ponad 
70 złotych, żeby dojechać do 
Włocławka. To jest tragedia pa-
nie burmistrzu, ale tu pan jakoś 
sumienia nie ma.

Krzysztof Suchocki jako je-
dyny wstrzymał się od głosu. 
Pozostałych 11 obecnych na sesji 
rajców podniosło ręce za zmia-
nami budżetowymi. Do tematu 
inwestycji będziemy wracać na 
bieżąco.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

dokończenie ze str. 1
Warunkiem były też umo-

wy i wkład własny. Nie jesteśmy 
przeciwni budowie mieszkań, 
ale na to potrzeba pieniędzy – 
argumentował przewodniczący 
rady miasta Jerzy Żurawski.

Dyskusja trwała dłuższy 
czas, a strony przerzucały się 
argumentami. Burmistrz Jacek 
Waśko przekonywał, że na bu-
dowę mieszkań komunalnych 
można pozyskać 50-procentowe 
dofinansowanie, dlatego gra jest 
warta świeczki. Ponadto kolejka 
chętnych na mieszkania i zwy-
czajnie osób potrzebujących, 
czego dowodzi niedawna sytu-
acja mieszkańców posesji tuż 
nad Wisłą, którzy musieli opu-
ścić swój dom z powodu zagro-
żenia budowlanego, o czym sze-
roko informowaliśmy w CLI, jest 
długa. Ale większości radnych to 
nie przekonało.

Trudy bycia radnym
W dalszym toku dyskusji 

uwydatnił się kolejny problem. 
Okazuje się, że dla niektórych 
łączenie obowiązków zawodo-
wych z pełnieniem mandatu 
radnego jest co najmniej trud-
ne.

– Mieliśmy przygotowane 
materiały w ubiegły wtorek, ale 

to za mało czasu. Jako radny 
otrzymuję tylko dietę, muszę 
pracować, żeby mieć z czego 
żyć. Mogę więc przygotowywać 
się do sesji po pracy, w wolnych 
chwilach. Dni do piątku nie moż-
na liczyć, weekend mija szybko, 
brakuje więc czasu na dokładne 
przestudiowanie materiałów na 
sesję. Dlatego powinna być jesz-
cze komisja, żebyśmy wiedzieli 
o czym mówimy – przyznał rad-
ny Raszkiewicz.

Jak tak można?
Ta opinia wywołała oburze-

nie radnej Ewy Tomczyk, która 
przypomniała koledze z sesyj-
nej ławy o tym, ze mandat do 
czegoś zobowiązuje. – Słucham 
tego co mówi kolega Raszkie-
wicz i jestem w szoku. Jak tak 
można? Przekonsumowaliście 
te cztery lata i te diety. A gdzie 
jakieś poczucie obowiązku? – 
grzmiała radna Tomczyk. – Ko-
misja bezpieczeństwa została 
ostatnio zwołana bezzwłocznie, 
a więc można się spotkać, żeby 
dyskutować. Właśnie wydaliście 
opinię o sobie. Cieszę się, że ta 
kadencja już się kończy.

Dyskusja trwała jeszcze dłu-
go i tylko telegraficzny skrót tego 
co działo się na sesji pozwala 
zmieścić artykuł na łamach CLI. 

W końcu radni stwierdzili, że nad 
każdą z proponowanych zmian 
budżetowych głosować będą 
osobno. I tak zrobili. W związku 
z tym zaprotestował radny Jerzy 
Wasiołek, który odmówił udzia-
łu w tych głosowaniach. Część 
przesunięć budżetowych zaak-
ceptowano. Tę odnośnie 100 tys. 
zł na uzbrojenie terenu pod bu-
dowę bloków mieszkalnych rada 
odrzuciła.

Ostra riposta burmistrza
– Jeśli ktoś nie ma czasu na 

bycie radnym, niech nie zawra-
ca głowy wyborcom. Składaliście 
ślubowanie. Teraz stańcie przed 
lustrem i odpowiedzcie sobie na 
pytanie, jakimi jesteście ludźmi. 
Zastanówcie się nad tym, co ro-
bicie. Wasza głupota sięga gra-
nic – skwitował ostro burmistrz 
Waśko.

Warto dodać, że kontrower-
sje wzbudziło też dofinansowa-
nie, jakiego miasto i gmina chce 
udzielić dobrzyńskiej parafii na 
remont zabytkowej kaplicy na 
miejscowym cmentarzu. Rad-
nym większości nie spodobało 
się, że samorząd ma wysupłać 
na ten cel 140 tys. zł i jest to aż 
70 procent wartości inwestycji, 
przy tylko 30 procentach wkła-
du własnego parafii. Ostatecz-
nie jednak wniosek przeszedł 10 
głosami za i 2 wstrzymującymi 
się.

Tekst i fot. (ak)
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Mają policję na miejscu
WIELGIE  Mieszkańcy gminy Wielgie od dawna sygnalizowali, że ich poczucie bezpieczeństwa wzrosłoby, 
gdyby na miejscu znowu byli policjanci. Co prawda o przywróceniu zlikwidowanego kilka lat temu poste-
runku nie może być mowy, ale w minioną środę oficjalnie otwarto punkt obsługi interesantów, w którym 
będzie dyżurował dzielnicowy

Punktualnie o godz. 10.00, 
obok budynku urzędu gminy, wójt 
Tadeusz Wiewiórski przekazał klu-
cze zastępcy komendanta powia-
towego policji w Lipnie nadkom. 
Piotrowi Czajkowskiemu. Trafiły 
one do rąk funkcjonariuszy po-
sterunku z Dobrzynia nad Wisłą, 
którzy dwa razy w tygodniu będą 

dyżurować w Wielgiem. Policjanci 
chcą w ten sposób ułatwić kon-
takt mieszkańcom, bo zdają sobie 
sprawę z tego, że są sprawy, które 
wymagają odbycia bezpośredniej 
rozmowy.

– Dyżury będą tam pełnić 
dzielnicowi, którzy obsługują ten 
rejon służbowy i którzy są najbli-

żej lokalnych problemów i znają 
je najlepiej. Punkt przyjęć będzie 
czynny dwa razy w tygodniu, we 
wtorki w godzinach 8.00-10.00 
i w czwartki w godzinach 15.00-
17.00, poza przypadkami załatwie-
nia pilnych interwencji w rejonie. 
W przypadku pilnych zgłoszeń 
należy oczywiście dzwonić pod 

numery alarmowe – mówi mł. 
asp. Małgorzata Małkińska z KPP 
Lipno.

Każdy, kto przybył na otwar-
cie, mógł oznakować swój rower, 
aby w ten sposób dodatkowo 
zabezpieczyć go przed utratą 
w wyniku kradzieży. Przybyli na 
miejsce policjanci dokonywali re-

jestracji jednośladów i nadawali 
im indywidualne numery. Dzięki 
temu w przypadku odzyskania 
skradzionego roweru nie ma pro-
blemu z identyfikacją jego wła-
ściciela. Wszyscy otrzymali także 
opaski odblaskowe ufundowane 
przez urząd gminy Wielgie.

(ak), fot. KPP Lipno

Lipno

Awansowało 34 mundurowych
W poniedziałek (23.07) w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Lipnie 
z okazji święta policji odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowań awanso-
wanym policjantom. Z ramienia komendy wojewódzkiej na uroczystość przybył 
zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elsz-
kowski.

99 lat temu ustawą Sejmu II 
Rzeczypospolitej powołano do 
życia Policję Państwową, a dzień 
24 lipca ustanowiono świętem 
policji. Uroczyste obchody odbyły 
się w KPP w Lipnie. Ceremonię za-
szczycili swoją obecnością także: 
kapelan lipnowskich policjantów 
ks. kanonik Henryk Kołodziejczyk, 
komendant Wojskowej Komisji 
Uzupełnień we Włocławku ppłk 
Grzegorz Tucholski, komendanci 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lipnie st. 
bryg. Ireneusz Poturalski i bryg. 
Jakub Politowski, przedstawiciele 

sądu i prokuratury oraz władze 
miast i gmin powiatu lipnowskie-
go.

– W tym roku akty mianowa-
nia na wyższe stopnie otrzymało 
34 policjantów. 3 w korpusie sze-
regowych, 15 w korpusie podofi-
cerów, 13 w korpusie aspirantów 
i 3 w korpusie oficerów. Brązową 
odznaką „Zasłużony policjant” 
decyzją ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji został 
uhonorowany podkom. Jarosław 
Kuźmiński. Odbierze ją podczas 
wojewódzkich obchodów święta 
policji – mówi mł. asp. Małgorza-

ta Małkińska z KPP Lipno.
Także na obchodach wo-

jewódzkich srebrny medal „Za 
długoletnią służbę” przyznany 
postanowieniem prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej odbie-
rze asp. szt. Andrzej Kalicki. Wy-
różnionych za zaangażowanie 
i sumienność przez komendanta 
wojewódzkiego zastało w tym 
roku 5 funkcjonariuszy powiatu 
lipnowskiego. Tyle samo wyróż-
nił komendant powiatowy policji 
w Lipnie.

(ak)
fot. KPP Lipno

Historyczne 
świętowanie
Już w najbliższą niedzielę o godzinie 12.00 rozpocz-
nie się w Radomicach piknik niepodległościowy. Będą 
występy artystyczne, zabawy dla dzieci i patrol histo-
ryczny. Wstęp wolny.

Gmina Lipno

29 lipca plac przy świetlicy 
wiejskiej w Radomicach stanie się 
miejscem gminnego świętowania 
setnej rocznicy odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości. W samo 
południe do dzieła przystąpi pa-
trol historyczny oferujący żywe 
spotkania z historią i tradycją. Od 
godziny 15.00 będzie można oglą-
dać wystawę „Droga do niepodle-
głości”. Potem wystąpią na scenie 
młodzi artyści ze szkoły w Ra-
domicach, utalentowane dzieci 
ze świetlicy w Chodorążku za-
śpiewają na swojską nutę, swoje 
umiejętności zaprezentują dzieci 
ze szkoły w Jastrzębiu. Gwiazda 

wieczoru, czyli zespół Galaxis po-
jawi się na scenie o 19.00.

Na wszystkich uczestników 
pikniku czeka dobra zabawa, 
a dla dzieci organizatorzy przy-
gotują słodki poczęstunek, będzie 
też darmowe wesołe miasteczko, 
malowanie twarzy i liczne kon-
kursy z nagrodami. Zabawa i wra-
żenia artystyczne oraz histo-
ryczne gwarantowane. Wstęp na 
wszystkie punkty programu jest 
bezpłatny. My też tam będziemy. 
Relację z pikniku niepodległościo-
wego opublikujemy w kolejnym 
wydaniu CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Patrol historyczny zagości w Radomicach
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Kasa na wyprawkę dla każdego ucznia
POWIAT  Początek roku szkolnego to dla wielu budżetów domowych trudny okres, zwłaszcza przy więk-
szej ilości dzieci w gospodarstwie. Potrzebne są zeszyty, przybory szkolne, obuwie zmienne czy strój na za-
jęcia wychowania fizycznego. Dużym odciążeniem było wprowadzenie w poprzednich latach darmowych 
podręczników. Tym razem rodzice mogą liczyć na konkretne pieniądze na zakupy potrzebnych do nauki 
przedmiotów

R E K L A M A

Chodzi o wsparcie w ramach 
programu „Dobry Start”, który 
zakłada przyznanie 300 zł na wy-
prawkę dla ucznia, który rozpoczy-
na rok szkolny. Nie liczy się tu do-
chód. Pomoc obejmuje wszystkie 
osoby uczące się do 20. roku ży-
cia. Cztery lata dłużej świadczenie 
będą mogły pobierać uczniowie 
niepełnosprawni. Warto wiedzieć 
jednak, że program nie dotyczy 
dzieci realizujących przygotowa-
nie przedszkolne w zerówce oraz 
przedszkolu, a także studentów, 
uczniów szkół policealnych oraz 
placówek dla dorosłych.

Żeby dostać pieniądze, należy 
złożyć wniosek w formie papiero-
wej w urzędzie gminy lub miasta. 
Często samorządy to zadanie po-
wierzają ośrodkom pomocy spo-
łecznej. Wiele z nich na swoich 
stronach internetowych informuje 
o szczegółach. Dokumenty można 
składać już od 1 lipca online przez 
stronę Ministerstwa Rodziny lub 

za pośrednictwem wybranych 
banków. Jest na to czas do 30 listo-
pada.

– Dużym wydatkiem są za-
wsze zakupy przyborów szkol-
nych. Przeważnie rozkładam sobie 
koszty i robię zakupy już w lipcu 
i sierpniu, żeby we wrześniu nie 
pochłonęły zbyt dużo z domowe-
go budżetu. 300 zł, które mamy 
otrzymać na każde dziecko, będzie 
ogromnym wsparciem i bardzo 
się z niego cieszę – ocenia matka 
dwojga dzieci w wieku szkolnym 
z gminy Lipno.

Jeśli rodzic lub opiekun praw-
ny złoży odpowiedni wniosek w lip-
cu lub sierpniu, rodziny wypraw-
kę otrzymają nie później niż 30 
września. W przypadku wniosków 
złożonych w kolejnych miesiącach 
urzędy będą miały maksymalnie 
2 miesiące od dnia złożenia wnio-
sku na jego rozpatrzenie i wypłatę 
świadczenia. Po tym terminie nie 
ma już szans na zyskanie pieniędzy 

w danym roku szkolnym.
– Program w tym roku rusza 

pierwszy raz, więc nie wiadomo jak 
do końca to wszystko zadziała. Zło-
żyłam wniosek już w lipcu i liczę 
na szybszą wypłatę. Jeśli trzeba 
będzie czekać do końca września, 
to mija się to trochę z celem, bo 
będzie trzeba i tak ze swoich pie-
niędzy kupić wszystko potrzebne 
do szkoły, bo przecież obejmie już 
cały miesiąc nauki. Chyba, że kogoś 
stać, żeby kupić za swoje, a pienią-
dze z programu potraktować jak 
zwrot – mówi ojciec ucznia szkoły 
podstawowej z Lipna.

Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej podkre-
śla, że program „Dobry Start” to 
inwestycja w edukację polskich 
dzieci. Łącznie wsparcie ma objąć 
4,6 miliona uczniów. Koszt realiza-
cji świadczenia szacuje się na ok. 
1,4 mld zł rocznie.

Natalia Chylińska-Żbikowska, 
fot. ilustracyjne

Lipno 

Udana zbiórka
Komitet społeczny prowadzący zbiórkę na rzecz Ani 
Ceklarz, uczennicy szkoły podstawowej nr 3 podsu-
mował swoje działanie. Udało się zebrać ponad 31 ty-
sięcy złotych.

– 30 czerwca zakończyliśmy 
zbiórkę publiczną dla uczennicy 
naszej szkoły, ośmioletniej Ani 
Ceklarz – mówi Jacek Góźdź, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Lipnie. – Była to zbiórka 
prowadzona przez społeczny ko-
mitet, który zawiązał się w szko-
le nr 3. Prowadzone były bardzo 
różne działania na rzecz Ani. Ja 
byłem dzisiaj u Ani w domu, 
wręczyłem jej świadectwo pro-
mocyjne do klasy drugiej. Ania 
pojawiła się w domu, ale nie 
mogła być na zakończeniu roku 
szkolnego. W imieniu własnym 
i rodziców Ani dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom naszego mia-

sta, ale też powiatu za wspaniałą 
rolę w jaką wpisali się pomaga-
jąc Ani. Dziękuję burmistrzowi 
Lipna, dyrektorowi Miejskiego 
Centrum Kulturalnego w Lip-
nie za to, że stwarzali dogodne 
warunki do prowadzenia przez 
nas wszelkich akcji. Po ostatecz-
nym podliczeniu zbiórki okazało 
się, że kwota jest nieprawdopo-
dobna, bo wynosi 31 261 złotych 
i 30 euro. Tyle udało się zebrać 
w toku półrocznej pomocy Ani.

Przypomnijmy, że Ania cho-
ruje na ostrą białaczkę limfo-
blastyczną. Ma osiem lat i jest 
dzielną, ale też najbardziej znaną 
uczennicą lipnowskiej „trójki”. 

Jest też uwielbianą pacjentką 
bydgoskiego szpitala i… wspa-
niałą artystką.  Jej pracę będzie 
można obejrzeć i nawet zakupić 
podczas pikniku charytatywnego 
„Łatwo pomagać” w Pieczyskach 
11 sierpnia, z którego dochód 
w całości zostanie przeznaczony 
na wsparcie małoletnich pacjen-
tów z bydgoskiej onkologii.

Ania zaczęła walkę z ostrą 
białaczką limfoblastyczną nie-
malże rok temu jako siedmio-
latka. Pomimo trudności, jakie 
niesie ze sobą choroba i jej le-
czenie maleńka wojowniczka 
należy, zdaniem stowarzyszenia 
„Łatwo pomagać”, do najbardziej 
uśmiechniętych dzieci spotyka-
nych na tym oddziale. Jest na-
zywana promyczkiem dla wielu 
serc.

Pomóc Ani można wciąż 
w każdej chwili, dokonując wpła-
ty na konto: Fundacja Pomocy 
Dzieciom i Osobom Chorym „Ka-
wałek Nieba”. Bank BZ WBK 31 
1090 2835 0000 0001 2173 1374 
tytułem: „1311 pomoc dla Ani 
Ceklarz”. Wpłaty zagraniczne – 
foreign payments to help Ania: 
Fundacja Pomocy Dzieciom i Oso-
bom Chorym “Kawałek Nieba” 
PL31109028350000000121731374 
swift code: WBKPPLPP Bank Za-
chodni WBK Title: “1311 Help for 
Ania Ceklarz”.

Lidia Jagielska
fot. ilustracyjne

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” będzie reali-
zowany przez miejską książnicę publiczną.

Książki dla maluchów
Lipno

– Z przyjemnością informuje-
my, że nasza biblioteka zakwalifi-
kowała się do projektu „Mała książ-
ka – wielki człowiek” – informuje 
szefowa MBP w Lipnie Ewa Cha-
ryton. – Beneficjentami projektu 
są zarówno trzylatki, które już są 
czytelnikami biblioteki jak i te, któ-
re dzięki naszym wspólnym stara-
niom nimi zostaną. Akcja rozpocz-
nie się we wrześniu 2018 roku.

Biblioteka otrzyma wyprawki 
czytelnicze, na które składają się: 

książki „Pierwsze wiersze dla…”; po-
radniki dla rodziców „Książką połą-
czeni, czyli o roli czytania w życiu 
dziecka”, Karty Małego Czytelnika, 
naklejki do Kart Małego Czytelni-
ka oraz materiały promocyjne. – 
Mamy nadzieję, że wspólnie uda 
nam się przekonać rodziców, że na 
czytanie nigdy nie jest za wcześnie 
ani za późno – mówi dyrektor Cha-
ryton.

Lidia Jagielska
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Dzieci nie opuszczają żadnych zajęć

pani Barbara napisała książkę. 
teraz szuka wydawcy

GMINA BOBROWNIKI  Coraz mniej osób może opowiedzieć młodszym pokoleniom o swoich wspomnie-
niach z czasów wojny i okresu dzieciństwa. Chociaż wiele historii zwykłych ludzi zostało już utrwalonych, 
to jednak nie wszystkie mają taką szansę. Barbara Smolińska, 60-letnia mieszkanka Rachcinka, napisała 
książkę, w której dzieli się opowieściami bliskich, a także swoimi. Obecnie szuka wydawcy

Z najnowszych badań Biblio-
teki Narodowej opublikowanych 
w marcu br. wynika, że co naj-
mniej jedną książkę w roku prze-
czytało 38 proc. Polaków. Poziom 
czytelnictwa nie odbiera jednak 
pani Barbarze zapału i wiary 
w spełnienie marzenia. Książki 
pisze się dla sławy, pieniędzy lub 

w celach terapeutycznych, dla 
przyjemności, aby coś po sobie 
zostawić. Mieszkance Rachcin-
ka nie zależy na sławie. Kobieta 
postanowiła spisać swoje wspo-
mnienia, aby nie myśleć o choro-
bie, z którą na co dzień walczy. 
Jej rękopis liczy już 5 zeszytów 
formatu A5.

Jedną z części poświęca 
swoim dziadkom, którzy ją wy-
chowali, po tym jak zmarła jej 
matka, a ojciec przestał się nią 
interesować. Druga część rękopi-
su dotyczy życia rodzinnego Bar-
bary Smolińskiej jako dorosłej już 
kobiety, zaś trzecia to zbiór róż-
nych opowiadań usłyszanych od 
dziadków kobiety, z jej własnego 
życia lub ludzi, z którymi miała 
kontakt. Kobieta opisuje czasy 
swojego dzieciństwa, w których 
musiała ciężko pracować w go-
spodarstwie i opiekować się 
chorą babcią. Dominuje tu tak-
że temat życia w czasie wojny. 
Jej dziadek brał bowiem udział 
bezpośrednio w walce. Jako 16-
letni chłopiec w czasie I wojny 
światowej przymuszany był do 
walki przeciw rodakom w woj-
sku ruskim. Udało mu się uciec 
i cudem uniknąć śmierci. Po dłu-
giej i wyczerpującej wędrówce, 
rok po zakończeniu wojny, wró-
cił do domu. Nie na długo, gdyż 

w czasie II wojny światowej trafił 
w ręce Niemców. Przeżył trans-
port wagonami bydlęcymi.

– „Ludność niemiecka za-
częła opuszczać swoje gospodar-
stwa i uciekać do Niemiec. Celem 
ich podróży był Toruń […]. Tam 
była granica polsko-niemiecka. 
Uchodźcy szli od strony Wło-
cławka i Lipna. Niewielu udało 
się pokonać tę trasę i przeżyć. 
Tym, co szli od strony Włocław-
ka, wyszło naprzeciw wojsko 
rosyjskie od strony Bobrownik. 
[…] Rosjanie byli nieobliczalni. 
Strzelali do tych ludzi. Potem le-
żały trupy ludzi, dzieci, koni. […]. 
Uchodźców idących od strony 
Lipna spotkał podobny los. Nad 
uciekającymi przeleciał samolot, 
spuszczając bomby” – czytamy 
w rękopisie Barbary Smolińskiej.

Kobieta chciałaby wydać 
swoje wspomnienia. Uważa, 
że mogą one być wartościowe 
zwłaszcza dla młodych ludzi, 
którzy nie wiedzą jak dawniej się 

żyło, zwłaszcza w czasach woj-
ny.

– Bardzo chciałabym, żeby 
moja książka została wydana. 
Nie stać mnie, żeby koszty wy-
druku pokryć z własnej kieszeni. 
Wiele osób czytało mój rękopis 
i twierdziło, że im się podoba, to 
co napisałam. Niektórzy z nich 
mówili nawet, że opisane histo-
rie ich wzruszyły i podczas czy-
tania nawet uronili łzy – mówi 
Barbara Smolińska.

W książce pani Barbary zna-
leźć można informacje o tym 
jak dawniej uprawiało się zie-
mię i prowadziło gospodarstwo, 
a także w jaki sposób działała 
pomoc medyczna. Kobieta sama 
przeżyła dwie skomplikowane 
operacje. Treści te są interesu-
jące zwłaszcza dla młodszego 
pokolenia, które tych czasów nie 
zna.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska

Tegoroczne charytatywne przedstawienie bożonarodzeniowe „Lipnowskie jaseł-
ka” zaowocowało kwotą netto ponad 9,5 tysiąca złotych, wycieczką do zoo safari 
w Borysewie, darmowymi filmami w Nawojce, poczęstunkiem podczas zajęć wa-
kacyjnych i nie tylko.

Lipno

Uśmiech dziecka za jasełka

Podczas ostatniej sesji rady 
miejskiej dyrektor Miejskiego 
Centrum Kulturalnego w Lipnie 
Arkadiusz Świerski podsumował 
tegoroczne jasełka lipnowskie 
i sposoby rozdysponowania do-
chodu z tego charytatywnego 
przedstawienia. Okazuje się, że 
dzieci wiele zyskały z tego przed-
sięwzięcia teatralnego.

– Uśmiech dziecka jest bez-
cenny, a ja mam taką właśnie 
pozytywną informację dotyczącą 

radości dzieci z naszego miasta 
– mówi dyrektor MCK w Lipnie 
Arkadiusz Świerski. – Bez mała 
pięć miesięcy mija od wystawienia 
przedstawienia bożonarodzenio-
wego. Kwota, którą uzyskaliśmy ze 
sprzedaży biletów, wówczas opie-
wała na kwotę 10 340 złotych.

Chodzi o popularne w naszym 
mieście jasełka, w których grają 
samorządowcy, radni, ludzie zna-
ni i rozpoznawalni. Scenariusz do 
przedstawienia bożonarodzenio-

wego powstaje w trybie konkur-
sowym, a dochód ze spektaklu 
przeznaczony jest na potrzeby 
dzieci uczęszczających na zaję-
cia do miejskich placówek kultu-
ralnych. W tym roku udało się 
z biletów zebrać 10 340 złotych, 
organizator czyli MCK zapłacił 
8-procentowy podatek VAT i zo-
stało 9 574 zł.

– 27 czerwca Miejskie Cen-
trum Kulturalne zorganizowało 
dla dzieci z naszego miasta wyjazd 
do ZOO Safari w Borysewie – in-
formuje dyrektor domu kultury 
Arkadiusz Świerski. – Jest to miej-
scowość w okolicach Łodzi. ZOO 
Safari jest obecnie jednym z naj-
prężniej działających ogrodów 
zoologicznych w Polsce, a wyda-
rzeniem sensacyjnym w roku 2014 
były narodziny białych lwów. Zoo 
cieszy się tak dobrą renomą, że 
w dzisiejszych czasach piszą o nich 

takie magazyny jak The New York 
Times czy The Washington Post. 
Za te pieniążki, które z biletów 
uzyskaliśmy, łącznie pojechało 
67 dzieci z naszego miasta plus 
ośmiu opiekunów z Miejskiego 
Centrum Kulturalnego, co łącznie 
stanowi liczbę 75 osób. To nie były 
jednak wszystkie osoby, a ponie-
waż my mamy zajęcia także dla 
maluchów poniżej siódmego roku 
życia, dlatego wyraziłem zgodę, by 
z najmniejszymi dziećmi, które nie 
są na tyle samodzielne, by jechać 
tylko pod opieką naszych opieku-
nów, pojechało ośmioro rodziców, 
ale na takich zasadach, ze rodzice 
płacili oddzielnie. My zapłaciliśmy 
tylko za naszych podopiecznych.

Łączny koszt wycieczki do zoo 
safari wyniósł 6 382 zł. Z łącznej 
sumy zebranej więc z przedsta-
wień jasełkowych zostało jeszcze 
3 191 zł. Ta kwota jest przeznaczo-
na na zajęcia wakacyjne dla dzieci 
spędzających wakacje w mieście, 
organizowane przez dom kultury 
i bibliotekę publiczną.

– Fundujemy dzieciom śnia-
dania oraz płacimy za licencje za 
filmy, które za darmo dla miesz-
kańców w okresie wakacyjnym 
są emitowane w naszym kinie 
Nawojka – informuje Świerski. – 
Z doświadczeń z lat wcześniejszych 

podejrzewam, że wszystkich tych 
pieniążków nie wydamy na posiłki 
i licencje, i mam nadzieję że pod 
koniec wakacji uda się nam zor-
ganizować jeszcze jeden skromny 
wyjazd dla dzieci z zajęć wakacyj-
nych. W roku ubiegłym sztanda-
rową wycieczką było Trójmiasto 
i oceanarium, rejs statkiem, ale 
z tych pieniędzy które zostały 
dzieci pojechały jeszcze do szkół-
ki leśnej Bielawy, na obrzeżach 
Torunia. Tam leśnicy prowadzili 
zajęcia edukacyjne dotyczące lasu, 
przyrody, zachowania w lesie. My-
ślę, że w tym roku też uda się nam 
jeszcze taki wyjazd edukacyjny 
zorganizować.

Póki co dzieci uczęszczają na 
zajęcia wakacyjne do domu kultu-
ry i biblioteki, a dzięki dochodowi 
z jasełek jedzą pyszne śniadanka, 
degustują pizzę, oglądają bezpłat-
nie filmy w kinie Nawojka, bawią 
się wybornie i nie wyobrażają 
sobie letniej laby bez zajęć kul-
turalnych. Radości na zajęciach 
i uśmiechu na twarzach dzieci więc 
nie brakuje tak, jak nie brakowało 
salw śmiechu podczas zimowych 
spektakli jasełkowych. To pokazu-
je, że lipnowskie jasełka to strzał 
w dziesiątkę i kontynuacja ich od 
wielu lat jest doskonałą decyzją.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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LIPNO  21 lipca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych świętowało dziesięciolecie istnienia. Gala odbyła 
się w Nowym Centrum Lipna. Towarzyszył jej pierwszy, dwudniowy festiwal smaku i liczne atrakcje dla 
młodszych i starszych. Patronem medialnym uroczystości był tygodnik CLI

Urodziny ze smakiem

– Wyszliśmy do mieszkań-
ców z kolejną ofertą – mówił 
włodarz Lipna Paweł Banasik. 
– Oprócz oferty kulturalnej, 
sportowej, mamy teraz ofertę 
kulinarną, coraz bardziej po-
pularną. Głównym powodem 
naszego dzisiejszego spotkania 
jest dziesięciolecie istnienia fir-
my PUK, która zarządza Nowym 
Centrum Lipna. Powodem jest 
też promocja Nowego Centrum 
Lipna, w którym wciąż powstają 
nowe miejsca, jak na przykład 
ostatnio otwarta myjnia samo-
chodowa. Rzeczą najważniejszą 
jest jednak inauguracja festi-
walu smaku. Mamy nadzieję, że 
zyskamy aprobatę mieszkańców 
dla tej imprezy i będziemy stara-
li się ten festiwal kontynuować 
corocznie, promować lokalne 
produkty i przedsiębiorców.

Kilkudziesięciu 
wystawców
W sobotę wystawiło swo-

je produkty 25 wystawców, 
a w niedzielę 18. Było przede 
wszystkim tradycyjne jedzenie, 
dobre pieczywo, ale też rośliny 
i inne oferty lokalnych przed-
siębiorców. Prym wiodły koła 
gospodyń wiejskich i… koło go-
spodyń miejskich z Lipna, które 
zachwyciło gości festiwalu sma-
kołykami dosłownie zmieciony-
mi ze stołów w kilka minut.

– Od razu deklaruję, że to 
nie będzie jedyny festiwal jaki 
będziemy organizować – mówił 
prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Lipnie Marcin 
Kawczyński. – Chcemy konty-
nuować co roku w lipcu to wy-
darzenie, aby wpisało się ono 
na stałe w kalendarz imprez re-
gionu. Dzisiaj chcemy też poka-
zać, co przedsiębiorstwo przez 
te dziesięć lat zrobiło. Mamy 
świadomość, że jest jeszcze bar-
dzo dużo do zrobienia. Chce-
my coraz bardziej rozwijać się, 

by nasze miasto piękniało, by 
nasza oferta była coraz bogat-
sza. Życzę moim pracownikom 
i mieszkańcom następnych uda-
nych dziesięciu lat i dziękuję za 
dotychczasowe.

Koncerty gwiazd
Były konkursy dla doro-

słych, zabawy dla dzieci, wystę-
py zespołów Tulia i Video. Głów-
ną linią festiwalu były jednak 
pokazy kulinarne w wykonaniu 
Mirosławy Wilk i Roberta Sowy 
i degustacje. O swoich dokona-
niach opowiadali pracownicy 
jubilata, czyli Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych. Były gra-
tulacje, podziękowania i dobra 
zabawa.

Historia PUK-u
Przedsiębiorstwo Usług Ko-

munalnych powstało 28 marca 
2008 roku. Rada miejska utwo-
rzyła wtedy jednoosobową spół-
kę mającą wykonywać zadania 
własne miasta w zakresie wodo-
ciągowania, kanalizacji, gospo-
darowania odpadami, utrzyma-
nia czystości i zieleni miejskiej. 
Po roku ofertę poszerzono o za-
opatrzenie w energię cieplną. 22 
kwietnia 2008 roku podpisany 
został akt założycielski spółki 
stanowiący, że głównym założy-
cielem i wspólnikiem jest mia-
sto. Rada nadzorcza powołała 
jednoosobowy zarząd w osobie 
Marcina Kawczyńskiego. Po kil-
ku miesiącach do zarządu dołą-
czył zastępca prezesa Jan Maciej 
Rakowski, którego w roku 2014 
roku zastąpił Mariusz Prądzyń-

ski.
Na początku swojej działal-

ności spółka zatrudniała 96 pra-
cowników. Łatwo nie było, ale 
udało się i dzisiaj firma może 
pochwalić się znaczącymi inwe-
stycjami, z których jako wiodące 
warto wymienić budowę nitki 
ciepłowniczej od ulicy Polnej 
przez rzekę Mień do osiedla Rey-
monta, budowę instalacji me-
chaniczno-biologicznego prze-
twarzania na składowisku wraz 
z linią sortowniczą, budowę hali 
magazynowej zgodnej ze stan-
dardami, budowę punktu se-
lektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych dla Lipna, Skępego, 
Wielgiego, Zbójna. PUK zmoder-
nizował też ciepłownię, wymie-
nił komin wraz z nowoczesnym 
systemem oczyszczania gazów, 
wybudował w NCL dworzec au-
tobusowy i od podstaw Nowe 
Centrum Lipna z drogą dojazdo-
wą, mostem, parkingiem. Naj-
młodsze dziecko spółki PUK to 
nowoczesna stacja uzdatniania 
wody przy placu 11 Listopada, 
dzięki której w naszym mieście 
wreszcie z kranów leci woda 
o normalnym ciśnieniu i za-
wsze, bez względu na porę roku, 
dnia czy zapotrzebowanie na 
ten podstawowy produkt.

Miliony zł na inwestycje
W sumie PUK wydał na in-

westycje ponad 43 mln złotych. 
Znaczna część zadań jest dofi-
nansowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej i WFOŚIGW w Toruniu. 
PUK posiada status regionalnej 

instalacji przetwarzania odpa-
dów komunalnych aktualnie 
obsługującej 120 tysięcy miesz-
kańców regionu. Nasza spółka 
ma na koncie liczne, prestiżowe 
i ważne w środowisku nagro-
dy, wyróżnienia, z których wy-
starczy wymienić tylko Gazelę 
Biznesu otrzymaną już pięcio-
krotnie czy nagrodę w konkur-
sie lider recyklingu przyznaną 
w 2013 roku w senacie RP.

Szeroka działalność
Spółka prowadzi też ekolo-

giczną działalność edukacyjną 
wśród dzieci i młodzieży nie 
tylko z Lipna, konkursy i akcje 
typu sprzątanie świata. W 2018 
roku pozyskała 200-tysięczne 
dofinansowanie na projekt edu-
kacyjny „Odpady w gospodar-
stwach domowych – co, gdzie, 
jak i dlaczego” w ramach które-
go przeszkolonych zostało po-
nad 8 tysięcy dzieci z siedmiu 
gmin naszego regionu.

PUK wspiera lokalny sport 
i wydarzenia kulturalne, jest 
inicjatorem pierwszego w Pol-
sce krytego toru motocrossowe-
go na miejskim obiekcie sporto-
wo-rekreacyjnym PUK Arenie. 
Od dziesięciu lat firmą kieruje 
nieprzerwanie Marcin Kawczyń-
ski. Obecnie spółka zatrudnia 
ponad 200 osób. Przychody PUK
-u w 2008 roku wyniosły 6,5 mln 
złotych, a w 2017 roku ponad 
25 mln złotych.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Będą czytać na placuEkologiczna wycieczka
Narodowe czytanie 2018 odbędzie się w naszym mie-
ście 8 września. Tym razem ludzie z pierwszych stron 
gazet czytać będą publicznie „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego. Przygotowania ruszyły.

Wakacyjne warsztaty ekologiczne w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobra-
zowym mają za sobą uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomi-
cach.

LipnoGmina Lipno

– Nasze miasto po raz kolej-
ny dołączy do dziesiątek miejsco-
wości w całej Polsce, w których 
odbędzie się siódma już edycja 
ogólnopolskiej akcji Narodowego 
Czytania – informuje dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lipnie Ewa Charyton. – Tego-
roczna edycja przypada dokład-
nie w roku obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. W związku z tymi nie-
zwykłymi obchodami ustaliliśmy, 
że motywami przewodnimi dla 
Narodowego Czytania mają być 
wolność i niepodległość. Nikt nie 
ma wątpliwości, że w te założe-
nia doskonale wpisuje się właśnie 
„Przedwiośnie” Stefana Żerom-
skiego.

8 września o godzinie 11.00 
fragmenty „Przedwiośnia” na 
placu Dekerta przy fontannie za-
prezentują przedstawiciele władz 
samorządowych miasta oraz 
znane i lubiane osoby z życia 
kulturalnego i społecznego. Frag-
menty tekstu zostaną przygoto-
wane według adaptacji Andrzeja 
Dobosza, felietonisty i krytyka 
literackiego. Być może Narodo-
we Czytanie „Przedwiośnia” to 

dla niektórych okazja, by po raz 
pierwszy zmierzyć się z tym dzie-
łem. Inni mają szansę odkryć je 
na nowo. Przedsięwzięcie odbę-
dzie się w odpowiedniej oprawie 
scenograficznej i muzycznej.

– Wszyscy uczestnicy Na-
rodowego Czytania otrzymają 
upominki w postaci egzemplarza 
książki z pamiątkowym stem-
plem, ufundowane przez lip-
nowską bibliotekę – zdradza Ewa 
Charyton. – W przypadku złych 
warunków atmosferycznych Na-
rodowe Czytanie zostanie prze-
niesione do sali kameralnej Miej-
skiego Centrum Kulturalnego. Już 
dziś zapraszamy mieszkańców do 
udziału w tym wydarzeniu kultu-
ralnym.

Warto zaplanować czas, 
otrzymać wyjątkowe wydanie 
„Przedwiośnia” i dołączyć do tego 
największego narodowego zry-
wu czytelniczego. Organizatora-
mi lipnowskiej odsłony czytania 
są: Miejska Biblioteka Publicz-
na w Lipnie, Miejskie Centrum 
Kulturalne w Lipnie oraz Urząd 
Miejski w Lipnie. Do tematu wró-
cimy.

Lidia Jagielska

W minionym tygodniu grupa 
uczniów ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum Zespołu Szkół im. M. 
Konopnickiej  w Radomicach pod 
opieką nauczycielek Lucyny Sieciń-
skiej, Małgorzaty Grzankowskiej, 
Katarzyny Tarkowskiej, Mirosławy 
Kownackiwj i Ewy Lewickiej, przez 
trzy dni, uczestniczyli w wakacyj-
nych warsztatach ekologicznych 
w Gostynińsko-Włocławskim Parku 
Krajobrazowym z siedzibą w Ko-
walu.

– Wakacyjne dni spędzone 
w parku krajobrazowym były dla 
uczestników nie tylko miłym wy-
poczynkiem na łonie przyrody, 
ale również poszerzeniem wiedzy 
i zgłębianiu tajników otaczającego 
nas środowiska przyrodniczego – 
opowiadają organizatorzy. – Była 

to  nagroda za udzielanie się w pro-
jekcie Erasmus + w naszej placów-
ce. Wyjazdy współorganizowane 
były przez Urząd Marszałkowski 
w Toruniu w ramach projektu 
„Edukacja społeczności zamiesz-
kujących obszary chronione woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego: 
Lubię tu być… na zielonym!” oraz 
wójta gminy Lipno.

Zajęcia terenowe dla młodych 
ekologów z Radomic przeprowa-
dziła Patrycja Modrzejewska – zie-
lony edukator GWPK. W ramach 
warsztatów uczniowie poznali eko-
systemy leśne na ścieżce dydak-
tycznej Dzilno-Kukawy. Odwiedzili 
też Ośrodek Rehabilitacji Ptaków 
Chronionych w Dębniakach, gdzie 
udało się obejrzeć bociany, myszo-
łowy, puszczyki, jastrzębia, kruki, 

krogulce, sowy. Z wieży widoko-
wej nad Jeziorem Rakutowskim 
obserwowali rezerwat ornitolo-
giczny i największy na pojezierzu 
Gostynińskim ekosystem wodny. 
Poznawali ekosystem łąkowy oraz 
mieli okazję zobaczyć  pomnik 
przyrody w postaci dębu szypułko-
wego. Z dużym zainteresowaniem 
obserwowali zwierzęta w mini zoo, 
w Zielonej Szkole w Goreniu Du-
żym, w gminie Baruchowo. Podzi-
wiali  lamę, alpakę, koniki polskie, 
kangury, gołębie, kury zielononóżki 
oraz królika angorka.

– Piękne chwile spędzili rów-
nież nad jeziorem Czarnym we 
Włocławku, obserwując otaczającą 
przyrodę oraz korzystając z plaży 
i parku linowego – mówią nauczy-
cielki. – Zachęcamy do zwiedzania 
pięknego rezerwatu przyrody po-
łożonego nieopodal naszej miej-
scowości, a także zaglądania na 
stronie GWPK: http://parki.kujaw-
sko-pomorskie.pl/gwpk.

Praktyczna wiedza ekologiczna 
przyda się zapewne w zajęciach lek-
cyjnych i nie tylko. Taka wycieczka 
poznawcza pozostanie na zawsze 
w pamięci uczniów z Radomic.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

To już ostatnia chwila na 
zgłoszenie swojego ogródka lub 
balkonu pod ocenę komisji kon-
kursowej, jaką powoła burmistrz 
Lipna Paweł Banasik. Zgłoszenia 
przyjmowane będą tylko do piąt-
ku. Warto kontynuować ubiegło-
roczne przygody w konkursem 
kwiatowym, warto też dołączyć 
do konkursu po raz pierwszy.

Tradycją już stało się nagra-
dzanie właścicieli najpiękniejszych 
ogródków i ukwieconych balko-
nów. Od wielu lat włodarze Lipna 
latem rozpisują konkurs, wysyła-
ją komisję fachowców do zieleni 
i estetyki miasta i nagradzają naj-
lepszych. Tak też jest w tym roku. 
Burmistrz Paweł Banasik ogłosił 
właśnie konkurs na najpiękniejszy 
ogródek przydomowy i balkon. 
Właściciele zielonych zakątków 
mogą zgłaszać balkony i ogrody 
do 27 lipca, czyli do przyszłego 
piątku.

– Konkurs jest skierowany 
do mieszkańców Lipna, którzy 

w szczególny sposób dbają o es-
tetykę swojego otoczenia i wyka-
zują się dużym zaangażowaniem 
w dbanie o środowisko naturalne, 
w tym pielęgnację roślinności – 
wyjaśniają pracownicy ratusza. 
– Zgłoszenia do udziału w tego-
rocznym konkursie kwiatowym 
można składać w Urzędzie Miej-
skim przy placu Dekerta 8, do 27 
lipca, na specjalnym formularzu. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastą-
pi w trzecim kwartale tego roku. 
Nagrodami będą bony na zakupy 
w sklepie ogrodniczym. Nagro-
dzimy trzy balkony i trzy ogródki 
przydomowe. Nagrody są dofinan-
sowane ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Formularz zgłoszenia dostęp-
ny jest na stronie internetowej 

ratusza www.umlipno.pl lub w se-
kretariacie magistratu. Laureatów 
poznamy podczas dni Lipna, czyli 
na początku września. Na właści-
cieli najlepiej ocenionych balko-
nów czekają bony o wartości od 
100 do 300 złotych, a ogródków 
od 200 do 600 złotych. Oceny do-
kona komisja konkursowa złożo-
na z pracownika ratusza, radnego 
miejskiego i przedstawiciela spół-

ki PUK. Jurorzy odwiedzą zielone 
zakątki najpóźniej do 3 sierpnia, 
czyli w ciągu pięciu dni od zakoń-
czenia przyjmowania zgłoszeń. 
O wizycie komisji właściciele będą 
poinformowani telefonicznie dwa 
dni wcześniej. Maksymalna liczba 
punktów do zdobycia to 15, a więc 
po pięć za wygląd i ogólne wraże-
nie, za ukwiecenie, dobór roślin-
ności, kolorystykę oraz za pomy-
słowość i ogólną koncepcję.

Zgłoszenia może dokonać 
tylko mieszkaniec Lipna będący 
właścicielem lub użytkownikiem 
nieruchomości, na której znajdu-
je się zielony obiekt. Każdy może 
zgłosić tylko jeden balkon lub 
ogródek. W konkursie nie mogą 
brać udziału pracownicy Urzę-
du Miejskiego, Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych oraz radni 
i ich małżonkowie. O wynikach 
konkursu przeczytacie w CLI już 
w sierpniu. 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Nagrody czekają na ogrody
Lipno  Tylko do najbliższego piątku 27 lipca właściciele ukwieconych balkonów i przydomowych 
ogródków mogą zgłaszać swój udział w cyklicznym konkursie miejskim na najładniejszy ogródek 
przydomowy i najlepiej ukwiecony balkon. Organizatorem zmagań jest urząd miasta
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Współpraca ZUS z NFZ

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodo-
wego Funduszu Zdrowia podpisali porozumienie o współpra-
cy. Zgodnie z umową, na potrzeby upowszechniania wiedzy 
w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego NFZ będzie mógł wy-
korzystywać placówki ZUS. Co ważne, obie instytucje będą 
prowadzić wspólne działania na rzecz szybszego powrotu do 
pracy osób po długotrwałych zwolnieniach lekarskich, których 
dotknęły poważne schorzenia. Przekazywane na bieżąco in-
formacje między NFZ a ZUS pozwolą na szybkie rozpoczęcie 
procesu rehabilitacji, którą oferuje zakład i tym samym szybszy 
powrót do pełnej sprawności.

Są środki na domy seniora

Do 17 sierpnia potrwa przyjmowanie wniosków 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu 

inwestycji w infrastrukturę społeczną. Samorządy 

lokalne i ich jednostki, organizacje pozarządowe 

oraz instytucje kościelne mogą pozyskać w sumie 

10 milionów złotych na realizację projektów inwe-

stycyjnych dotyczących budowy, adaptacji, moder-

nizacji oraz wyposażenia placówek świadczących 

usługi wsparcia i opieki nad osobami niesamo-

dzielnymi. Chodzi zwłaszcza o tworzenie dziennych 

domów pobytu, środowiskowych domów samopo-

mocy, klubów samopomocy i ośrodków aktywnej 

integracji (np. agencji usług społecznych). Szcze-

góły na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl

Więcej pieniędzy na modernizację gospodarstw

5 lipca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środ-
ków dostępnych w poszczególnych województwach lub la-
tach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowelizacja 
zwiększa m.in. limity dostępnych środków � nansowych na 
operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, związane 
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem inno-
wacji, zmianą pro� lu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu czyli tzw. obszarem D, na lata 2018-2020. Całkowi-
ty limit środków � nansowych wzrósł z 609 467 898 euro do 
755 175 874 euro. Wsparcie przyznawane jest w postaci 
do� nansowania kosztów poniesionych na realizację danej 
inwestycji. Poziom do� nansowania wynosi standardowo 
50 proc. poniesionych kosztów kwali� kowalnych. 

Jakie limity na kierunki lekarskie? 
Od czwartku 19 lipca obowiązuje rozpo-rządzenie w sprawie liczby miejsc na stu-diach medycznych. Zgodnie z dokumen-tem, w roku akademickim 2018/2019 limit miejsc na kierunku lekarskim wyniesie 7846. Największy przyrost nastąpi na stu-diach magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym w języku polskim – obejmie 4678 studentów. Zmiany zmierzają w kie-runku likwidacji braków kadrowych w pol-skiej służbie zdrowia. 

Złóż wniosek o oszacowanie strat

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do rolników o jak najszybsze 
wystąpienie do samorządów z wnioskami o oszacowanie strat spowo-
dowanych przez suszę. Bez zakończenia prac komisji szacujących straty 
nie będzie możliwości szybkiego udzielenia pomocy poszkodowanym 
rolnikom. Resort przypomina, że żaden samorząd nie może blokować 
powoływania komisji ani żądać dodatkowych dokumentów przy zgła-
szaniu strat czy też wyznaczać jakichkolwiek terminów. Do 19 lipca po-
szkodowanych zostało ponad 90 tysięcy gospodarstw, na powierzchni 
ponad 1,5 mln hektarów. Obecnie straty szacują komisje w 1890 gmi-
nach.

Internetowe Konto Pacjenta

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o syste-
mie informacji w ochronie zdrowia oraz nie-
których innych ustaw. Dzięki temu możliwe 
jest uruchomienie Internetowego Konta Pa-
cjenta i Zintegrowanego Informatora Pacjen-
ta. Każdy pacjent będzie miał dostęp online 
do informacji nt. wystawionych mu recept, 
skierowań, zleceń na wyroby medyczne, udzie-
lonych świadczeń i ich koszcie, wyborów leka-
rza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej, a także e-zwolnień. IKP pozwoli 
też upoważnić inną osobę do dostępu do swo-
ich danych medycznych lub informacji o stanie 
zdrowia.

Szansa dla nauczycieli  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs dla organizacji 
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersyte-
tów trzeciego wieku, mający na celu wsparcie nauczycieli w zakre-
sie nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami. Ma to 
ułatwić pedagogom poruszanie się w cyfrowym świecie, pozwoli też 
korzystać z e-materiałów edukacyjnych i tworzyć własne e-zasoby. 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 mln zł. W szkole-
niach, które będą prowadzone do czerwca 2023 roku, weźmie udział 
co najmniej 75 tysięcy nauczycieli w całej Polsce. Szkolenia prowadzo-
ne będą w formie mieszanej (zajęcia stacjonarne i zdalne), zapewnio-
ny zostanie także mentoring oraz dostęp do platformy e-learningowej. 
Wnioski można składać od 20 sierpnia do 19 października.  
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Żniwa nieco szybciej
PLONY  Rozpoczęły się żniwa 2018. Początkowo można było 
zakładać, że wypadną wcześniej, ale prawie dwutygodniową 
przerwę wywołały opady deszczu

Pierwsze kombajny wjecha-
ły na pola rzepaku. Plusem jest 
niska wilgotność, minusem plo-
ny nieco niższe od ubiegłorocz-
nych. Szacuje się je na 2,7 do 3,8 t 
z hektara. W niektórych rejonach 
naszego województwa plony są 
niższe i wynoszą nieco ponad  
2 tony. Dodatkowo jakość ziaren 
budzi zastrzeżenia. Niektórzy 
rolnicy opisują zbierany rze-
pak jako „mak”. Nie jest on więc 
odpowiednio duży, nie spełnia 

wymogów gęstości i wyrówna-
nia. W skupach cena wynosi ok.  
1600 zł za tonę. 

W przypadku żniw zbożo-
wych deszcz nieco skompliko-
wał sytuację. Na niektórych po-
lach pszenżyto zdążyło porosnąć 
w kłosach. Straty spowodowane 
suszą szacuje się na ok. 50 proc. 
Nic dziwnego, że wszystkie gmi-
ny w naszym województwie wy-
stąpiły do wojewody o powołanie 
komisji szacujących straty. Żniwa 

będą najmniej udane dla rolni-
ków, którzy postawili na zboża 
jare. W przypadku rzepaku jarego 
średnia zbiorów to tylko 1,5 t/ha. 

Z powodu niedawnych opa-
dów cieszyli się za to hodowcy by-
dła. Dla nich to zbawienie, ponie-
waż susza odbiła się na kondycji 
użytków zielonych. Teraz sytuacja 
nieco się poprawi. Podobnie jest 
w przypadku upraw ziemniaków 
i buraka cukrowego. 

(pw)

Finanse

Chętni na modernizację
Zakończyło się przyjmowanie wniosków o pomoc przy modernizacji gospodarstw 
rolnych. O pieniądze ubiega się ok. 5 tys. gospodarzy. 

Nabór wniosków zakończył 
się 17 lipca. Warto było ubiegać się  
o 60 tys. zł bezzwrotnej premii. 
Będzie ona wypłacana w dwóch 
turach. Pierwsza, w wysokości  
80 proc., tuż po podpisaniu umo-
wy, a reszta, gdy rolnikowi uda się 
zrealizować biznesplan, który był 
częścią wniosku o pomoc. Łącznie 

wpłynęło 4960 wniosków. Liczba 
może nie powalać na kolana, ale to 
kolejna edycja naborów, więc ry-
nek jest dość nasycony. W tej edycji 
złagodzono niektóre kryteria, by 
rolnicy mieli łatwiejszy dostęp do 
pomocy. Wnioski zostaną poddane 
ocenie. Brak odpowiedniej liczby 
punktów nie musi oznaczać naj-

gorszego. Przykładem może być 
zimowa edycja wniosków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, gdzie w limicie 
mieściło się ok. 12 tys. wniosków, 
a niedawno okazało się, że znajdą 
się pieniądze jeszcze na 3,6 tys. 

(pw)

Finanse

Więcej dla hodowców bydła?
Minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział wprowadzenie nowego mechani-
zmu dotyczącego zwrotu akcyzy zawartej w paliwie dla hodowców bydła.

Państwo ma dołożyć więcej 
pieniędzy na pomoc przy zaku-
pie paliwa dla hodowców bydła 
i dla całej reszty rolników. Za-
powiedź jest prosta – zwięk-
szenie do 100 litrów na hektar 
limitu zwrotu akcyzy (obecnie 
86 litrów). Dodatkowo zwrot ma 
przysługiwać na poziomie do  

30 l/ha za Dużą Jednostkę Prze-
liczeniową (DJP). Taką jednostką 
może być np. dorosła krowa. Je-
śli zapowiedzi staną się faktem, 
państwo będzie musiało wyło-
żyć tylko na zwrot akcyzy ponad 
miliard złotych. 

Od 1 do 31 sierpnia przyj-
mowane będą wnioski o zwrot 

akcyzy za pierwszy okres tego 
roku. Ważne, by posiadać fak-
tury z datami zakupu między  
1 lutego a 31 lipca. Pieniądze za 
złożenie wniosku w terminie 
sierpniowym będą wypłacane 
w październiku. 

(pw)

Uprawa rzepaku

Zadowoleni z decyzji
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza popiera decyzję ministra rolnictwa dotyczącą 
czasowego i ograniczonego powrotu do sprzedaży i używania zapraw neonikoty-
noidowych.

Przypominamy, że decyzja 
w sprawie powrotu neonikoty-
noidów podzieliła środowisko 
rolników i pszczelarzy. Ci drudzy 
są przeciwni, ponieważ uważa-
ją, że substancje tego typu mogą 
powodować wymieranie pszczół. 
Kujawsko-pomorscy gospoda-
rze też mają swoje argumenty. 
Pierwszym jest wyeliminowanie 
jesiennych oprysków, które mu-
siały być wykonywane, gdy rzepak 

ozimy nie był zaprawiany neoni-
kotynoidami. Aby wyeliminować 
najpowszechniejsze szkodniki, 
konieczne było nawet kilkukrotne 
wyjeżdżanie w pole i wykonywa-
nie zabiegów. 

Zezwolenie na stosowanie 
zapraw pozwoli zwiększyć pro-
dukcję rzepaku, który jest rośliną 
bardzo rozwojową, chociaż nie do 
końca wykorzystywaną. Istnie-
je jeszcze spore pole do popisu 

w kwestii przerobu na paszę oraz 
dodatek do biopaliw. 

Przypomnijmy, że Polska nie 
jest jedynym krajem w Unii Euro-
pejskiej, który zezwolił na czaso-
we stosowanie neonikotynoidów. 
Wcześniej zrobiło tak siedem in-
nych państw i Bruksela nie wnio-
sła sprzeciwu. Mowa tu przede 
wszystkim o nowych państwach 
wspólnoty oraz Finlandii. 

(pw)

Robot za 30 ludzi
Co roku podczas sezonu na truskawki powraca temat 
braku rąk do pracy. Kłopoty plantatorów mogą się 
wkrótce skończyć, bo w USA istnieje firma produku-
jąca roboty zbierające te owoce. 

Zbiór owoców

Roboty sprawdzą się tylko na 
dużych plantacjach truskawek. Po 
pierwsze dlatego, że są drogie, a po 
drugie muszą mieć odpowiednie 
warunki do pracy. Nie opłaca się 
używać ich na małych areałach.

Konstruktorzy robota dobrze 
wyczuli potrzeby plantatorów. Aż 
60 proc. kosztów ich działalności 
to właśnie koszt zatrudnienia zbie-
raczy. Na dodatek wydatki te rosną 
z roku na rok. Firmę projektującą 
roboty wspierają organizacje zrze-
szające ok. 20 proc. plantatorów 
truskawek z USA. Wierzą w to, że 
w przyszłości inwestycja się zwró-
ci. Aktualnie firma planuje, że ma-
szyny będą wypożyczane rolnikom 
i nie będą oni musieli od razu wy-

Robot do zbioru truskawek

dawać sporych sum na ich zakup. 
Robot do zbioru truskawek 

zamontowany jest na modyfiko-
wanym opryskiwaczu. Jedno z ra-
mion jest wyposażone w miękkie 
płytki, które odchylają liście na 
krzaku truskawki. Drugie wyko-
nuje inspekcję owoców i odci-
na te, które mają odpowiednią 
barwę. Producent zapewnia, że 
zbiór z jednego krzaczka trwa  
8 sekund, przejście do kolejnego 
1,5 sekundy, a dziennie maszy-
na potrafi „obrobić” nieco ponad  
3 hektary plantacji, zastępując tym 
samym 30 zbieraczy. Póki co, testy 
trwają.

(pw)
fot. producent

Zmowa? Sprawdzają
Za pół kilograma mrożonych malin musimy zapłacić 
kilkanaście złotych. Świeże na sklepowych półkach 
też nie są tanie. Dziwi więc to, dlaczego w skupach 
rolnicy za te same maliny otrzymują kilkakrotnie 
mniej. 

Rynek owoców

Plantatorzy podejrzewają, że 
dochodzi do zmowy cenowej. Spra-
wę bada już Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. Trwają 
kontrole w siedzibach przetwór-
ców owoców. W akcji bierze udział 
także Krajowy Ośrodek Wspierania 
Rolnictwa. Mimo kontroli, których 
analiza zapewne potrwa, plantato-
rzy mogą uznać ten rok za tragicz-
ny. Wielu nie podjęło nawet zbioru 
owoców. Jak można liczyć na zysk 
w sytuacji, gdy np. kilogram czar-

nej porzeczki w skupie 
kosztuje kilkadziesiąt gro-
szy? Plantatorzy apelują, 
by państwo wprowadziło 
system umów kontrakta-
cyjnych i to kilkuletnich. 
Wówczas producenci będą 
mogli liczyć na stałe ceny, 
a rynek nieco się ustabi-
lizuje. Drugi z postulatów 
to likwidacja umów tzw. 

jednodniowych. Chodzi w nich o to, 
że rolnik dowiaduje się, ile dostanie 
za swój plon dopiero w momencie 
dostarczenia owoców do skupu. 
Kolejny pomysł polega na uprosz-
czeniu przepisów dotyczących 
przetwarzania i sprzedaży bezpo-
średniej owoców. Dzięki temu rol-
nicy będą mogli sami, pomijając 
pośredników, sprzedawać swoje 
produkty. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Maliny w sklepie są dużo droższe niż 
w skupie – czy to za sprawą zmowy cenowej?
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Karta Dużej Rodziny (KDR) 
to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 
w instytucjach publicznych, jak 
i w firmach prywatnych. Posia-
dacze KDR mają m.in. możliwość 
tańszego korzystania z oferty in-
stytucji kultury, ośrodków rekre-
acyjnych czy księgarni na terenie 
całego kraju. Rodziny wielodziet-
ne mogą korzystać z tańszych bi-
letów wstępu m.in. do: teatrów, 
muzeów i parków krajobrazo-
wych, a także z tańszych karne-
tów na basen i siłownię. Posia-
danie karty ułatwia więc dużym 
rodzinom dostęp do rekreacji 
oraz obniża koszty codziennego 
życia.

Szeroka oferta dla 
rodzin wielodzietnych
Do programu Karty Dużej Ro-

dziny może dołączyć każda firma 
i instytucja, niezależnie od wiel-
kości, sektora czy zasięgu działa-
nia. Wśród partnerów są zarów-
no ogólnopolskie sieci, jak i mali 
lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy 
przystępują do programu dobro-
wolnie, a wielkość zniżek udziela-
na jest indywidualnie.

Zniżki w sam raz na lato
Zniżki w obiektach wypo-

czynkowych w ramach Karty 
Dużej Rodziny oferują aż 474 pod-
mioty w całej Polsce – wśród nich 
Centrum Zabaw Fantazja. Rodziny 
wielodzietne mogą ponadto taniej 
spędzić miłe chwile w 27 ogrodach 
zoologicznych i botanicznych 
oraz w 26 parkach narodowych. 
W programie Karta Dużej Rodzi-
ny uczestniczą również ośrodki 
sportu i rekreacji, takie jak np.: 
basen Wodny Świat w Kudowie 
Zdroju, a także baseny w Kłodzku 
czy Zgorzelcu.

Placówki Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go PTTK, które przystąpiły do 
KDR, oferują rodzinom wielo-
dzietnym zniżki od 5 do 25% na 
noclegi i wypożyczeniu sprzętu.

Na tym jednak nie koniec. 
Dzięki Karcie Dużej Rodziny 

w Parku Rozrywki można utrzy-
mać 20% upustu przy zakupie 
karnetów „2+1” i „2+2” na wszyst-
kie atrakcje. Taka sama zniżka 
obowiązuje przy zakupie bile-
tu całodniowego na wszystkie 
atrakcje, a także przy wykupieniu 
noclegu. Co ważne, zniżki przy-
sługują niezależnie od liczby ko-
rzystających z nich osób. Ciekawą 
ofertę przygotowała też Papugar-
nia Lora w Słupsku, do której ro-
dziny wielodzietne mogą wybrać 
się z 15-procentowym upustem 
dla każdego członka rodziny oraz 
karmą dla papug gratis.

Posiadacze KDR mogą sko-
rzystać ponadto z 10% zniżki na 
noclegi, wyżywienie i pozosta-
łe świadczenia oferowane przez 
Nadwiślańską Agencję Turystycz-
ną. Obiekty tej firmy nie pobiera-
ją opłat za dostawki oraz pobyt 
dzieci do 3 roku życia.

Coraz więcej zniżek
W ostatnim czasie bogatą 

ofertę dla rodzin wielodzietnych 
poszerzyły interesujące propo-
zycje rabatowe Grupy Lotos S.A. 
i trzech nowych partnerów KDR: 
Grupy PZU, banku Pekao S.A. 
i PLL LOT.

Tańsze ubezpieczenia 
w Grupie PZU
Grupa PZU proponuje rodzi-

nom atrakcyjne zniżki na produk-
ty ubezpieczeniowe oferowane 
przez należące do niej spółki. PZU 
SA zapewnia 10% zniżki na nowe 
ubezpieczenie PZU Auto, PZU 
Dom i PZU Wojażer dla każdego 
ubezpieczonego. PZU Życie ofe-
ruje zaś 10% zniżki w pierwszym 
roku umowy na ubezpieczenie 
posagowe, a PZU Zdrowie – 20% 
zniżki na wizyty u specjalistów 
i 10% zniżki na badania diagno-
styczne we wskazanych placów-
kach.

Zniżki Pekao S.A.
Posiadaczom KDR Bank Pe-

kao S.A. oferuje od 1 czerwca do 
31 grudnia br. kompleksową pro-
mocję, która dotyczy większości 
produktów. Rodziny 3+ mogą zy-

skać między innymi 5-procentowy 
w skali miesiąca zwrot za rachunki 
domowe opłacane z kont prowa-
dzonych w Pekao S.A. W ofercie 
dla rodzin wielodzietnych z Kartą 
Dużej Rodziny są również tańsze 
kredyty hipoteczne z obniżoną 
o 0,2 p.p. marżą i prowizją ogra-
niczoną do 1%.

Rodziny wielodzietne mogą 
ponadto skorzystać z Pożyczki 
Przekorzystnej z niską prowizją 
3% i oprocentowaniem na po-
ziomie 7,77%. Z kolei korzystając 
z Elastycznej karty kredytowej, 
rodziny wielodzietne będą mo-
gły dowolne transakcje dokonane 
kartą podzielić na 10 rat z opro-
centowaniem 0%. Pekao uru-
chomi również specjalne rabaty 
do 20% na powrót do szkoły. Na 
posiadaczy KDR czekają również 
specjalne zniżki na zakupy w skle-
pach współpracujących z bankiem 
– listę zniżek i sklepów oferują-
cych można znaleźć na stronie 
internetowej banku.

LOT z Kartą Dużej Rodziny
Do grona partnerów progra-

mu Karta Dużej Rodziny dołączy-
ły również Polskie Linie Lotnicze 
LOT. W efekcie przy dokonywaniu 
rezerwacji dla co najmniej dwóch 
osób rodziny wielodzietne otrzy-
mają 10% zniżki od podstaw ta-
ryfy dla każdego biletu oraz 50% 
zniżki na wszystkie usługi dodat-
kowe dostępne w procesie rezer-
wacyjnym (nie dotyczy ubezpie-
czenia).

Mniej za paliwo
To jednak nie koniec nowo-

ści. Dotychczasową ofertę dla ro-
dzin wielodzietnych uatrakcyjniła 
Grupa LOTOS S.A. Dzięki temu 
rodziny 3+ będą mogły skorzystać 
ze sporych rabatów na paliwo (8 
gr przy zakupie litra LOTOS ON, 
LOTOS LPG i benzyny LOTOS i 10 
gr przy zakupie litra LOTOS Dy-
namic i LOTOS Dynamic Diesel). 
Grupa LOTOS S.A. zapewnia po-
nadto rodzinom 3+ dwudziesto-
procentowy rabat na wszystkie 
produkty gastronomiczne oferty. 
Taki sam rabat przyznaje rodzi-
nom wielodzietnym na myjnie 
samochodowe.

Rodziny wielodzietne zapła-
cą mniej za paliwo także na sta-
cjach Shell Polska sp. z o.o. Tu 
na litrze paliwa podstawowego 
(Shell FuelSave 95, Shell FuelSave 
diesel) zaoszczędzą 8 groszy, a na 
litrze paliwa premium (Shell V-
Power, Shell V-Power diesel, Shell 
V-Power racing) – 10 groszy. Na 
upust 3 groszy posiadacze KDR 
mogą liczyć ponadto przy zaku-
pie LPG. To jednak nie wszystko. 

Na stacjach Shell Polska rodziny 
3+ kupią produkty żywnościowe 
z 20-procentową zniżką.

Słodki smak wakacji
Ciekawą ofertę dla rodzin 

wielodzietnych przygotowała 
również Sweet Gallery. W punk-
tach gastronomicznych Lodolan-
dia, Bafra Kebab i Kołacz na Okrę-
gło rodziny 3+ zapłacą 10% mniej.

Karta Dużej Rodziny na wy-
ciągnięcie ręki

Od początku 2018 roku Karta 
Dużej Rodziny jest dostępna także 
w wersji elektronicznej (mKDR). 
Dzięki temu rodziny wielodzietne 
mogą korzystać z KDR w formie 
aplikacji na urządzeniach mo-
bilnych. Co ważne, w 2019 roku 
uprawnienie do Karty Dużej Ro-
dziny zyskają wszyscy rodzice, 
którzy kiedykolwiek posiadali 
na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci.

KDR w liczbach
Obecnie w ramach progra-

mu KDR zniżki dla rodzin wie-
lodzietnych oferuje ponad 4,2 
tysiąca firm i instytucji w ponad 

18 tys. lokalizacji. Wśród partne-
rów Karty Dużej Rodziny znajdu-
ją się m.in. podmioty z ofertami 
z branży spożywczej, zdrowotnej, 
edukacyjnej, odzieżowej, kultu-
ralnej i sportowej.

Do tej pory wydano rów-
nież ponad 1,97 mln kart, w tym 
1,14 mln dla dzieci i 0,77 mln dla 
rodziców. Z systemu ulg i zniżek 
korzysta aż 440 tys. rodzin wielo-
dzietnych, w których wychowuje 
się 1,16 mln dzieci. Wskazuje to na 
coraz większą popularność karty, 
a także na to, że rodzin wielo-
dzietnych wciąż przybywa.

Według danych na koniec 
maja br., Kart Dużej Rodziny 
w wersji elektronicznej zostało 
wydanych ok. 82,6 tys. Ponad 60% 
mKDR (49,8 tys.) przyznano dzie-
ciom, przy czym warto zauważyć, 
że w zdecydowanej większości 
(44,2 tys. dzieci) mobilna karta 
jest wyświetlana na telefonie ro-
dziców.

Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej

fot. pixabay/ilustracyjne

duże rodziny płacą mniej
KDR  Wakacje to czas odpoczynku nie tylko dla dzieci, ale i całych rodzin. Letni relaks wiąże się z różnymi 
wydatkami. Można je znacząco obniżyć dzięki Karcie Dużej Rodziny, która od początku bieżącego roku jest 
dostępna również w wersji elektronicznej
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Na scenie muszli w parku miejskim co roku występują ogólnopolskie gwiazdy

Wydarzenia

Popołudnie z rycerzami
W piątek 10 sierpnia o 16.00 na wzgórzu zamkowym w Wąbrzeźnie rozpocznie 
się festyn rycerski. Wstęp wolny. 

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

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

 Dom kultury przygotował szereg wakacyjnych imprez plenerowych. 28 lip-
ca na starówce zaplanowano koncert Yaniny Iwańskiego z zespołem. 2 sierpnia 
w tym samym miejscu zostanie wystawione kino plenerowe, z kolei 11 sierpnia 
w muszli koncertowej zabrzmią „Uliczne piosenki”. 

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

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

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

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

 W sobotę 18 sierpnia o 19.30 na pl. Jana Pawła II odbędzie się „Muzy-
czne Popołudnie”. Wystąpią Molekuły i Starting Over, ale WDK zaprasza do 
udziału także lokalne zespoły grające rocka, bluesa, reggae oraz propagujące 
inne formy muzyczne. Celem spotkania jest między innymi promocja lokalnych 
twórców oraz wymiana doświadczeń między muzykami. Repertuar wykonywany 
przez uczestników może wywodzić się z kręgu szeroko rozumianej muzyki 
rockowej, jazzowej, bluesowej, reggae i pop. Zgłoszenia są przyjmowane do 
6 sierpnia. 

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

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

mach szóstej edycji festiwalu „Riff Master”, zagrają rockowe kapele. 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”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 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.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Koncertowe zakończenie
WYDARZENIA  W piątek 31 sierpnia w parku miejskim w Lip-
nie planowana jest kolejna edycja festiwalu Lipa. W tym roku 
gwiazdą wieczoru będzie zespół Mikromusic

Wydarzenie zostanie zor-
ganizowane w ramach projektu 
„Wąbrzeska Bombonierka”, fi-
nansowanego ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ra-
mach programu Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne 2018.
– Uczestnicy będą mogli 

zobaczyć: specjalnie przygoto-
wany na tę okazję pokaz broni 
i mody średniowiecznej, poje-
dynki rycerskie prawdziwymi 

pistoletami czarnoprochowymi, 
wystrzały artyleryjskie, potycz-
ki rycerskie czy wybijanie mo-
net – informuje Wąbrzeski Dom 
Kultury. – Nie zabraknie rów-
nież gier i zabaw plebejskich, 
warsztatów rękodzielniczych 
i degustacji średniowiecznych 
przysmaków. 

Zwieńczeniem spotkania 
przygotowanego dla miłośników 
kultury średniowiecznej będzie 
spacer historyczny z regionali-
stą Pawłem Beckerem pn. „Wą-
brzeźno w czasach świetności 
zamku Biskupów Chełmińskich”. 
Organizatorzy opowiedzą też 
o tajemnicach, które kryje wą-
brzeski zamek. Wstęp jest bez-
płatny. 

(ToB), fot. WDK

Impreza ruszyła w 2004 roku 
i na stałe wpisała się do kalen-
darza najważniejszych wydarzeń 
muzycznych naszego wojewódz-
twa. Od kilku lat w Lipnie odbywa 
się część konkursowa, a następnie 
na scenie muszli w parku miej-
skim występują ogólnopolskie 
gwiazdy. Do tej pory zagrały takie 
formacje jak: Myslovitz, Muchy, 
Power of Trinity, Acid Drinkers 
oraz Hurt. 

– Konkurs Lipa jest spotka-
niem zespołów muzycznych/wy-
konawców zarówno niezależnych, 
jak i pracujących pod patronatem 
dowolnych instytucji – tłumaczą 
organizatorzy ze Stowarzyszenia 
Zielona Lipa. – Formuła konkur-
su naturalnie wymaga wskazania 
najlepszych, jednak myślą prze-
wodnią jest czysto przyjacielskie 
muzyczne zetknięcie i to nie wy-
łącznie twórców, ale i odbiorców, 
organizatorów, jurorów, spon-
sorów, jako jednego żywego or-

ganizmu. Ten festiwal nie może 
podporządkowywać się nudnym 
schematom, powinien tętnić, 
oddychać, puszczać oko, stąd 
też nieco prześmiewczy ton jego 
nazwy oraz nazw nagród, choć 
samo ich przyznawanie należy 
traktować jak najbardziej serio.

Część konkursowa rozpocz-
nie się o 15.00, a o 19.00 wystą-
pią gwiazdy. W ubiegłym roku po 
główny laur festiwalu sięgnęła 
formacja Drunk Riders z Grudzią-
dza, która już 31 sierpnia ponow-
nie przyjedzie do Lipna. Zespół 
powstał we wrześniu 2013 roku. 
Tworzą go: Łukasz „Kocur” Kot, 
Marcin „Krepa” Krepski, Rado-
sław Sułkowski, Dariusz „Seeg” 
Barabaś oraz Bartosz „Bruce” Bo-
galecki. W lipcu 2014 roku ukazał 
debiutancki album długogrający 
pt. „Born to be drunk”, na którym 
znalazło się dziewięć autorskich 
utworów. 

Na zakończenie na scenie 

pojawi się grupa Mikromusic. 
Wrocławski zespół działa na ryn-
ku muzycznym od ponad 15 lat. 
Został założony przez wokalistkę 
Natalię Grosiak i gitarzystę Dawi-
da Korbaczyńskiego. W 2006 roku 
artyści wydali debiutancki krążek 
zatytułowany po prostu „Mikro-
music”. Dwa lata później formacja 
otrzymała Nagrodę Prezydenta 
Sopotu na festiwalu TopTrendy. 
Kilka miesięcy później pojawił się 
drugi album pt. „Sennik”. W kolej-
nych latach zespół zyskiwał co-
raz większą popularność, a to za 
sprawą takich piosenek jak: „Bez-
władnie”, „Krystyno” czy „Takiego 
chłopaka”. Dorobek Mikromusic 
zamyka wydana w listopadzie 
ubiegłego roku płyta „Tak mi się 
nie chce”. W Lipnie z pewnością 
nie zabraknie największych prze-
bojów. Wstęp na imprezę jest 
bezpłatny. 

(ToB)
fot. archiwum
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11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 287 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 150 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny na bezkresnej 
pustyni - fi lm
09:00 Ranczo odc. 8 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 73 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 14 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Nieznany Pantanal odc. 1 - serial
13:50 Elif odc. 288 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 7 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem - Murad IV 
 odc. 151 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 37 - serial
18:25 Korona królów odc. 38 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:13 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 8 - serial 
21:10 Sprawa dla reportera
22:00 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 7
22:30 Ojciec Mateusz odc. 202 s. 
16 - serial
23:25 Ocaleni odc. 18
00:20 Wojsko-polskie.pl 

05:15 Ukryta prawda odc. 289 - serial 

06:20 Szpital odc. 365 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 84 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 4 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 640 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 85 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 539 - serial 

14:55 Szpital odc. 366 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

16:55 Dr House odc. 16 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 17 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 641 - serial 

20:00 Państwo młodzi: Chuck i Larry 

 - komedia 

22:25 Lucyfer odc. 3 s. 1 - serial

23:25 Rush odc. 4 s. 1 - serial 

00:25 Inwazja - thriller 

06:00 Detektywi w akcji odc. 158 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 13 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 14 - serial

08:00 Drużyna A odc. 8 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 2 - serial

10:00 Na patrolu odc. 9 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 10 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 101 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 175

15:00 Esmeralda odc. 56

16:00 Esmeralda odc. 57

17:00 Esmeralda odc. 58

18:00 Policjantki i policjanci odc. 402 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 403 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 188 - serial

21:00 Stalingrad - dramat

00:00 Far Cry - fi lm

04:40 Kontrakt na miłość odc. 8
07:05 Dziesięć przykazań odc. 108 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 17 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 18 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial 
20:00 Kochanie, poznaj moich kumpli 
 - komedia 
22:00 Mały - komedia 
23:55 Conan Niszczyciel - fi lm
01:55 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 3 - serial

08:00 Dezerterzy odc. 79

08:30 Informacje kulturalne 

08:45 Epizod - fi lm

09:00 Gry uliczne - fi lm

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 1 - serial

11:55 Tajemnica Enigmy odc. 2 - serial

12:50 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1282

13:10 Złote koło - fi lm

14:55 Monidło - fi lm

15:40 Jacy jesteśmy, Polacy? odc. 7

16:05 Słownik wyrazów obcych odc. 68

16:40 Panna Nikt - dramat

18:35 Gruby odc. 7 - serial

19:05 Rozalka Olaboga odc. 1 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Noc w Klostertal - spektakl 

21:05 Wstęp do fi lmu odc. 102

21:10 Milczenie - dramat

22:55 Scena klasyczna odc. 20

23:45 Dziennik fi lozofa odc. 113

23:55 Zamieszkajmy razem 

 - komediodramat

01:40 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 76

06:50 Był taki dzień odc. 635
06:55 Droga do 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 55
08:40 Zakochaj się w Polsce odc. 4 s. 1
09:15 Blisko, coraz bliżej odc. 16 
 - serial
10:40 Podróże z historią odc. 7 s. 1
11:15 Flesz historii 
11:35 Stara granica - fi lm 
12:05 Akcja „Wisła” - fi lm 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:35 Sensacje XX wieku odc. 76
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 18 - serial
15:00 Cicha wojna odc. 2 - fi lm 
16:05 Szlakiem śląskich powstańców 
 - fi lm
16:50 Koło historii odc. 39
17:30 Taśmy bezpieki odc. 40
18:00 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 6 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 93
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
21:40 Blisko, coraz bliżej odc. 17 
 - serial
23:00 Spór o historię odc. 17
23:40 Miasto gniewu odc. 13 - serial
00:20 Ryzyko (Sprawa 
 Jerzego Maliszewskiego) 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Biblia. Natchnione 
 przez Boga słowo odc. 1 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
 odc. 7
11:50 Pocztówka z Indii - Dom 
 Matki Teresy z Kalkuty - fi lm
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 21 - fi lm
13:45 Kartka z kalendarza
14:00 Szlif księżnej - fi lm
15:40 180 lat na zdrowie - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne Bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
17:05 Syria - z serca pustyni 
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Superksięga odc. 20 s. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka 
 odc. 8
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Nigdym ja ciebie, ludu, 
 nie rzuciła - fi lm
23:55 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 

05:55 Na dobre i na złe odc. 678 
 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 20 s. 2
07:20 Makłowicz w podróży odc. 185
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 119
11:25 Rodzinka.pl odc. 192 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 2
13:55 Zmiennicy odc. 5 - serial
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 46 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 124 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 9 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1868 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:45 Julie de Maupin odc. 2 - fi lm
22:35 Kontakt odc. 4 - serial
23:35 Tata do pary II - komedia 
01:50 Trup w każdej szafi e - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1075 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1077 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 7
09:30 Szkoła odc. 330 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 588 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 58
12:30 19+ odc. 234 - serial 
13:00 19+ odc. 235 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1079 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1082 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 3
16:00 Szkoła odc. 331 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 59 
18:00 Ukryta prawda odc. 589 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5383
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2720 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 94
21:30 Kuchenne rewolucje
  odc. 13 s. 15
22:30 Legendy ringu - komedia 
00:50 Krwawy sport - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 556 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 570 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 571 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 86 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 699 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 210 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 607 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 33 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 662 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja 

16:40 Gliniarze odc. 152 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 34 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 211 - serial

20:10 Trener bardzo osobisty - komedia 

22:30 To Twoja wina odc. 8 - serial

23:40 Jak się zakochać - komedia 

01:35 Kabaretowa Ekstraklasa odc. 84

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 08:00 Dezerterzy 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat

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

Kiepskich

Zadłużony były piłkarz o światowej sławie 
postanawia odzyskać rodzinę. Zatrudnia się 
jako trener piłkarskiej drużyny syna. Mało 
prestiżowa posada nieoczekiwanie daje mu sporo 
satysfakcji.

Bitwa pod Stalingradem widziana oczami młodych 
niemieckich żołnierzy, którzy po kampanii w Afryce 
i krótkim urlopie na włoskiej Riwierze zostają 
przerzuceni wraz z batalionem na front wschodni.

„Stalingrad”
(1993r.) TV 4 21:00

„Trener bardzo osobisty”
(2012r.) Polsat 20:10



Piątek, 27 lipca 2018

06:00 Elif

06:00 Elif odc. 288 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 151 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny w Górach Skalistych 
 - fi lm
09:00 Ranczo odc. 9 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 74 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 15 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Nieznany Pantanal odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 289 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 8 - serial
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 152 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 39 - serial
18:25 Korona królów odc. 40 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:07 Pogoda dla żeglarzy 
20:12 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Tour de Pologne - kronika 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 16
21:35 Big Music Quiz odc. 3
22:35 Discopoland odc. 3 - serial
23:10 Ambassada - komedia 
01:00 Egzorcyzmy Dorothy Mills 
 - horror 

05:15 Ukryta prawda odc. 290 - serial 

06:20 Szpital odc. 366 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 85 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 641 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 86 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 540 - serial 

14:55 Szpital odc. 367 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - serial

16:55 Dr House odc. 18 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 19 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 642 - serial 

20:00 Baśń z tysiąc drugiej nocy - fi lm

22:10 W doborowym towarzystwie 

 - komediodramat

00:30 Rush odc. 4 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 159 
 - serial
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
08:00 Drużyna A odc. 9 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 3 - serial
10:00 Na patrolu odc. 11 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 12 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 10 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial
13:00 Galileo odc. 672
14:00 Galileo odc. 673
15:00 Esmeralda odc. 59
16:00 Esmeralda odc. 60
17:00 Esmeralda odc. 61
18:00 Policjantki i policjanci odc. 403 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 404 
 - serial 
20:00 Dylan Dog: Detektyw mroku 
 - komedia
22:20 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 185 - serial
23:20 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 186 - serial
00:20 Kontrakt na zabijanie - dramat 

07:05 Dziesięć przykazań odc. 109 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 18 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 19 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial 
20:00 Pocałunek smoka - fi lm
21:55 Wilk wojny - fi lm
23:35 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 5 - serial
00:40 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 6 - serial

08:00 Chuligan literacki odc. 89

08:30 Studio Kultura - rozmowy 

09:05 Panna Nikt - dramat

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 3 - serial

11:50 Tajemnica Enigmy odc. 4 - serial

12:45 Studio Kultura - rozmowy 

13:05 46 Międzynarodowy Festiwal 

 Muzyki Współczesnej 

 Warszawska Jesień 2003 

 - nowa generacja 

14:05 Ikony muzyki odc. 1 - serial

15:00 Pestka - melodramat 

16:40 Cudowne miejsce - fi lm

18:20 Żywa kolekcja odc. 1

18:45 Rozalka Olaboga odc. 2 - serial

19:10 Rozalka Olaboga odc. 3 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Znieważona ziemia - dramat

22:00 Sarid - fi lm

23:00 Dziennik fi lozofa odc. 114

23:15 46 Międzynarodowy Festiwal 

 Muzyki Współczesnej 

 Warszawska Jesień 2003 

 - nowa generacja 

00:15 Milczenie - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 636
07:00 Szlakiem śląskich powstańców 
 - fi lm
07:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 56
08:25 Klasztory polskie odc. 4
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 17 
 - serial
10:25 Reklama po sowiecku. Sprzedać 
 wszystko. Tylko nie Ojczyznę 
 - fi lm
10:55 Podróże z historią odc. 48 s. 5
11:35 Taśmy bezpieki odc. 40
12:05 Muzyka blaszanych instrumentów 
 - fi lm
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 93
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 19 - serial
14:50 Dawne światy odc. 7 - fi lm
15:55 Śmierć człowieka 
 utalentowanego - fi lm
16:55 Obława - fi lm
17:25 Spotkanie z morzem. 
 Operacja „Żagiel” 1978 - fi lm
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 7 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 72
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 36
20:30 Niezwykła broń odc. 3 - serial
21:35 Blisko, coraz bliżej odc. 18 
 - serial
23:00 Szerokie tory odc. 130
23:35 Ostatnie okrążenie - dokument 
00:50 Wiedźmin odc. 11 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 20 s. 2 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
11:35 Nasz Max i jego przygoda z Biblią 
 odc. 4 - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Mistrz i Katarzynka - fi lm
13:20 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza - fi lm
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ojciec Francis Aupiais, 
 misjonarz-etnolog - fi lm
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 18 - serial
17:00 Boliwia odc. 5 - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Idealna fala - fi lm
23:30 Lusaka City of Hope - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 679 
 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 4 - serial
07:20 Makłowicz w podróży odc. 186
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - fl esz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 120
11:25 Rodzinka.pl odc. 193 s. 9 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 3
14:00 Coś dla Ciebie odc. 160
14:25 Makłowicz w podróży odc. 187
14:55 Postaw na milion 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 47 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Bieg Powstania Warszawskiego 
18:40 Rodzinka.pl odc. 125 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami odc. 10 
 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:10 Za ciosem - fi lm
21:50 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 8 s. 15 - serial
22:40 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 9 s. 15 - serial
23:35 Julie de Maupin odc. 2 - fi lm
01:25 Kontakt odc. 4 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1079 
 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1082 
 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 7
09:30 Szkoła odc. 331 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 589 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 59
12:30 19+ odc. 236 - serial 
13:00 19+ odc. 237 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1087 
 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1088 
 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 3
16:00 Szkoła odc. 332 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 60 
18:00 Ukryta prawda odc. 590 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5384
20:00 Jack Ryan: Teoria chaosu 
 - thriller 
22:10 Windykatorzy - fi lm
00:25 Błękitna fala - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 557 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 572 
 - serial 
09:15 SuperPies odc. 7
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 87 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 700 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 211 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 608 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 34 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 663 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:40 Gliniarze odc. 153 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 35 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich odc. 220 
 - serial
20:10 Gwiezdne wojny IV 
 - Nowa nadzieja - fi lm
22:55 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 7 
00:30 Droga bez powrotu VI: 
 Hotel na uboczu - horror 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:00 Chuligan literacki 07:50 Wojciech Cejrowski  

- boso przez świat

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

Rosyjska mafi a zamierza wprowadzić na światowy 
czarny rynek marzenie terrorystów – mikrobombę. 
Międzynarodowe służby wywiadowcze robią 
wszystko, by do tego nie dopuścić.

Jack Ryan pracuje w CIA jako analityk. Pewnego 
dnia mężczyzna zostaje wysłany z misją do Moskwy. 
Odkrywa, że biznesmen planuje przeprowadzić atak 
na Stany Zjednoczone.

„Za ciosem”
(1998r.) TVP 2 20:10

„Jack Ryan: Teoria chaosu”
(2013r.) TVN 20:00



Sobota, 28 lipca 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:50 Weterynarze z sercem odc. 34 
 - serial
06:25 Sprawa dla reportera
07:15 Pełnosprawni 
07:45 Rok w ogrodzie 
08:05 Rok w ogrodzie extra 
08:25 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 7
08:45 Zakochaj się w Polsce odc. 76
09:15 Studio Raban odc. 36
09:45 Rodzinny ekspres odc. 40
10:15 Słodkie życie odc. 3 - serial
10:50 Janosik odc. 3 - serial
11:40 Opole na bis 
12:05 Leśniczówka odc. 5 - serial 
12:30 Leśniczówka odc. 6 - serial 
12:55 Leśniczówka odc. 7 - serial 
13:25 Leśniczówka odc. 8 - serial 
13:50 Teo-ria smaku Teo Vafi disa 
 odc. 12
14:20 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? odc. 28
14:40 Komisariat odc. 22 - serial 
15:15 Wojenne dziewczyny odc. 9 
 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 6 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 17
18:55 Opole na bis 
19:20 Sport - zapowiedź 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne - kronika 
20:10 Komisarz Alex odc. 140 s. 11 
 - serial
21:05 Ślepy traf - dramat 
22:45 Dług - fi lm
00:40 International Champions Cup 
 Piłka nożna 

05:40 Ukryta prawda odc. 291 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 5 s. 3 - serial

09:30 Magda M. odc. 1 s. 3 - serial 

10:30 Magda M. odc. 2 s. 3 - serial 

11:35 Magda M. odc. 3 s. 3 - serial 

12:45 Lizzie McGuire - komedia 

14:45 Baśń z tysiąc drugiej nocy - fi lm

16:55 Hop - fi lm

19:00 Ptaszek na uwięzi - komedia

21:20 Bill - komedia 

23:30 Jackass: Bezwstydny 

 dziadek 0,5 - komedia 

01:15 Moc magii odc. 202

06:00 Detektywi w akcji odc. 160 
 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 6 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 6 - serial
08:00 Tom i Jerry Show odc. 15 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial
08:55 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 7 - serial
09:25 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 8 - serial
09:55 Turbo Fast odc. 7 - serial
10:15 Dzielna Mysz Greenfi nger - serial 
10:35 Policjantki i policjanci odc. 400 
 - serial 
11:35 Policjantki i policjanci odc. 401 
 - serial 
12:35 Policjantki i policjanci odc. 402 
 - serial 
13:35 STOP Drogówka odc. 176
14:45 Układ prawie idealny 
 - komediodramat
17:00 Transakcje za milion dolarów 
 - Los Angeles odc. 9 s. 1 - serial
18:00 Żona dla milionera odc. 9 s. 1
19:00 Galileo odc. 674
20:00 Policjantki i policjanci odc. 403 
 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci odc. 404 
 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 187 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 188 - serial
00:00 Martwa dziewczyna - horror 

06:00 Skorpion odc. 9 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 69 s. 3

07:50 Szalone fabryki polskiej muzyki! 

 odc. 1

08:45 Szalone fabryki polskiej muzyki! 

 odc. 2

09:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 2 - serial 

10:40 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 3 - serial 

11:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4 - serial 

12:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5 - serial 

13:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6 - serial 

13:55 Garbi: szybki jak błyskawica 

 - komedia 

15:45 Klejnot Nilu - fi lm

17:50 Król Skorpion 3: Odkupienie - fi lm

20:00 Ślepa furia - fi lm

21:30 Pod ścianą - fi lm

23:45 Gorączka - dramat 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 13 - serial 

09:05 Gwiazdy tamtych lat odc. 3

09:45 Obywatel poeta 

 - Zbigniew Herbert - fi lm

11:20 Znieważona ziemia - dramat

13:15 Parę osób, mały czas - dramat

15:15 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia 

16:50 Wydarzenie aktualne 

17:15 Jules i Jim - dramat

19:05 Elektrosonda - fi lm

20:00 Rocky - dramat

22:10 Herbert - koncert 

23:15 Plac Zbawiciela - dramat

01:20 Rocky - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 637
07:00 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym odc. 1
  - fi lm
08:10 Regiony z historią odc. 9
08:30 Podróże z historią odc. 48 s. 5
09:05 Znak orła odc. 3 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 6
10:45 Blok odc. 1 - serial
11:40 Deyna - fi lm
12:25 Sprint przez historię 
 Przemysława Babiarza odc. 16
12:55 Życie odc. 9 - serial
13:55 Szerokie tory odc. 43
14:35 Wielka gra odc. 144
15:35 Spór o historię odc. 184
16:20 Sienkiewicz mniej znany 
17:15 Portrety wojenne odc. 4 - serial
17:45 Quo vadis? odc. 6 - serial
18:45 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
19:55 Wojownicy czasu odc. 7
20:30 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 3 - serial 
21:35 Skamieniały Las 
22:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 2 - serial 
23:45 Śpiew Syreny - fi lm
01:05 Anatomia zła - thriller 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Trzeci Testament - serial
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Porady medyczne Bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Idealna fala - fi lm
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 28
16:00 Informacje dnia 
16:10 Góra Świętej Anny - fi lm
16:35 Złota Góra 
 - park miniatur sakralnych 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Król Dawid odc. 5 - serial
22:50 Najkrótsza droga do domu: 
 C.S.Lewis - fi lm
23:50 Dobra wiara, dobre tricki 

05:25 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 680 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1368 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:05 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 121
11:25 Pogoda - fl esz 
11:35 Makłowicz w podróży odc. 203
12:10 Wielka Gilly - komedia 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:10 Kabarety 
16:20 Rodzinka.pl odc. 194 s. 9 - serial
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 Na dobre i na złe odc. 700 
 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 14
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 127
21:35 La La Poland odc. 5
22:30 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 odc. 1
23:30 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 odc. 2
00:30 Twardziele - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 1 s. 9

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 11

11:00 Na Wspólnej odc. 2717 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2718 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2719 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2720 - serial

12:50 Ugotowani odc. 7 s. 13

13:55 Mistrzowskie cięcie odc. 8 s. 2

14:55 Agent - gwiazdy odc. 8 s. 3

16:00 Dorota inspiruje odc. 2

17:00 Projekt Lady odc. 10 s. 3

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 15

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5385

20:00 Zamiana ciał - komedia 

22:20 Nadchodzi Polly - komedia 

00:20 Jack Ryan: Teoria chaosu 

 - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:30 Mrówka Z - fi lm

09:15 My3 odc. 46 

09:45 My3 odc. 47 

10:20 Ewa gotuje odc. 304

10:50 Nie lubię poniedziałku - komedia 

13:05 Wszystko się sypie - komedia 

15:30 Kabaretowa Ekstraklasa 

15:50 Joker odc. 51

16:50 Joker odc. 52

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 87

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 88

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich odc. 68 

 - serial

20:05 XXIV Festiwal Kabaretu 

 w Koszalinie 

 - letnia „Ambasada humoru” 

23:40 Strażnicy - fi lm

09:30 Magda M. 13:35 STOP Drogówka 09:45 Lombard. Zycie pod 
zastaw

10:50 Znieważona ziemia 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

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

Peter Sanderson, bogaty prawnik, musi na nowo 
zorganizować życie. Opuściła go żona, musi 
poradzić sobie z rolą samotnego ojca. Postanawia 
poszukać wsparcia u miłej, samotnej prawniczki.

Joan i Jack podczas wypoczynku na francuskiej 
Riwierze spotykają Ralpha. Pojawia się także 
tajemniczy szejk Omar, który porywa pisarkę. Jack 
i Ralph ruszają jego śladem do Afryki.

„Klejnot Nilu”
(1985r.) TV Puls 15:45

„Wszystko się sypie”
(2003r.) Polsat 13:05



Niedziela, 29 lipca 2018

05:30 Klan

05:30 Klan odc. 3313
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Discopoland odc. 4 - serial
09:15 Ziarno odc. 670
09:45 Weterynarze z sercem 
 odc. 44 - serial
10:15 Słodkie życie odc. 4 - serial
10:45 Janosik odc. 4 - serial
11:35 Sekrety mnichów odc. 10
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:10 Sonda 2 odc. 64 s. 4
14:35 Program rozrywkowy 
15:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 10 - serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 7 s. 1 - serial 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 5
18:35 Jaka to melodia?
19:20 Sport - zapowiedź 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:07 Tour de Pologne - kronika 
20:10 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 5 - serial 
21:05 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 6 - serial 
22:05 Rosa: Chmury nad 
 Kapsztadem odc. 2 - dramat
23:45 Dzieci Ireny Sendlerowej - fi lm
01:35 Ślepy traf - dramat

06:00 Detektywi w akcji odc. 161 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 7 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 7 - serial

08:00 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial

08:30 Tom i Jerry Show odc. 17 - serial

08:55 Akademia sztuk walki - fi lm

11:00 Galileo odc. 674

12:00 Policja zastępcza - komedia

14:25 Mecenas Lena Barska 

 odc. 9 - serial 

15:30 Mecenas Lena Barska 

 odc. 10 - serial 

16:40 Niezwyciężony - fi lm

19:00 Galileo odc. 675

20:05 Impas - thriller 

00:30 STOP Drogówka odc. 176

06:00 Skorpion odc. 10 - serial

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

07:45 Hotel Zacisze odc. 1 s. 2 - serial

08:25 Hotel Zacisze odc. 2 s. 2 - serial

09:10 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 - serial

09:50 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 - serial

10:30 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 1

11:00 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 2

11:40 K-911 - komedia

13:35 Żelazny Jan odc. 7 - fi lm

15:25 Hudson Hawk - komedia

17:25 Bohater ostatniej akcji - fi lm

20:00 Momentum - thriller 

21:55 Gorączka - dramat 

01:15 Uwikłana odc. 8 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 14 - serial 

09:05 Sasha Waltz - Portret - fi lm

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 247

10:40 Droga odc. 1 - serial 

11:55 Chce się żyć - dramat

13:55 Aby do niedzieli - komedia

15:50 Chuligan literacki odc. 90

16:30 Młodzi polscy instrumentaliści 

 odc. 5

17:05 Pomniki historii odc. 8 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 527

18:05 35 lat minęło. 

 Program Jonasza Kofty 

19:05 Psalm codzienny, czyli radość 

 o poranku Jonasza Kofty 

20:20 Zwerbowana miłość - fi lm

22:00 Scena alternatywna w Opolu 

 - Pink Freud 

22:40 Trzeci punkt widzenia odc. 247

23:10 Pierwszy dzień - fi lm

23:40 Albo Inaczej 2 - Enea 

 Spring Break Festival 2018 

00:40 Korespondent - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 638

06:55 Dzikie Chiny odc. 2 - serial

08:00 Ormiańskie serce dla Polski - fi lm

08:55 Powrót na Cmentarz Orląt 

09:05 Doktor Ewa odc. 4 - serial 

09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 156

10:30 Wszystkie kolory świata 

 odc. 15 - serial

11:35 Największe oblężenia 

 średniowiecza odc. 3 - serial

12:35 Wielkie widowiska natury 

 odc. 2 - serial

13:35 Szerokie tory odc. 105

14:15 Ja tu rządzę - komedia 

16:05 Wielka gra odc. 115

16:45 Dubler - fi lm

17:25 Ex libris 

17:50 Egipt odc. 1 - serial

18:55 Niezwykła broń odc. 3 - serial

20:00 Anatomia zła - thriller

22:10 Blok odc. 2 - serial

23:10 Rifi fi  po sześćdziesiątce 

 - komedia 

00:45 Kulisy II wojny światowej 

 odc. 2 - serial 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Światła nadziei - fi lm
11:45 Ivato - fi lm
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:00 Charlie - historia zabawki - fi lm
15:35 Święty na każdy dzień
15:40 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
15:45 Marana - fi lm
15:55 Kartka z kalendarza
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Tata - katolik nie jest mięczakiem

05:30 Koło fortuny 
06:05 Na dobre i na złe odc. 681 
 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1369 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Podwodna planeta odc. 1 
 - serial
11:40 Złoto Mackenny - western 
14:00 Familiada 
14:30 Koło fortuny 
15:15 Kocham Cię, Polsko! odc. 128
16:50 Bake off - Ale przepis odc. 9 s. 4
17:10 Na dobre i na złe odc. 701
 - serial 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Bieg powstania warszawskiego 
18:35 Postaw na milion 
19:30 Rodzinka.pl odc. 195 s. 9 
 - serial
20:05 Lato, muzyka, zabawa - 
 wakacyjna trasa Dwójki odc. 3
21:05 Lato, muzyka, zabawa - 
 wakacyjna trasa Dwójki odc. 4
22:05 The Good Doctor odc. 5 - serial 
22:55 The Good Doctor odc. 6 - serial 
23:50 Anioł śmierci - dramat
01:35 Twardziele - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 21 s. 2

08:25 Akademia ogrodnika odc. 21

08:30 Dzień dobry wakacje odc. 12

11:00 Dorota inspiruje odc. 3 

12:00 Co za tydzień odc. 860

12:30 36,6 °C odc. 10 s. 3

13:30 Efekt domina odc. 7 s. 5

14:00 Richie milioner - komedia 

16:00 Piorun - fi lm

18:00 Ugotowani odc. 8 s. 13

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5386

20:00 Władca pierścieni: 

 Powrót króla - fi lm

00:10 Windykatorzy - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:40 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 4 - serial

08:10 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 5 - serial

08:45 Atlantyda. Zaginiony ląd - fi lm

10:50 Gwiezdne wojny IV - Nowa nadzieja 

 - fi lm

13:30 Szalone wakacje na kółkach 

 - komedia 

15:50 W rytmie serca odc. 15 - serial 

16:50 W rytmie serca odc. 16 - serial 

17:50 Nasz nowy dom odc. 55

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Słoneczna stacja odc. 3

20:05 XI Płocka Noc Kabaretowa 

22:55 Gambit, czyli jak ograć króla 

 - komedia

00:55 Niepowstrzymany - fi lm

05:30 Ukryta prawda odc. 292 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Magda M. odc. 4 s. 3 - serial 

09:40 Magda M. odc. 5 s. 3 - serial 

10:40 Columbo odc. 2 - serial

12:45 Columbo odc. 3 - serial

14:30 Wallace i Gromit: Klątwa królika 

 - fi lm

16:20 Beethoven II - komedia 

18:05 Zemsta futrzaków - komedia 

20:00 Jądro Ziemi - fi lm

22:50 Krwawa jazda - horror 

00:40 Lucyfer odc. 3 - serial

10:40 Columbo 11:00 Galileo

10:30 Wojciech Cejrowski. 
Boso

10:40 Droga 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 07:40 Jeźdźcy smoków

Pracownik fi rmy deweloperskiej ma poprowadzić 
budowę osiedla w okolicach oregońskiej puszczy. 
Czworonożni i skrzydlaci mieszkańcy dziewiczych 
terenów wypowiadają mu wojnę.

Piorun, psia gwiazda popularnego serialu, zaczyna 
wierzyć w magiczną moc. Kiedy przez przypadek 
trafi a do Nowego Jorku, przekonuje się, że 
prawdziwe życie wygląda inaczej niż w fi lmie.

„Piorun”
(2008r.) TVN 16:00

„Zemsta futrzaków”
(2010r.) TVN 7 18:05



Poniedziałek, 30 lipca 2018

11:05 Doktor Quinn

06:00 Elif odc. 289 - serial 
06:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka 
Kösem odc. 152 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny w Górach Skalistych 
 - fi lm
09:05 Ranczo odc. 10 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 75 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 16 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Szpiedzy wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
13:50 Elif odc. 290 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Komisariat odc. 23 - serial 
16:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 153 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 41 - serial
18:25 Korona królów odc. 42 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:20 Sport 
20:25 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 9 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 4 s. 4
22:05 Tajemnica jeziora 
 odc. 6 s. 1 - serial
23:05 Bez tożsamości odc. 7 - serial 
23:50 Obława - fi lm
00:55 Powstanie warszawskie - fi lm

05:15 Ukryta prawda odc. 293 - serial 

06:20 Szpital odc. 367 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 86 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 5 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 642 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 87 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 541 - serial 

14:55 Szpital odc. 368 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - serial

16:55 Dr House odc. 20 s. 3 - serial 

18:00 Dr House odc. 21 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 643 - serial 

20:00 Opętany - fi lm

21:45 Uprowadzona odc. 10 - serial

22:45 Joshua - thriller 

00:55 Moc magii odc. 204

06:00 Detektywi w akcji odc. 162 
 - serial
07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial
08:00 Drużyna A odc. 10 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 4 - serial
10:00 Na patrolu odc. 13 - serial 
10:30 Na patrolu odc. 14 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 11 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 102 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 130
15:00 Esmeralda odc. 62
16:00 Esmeralda odc. 63
17:00 Esmeralda odc. 64
18:00 Policjantki i policjanci odc. 404 
 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 405 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 189 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
22:00 Galileo odc. 674
23:00 Galileo odc. 675
00:00 Rekin zabójca - thriller 

04:50 Kontrakt na miłość odc. 10
07:05 Dziesięć przykazań odc. 110 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 19 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 20 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial 
20:00 Trefny wóz - thriller 
21:35 Pocałunek smoka - fi lm
23:35 Magnum odc. 10 s. 7 - serial
00:35 Magnum odc. 11 s. 7 - serial

08:00 Białoruski klimat odc. 8

08:35 Chciałbym się ogolić - fi lm 

09:10 Cudowne miejsce - fi lm

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 5 - serial

11:55 Tajemnica Enigmy odc. 6 - serial

12:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1260

12:55 W domu - fi lm

13:50 Stan posiadania - fi lm

15:50 Z syreną w herbie 

 - Warszawskie mosty - fi lm

16:20 Słownik wyrazów obcych odc. 18

16:50 Sztuczki - komediodramat

18:35 Rozalka Olaboga odc. 4 - serial

19:05 Rozalka Olaboga odc. 5 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Pułkownik Kwiatkowski 

 - komediodramat

22:20 Rujnowanie pamięci - fi lm

23:25 Którędy po sztukę odc. 30

23:30 Videofan odc. 91

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 125

00:10 Witamy w latach 80. 

 odc. 3 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 639
07:00 Śmierć człowieka utalentowanego 
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 57
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 5 s. 1
09:05 Blisko, coraz bliżej odc. 18 - serial
10:30 Życie odc. 9 - serial
11:25 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 38
12:00 Prognoza pogody - fi lm
13:40 Sensacje XX wieku odc. 72
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 13 - serial
15:05 Spór o historię odc. 113
15:45 Wielkie widowiska natury 
 odc. 2 - serial
16:40 Filmoteka Małopolska odc. 37
17:15 Ex libris 
17:40 Flesz historii 
18:00 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 8 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 9
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - fi lm
21:30 Blisko, coraz bliżej odc. 19 - serial
23:00 Przedwojenny chłopak - fi lm
23:45 Śpiew Syreny - fi lm
01:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 57

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Chrystus w Biblii i „Kodzie 
 Leonarda da Vinci” - serial
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Śladami Ojca Pio z Pietralciny 
 - fi lm
13:00 Mahajanga - fi lm
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Drzewo rodzinne - fi lm
15:35 Toliara - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w parafi i sanktuarium 
 św. Michała Archanioła i 
 bł. Bronisława Markiewicza 
 w Miejscu Piastowym
19:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań odc. 84 
 - serial
23:00 Marana - fi lm
23:10 Nowy kształt wiary - katolicyzm 
 - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 682 
 - serial 
06:55 Coś dla Ciebie odc. 147
07:20 Makłowicz w podróży odc. 204
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 122
11:25 Rodzinka.pl odc. 196 s. 10 
 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 4
13:55 Zmiennicy odc. 6 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 29 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:15 Czarna perła odc. 48 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 126 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 11 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1869 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:45 Fuks - komedia
22:20 Ofi cerowie odc. 2 - serial
23:15 Ofi cerowie odc. 3 - serial
00:15 Anioł śmierci - dramat

05:45 Mango - Telezakupy 

07:00 MasterChef Junior odc. 6 s. 3

08:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 8

09:30 Szkoła odc. 332 - serial

10:30 Ukryta prawda odc. 590 - serial

11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 60

12:30 19+ odc. 238 - serial 

13:00 19+ odc. 239 - serial 

13:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1089 - serial 

14:15 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1091 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

16:00 Szkoła odc. 333 - serial 

17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 1 

18:00 Ukryta prawda odc. 591 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5387

20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej odc. 2721 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 95

21:30 Projekt Lady odc. 11 s. 3

22:30 Sekrety lekarzy odc. 11 s. 4

23:30 Kroll - fi lm

01:40 Co za tydzień odc. 860

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 558 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 573 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 574 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 88 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 701 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 212 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 609 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 35 - serial 

14:45 Dlaczego ja? odc. 664 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3683

16:40 Gliniarze odc. 154 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 36 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 `odc. 229 - serial

20:05 Niepowstrzymany - fi lm

22:15 Lekcja przetrwania - thriller 

00:55 X-Men: Przeszłość, 

 która nadejdzie - fi lm

14:55 Szpital 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Tajemnicy Enigmy 13:40 Sensacje XX wieku

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

Ne stacji rozrządowej w Fuller Yard podczas 
przestawiania pociągu towarowego zostają 
popełnione błędy, w wyniku których 39 wagonów 
z 23 tys. litrów paliwa bez maszynisty rusza przed 
siebie.

Po wypadku samochodowym mąż Jessiki i jego 
brat zapadają w śpiączkę. Po jakimś czasie 
szwagier kobiety budzi się z przekonaniem, że 
ona jest jego żoną.

„Opętany”
(2009r.) TVN 7 20:00

„Niepowstrzymany”
(2010r.) Polsat 20:05
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13:45 Elif

06:00 Elif odc. 290 - serial
06:55 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 153 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny nieujarzmionego 
 Nilu - fi lm
09:05 Ranczo odc. 11 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 76 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 17 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Nieznany Pantanal odc. 3 - serial
13:45 Elif odc. 291 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 9 - serial 
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 154 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 43 - serial
18:25 Korona królów odc. 44 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:27 Tour de Pologne - kronika 
20:30 Leśniczówka odc. 10 - serial 
21:05 Rolnik szuka żony odc. 5 s. 4
22:05 Midnight Sun odc. 1 s. 1 - serial
23:05 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 14 s. 1 - serial
23:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 5
00:40 Gwardia odc. 1 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1146 - serial 

06:20 Szpital odc. 368 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 87 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - serial

09:15 Magda M. odc. 6 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 643 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 88 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 542 - serial 

14:55 Szpital odc. 369 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - serial

16:50 Dr House odc. 22 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 1 - serial 

18:25 Brzydula odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 644 - serial 

20:00 Jackie Chan: Pierwsze uderzenie 

 - fi lm

21:50 Egzekutor - fi lm

23:55 Masters of Sex odc. 9 s. 2 - serial 

01:15 Moc magii odc. 205

06:00 Detektywi w akcji odc. 163 

 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 16 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 17 - serial

08:00 Drużyna A odc. 11 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 5 - serial

10:00 Na patrolu odc. 15 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 16 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 12 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 103 

 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 131

15:00 Esmeralda odc. 65

16:00 Esmeralda odc. 66

17:00 Esmeralda odc. 67

18:00 Policjantki i policjanci odc. 405 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 406 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 190 - serial

21:05 Suddenly - thriller 

22:55 Stacja szyfrująca - thriller 

00:55 STOP Drogówka odc. 176

04:45 Kontrakt na miłość odc. 11
07:05 Dziesięć przykazań odc. 111 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 20 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 21 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 7 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial 
20:00 Hudson Hawk - komedia
22:00 Conan Niszczyciel - fi lm
00:00 Magnum odc. 12 s. 7 - serial

08:00 Wydarzenie aktualne 

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Rzecz Polska odc. 9

09:15 Sztuczki - komediodramat

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 7 - serial

11:50 Tajemnica Enigmy odc. 8 - serial

12:35 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1300

12:55 Czy można się przysiąść? - fi lm 

13:45 Ogłoszenie matrymonialne 

 - komedia 

14:50 Kino objazdowe - fi lm

16:00 Spotkania z profesorem Zinem 

 odc. 5

16:20 Słownik wyrazów obcych odc. 71

16:50 Powstanie warszawskie - fi lm

18:35 Rozalka Olaboga odc. 6 - serial

19:10 Rozalka Olaboga odc. 7 - serial

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Gloria - komedia 

22:00 Dziennik fi lozofa odc. 126

22:15 Człowiek z… - komedia 

00:10 Mów do mnie - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 640
07:00 Obława - fi lm
08:05 Obława odc. 58
08:35 Zakochaj się w Polsce odc. 6 s. 1
09:10 Blisko, coraz bliżej odc. 19 - serial
10:45 Powrót skrzypiec - fi lm
11:55 Wojownicy czasu odc. 7
12:25 Kobieta walcząca. 
 Senator Helena Jaroszewicz - fi lm
13:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:45 Miłość w czasach wyklętych - fi lm
14:15 Sensacje XX wieku odc. 9
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 22 - serial
15:35 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - fi lm
16:35 Człowiek, który rozpoczął 
 Powstanie - fi lm
17:30 Życie po radziecku odc. 1 - serial
18:05 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 9 - serial
19:05 Sensacje XX wieku odc. 2
20:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:35 Ślązacy z bombowców - fi lm
21:35 Kolumbowie odc. 1 - serial
22:40 Odnaleziony walc - fi lm
23:50 Hubal - dramat
02:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 58

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:40 Toliara - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
Q- z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
11:45 Grunt to droga 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Pokochać Boga - fi lm
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Dziesięć przykazań odc. 84 
 - serial
14:50 Nowy kształt wiary - katolicyzm 
 - fi lm
15:40 Marana - fi lm
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Albert Schweitzer 
 - powołanie do Afryki - fi lm
22:55 Polak - Ksiądz - Egipcjanin 
23:30 Serce Afryki - fi lm

06:00 Na dobre i na złe odc. 683 
 - serial 
06:55 Program ekumeniczny 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 205
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 123
11:25 Rodzinka.pl odc. 197 s. 10 
 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 5
13:55 Zmiennicy odc. 7 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 8 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Czarna perła odc. 49 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 127 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 12 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1870 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:45 Czerwony świt - fi lm
22:25 Fuks - komedia
00:05 Tutanchamon odc. 1 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1089 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1091 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 8
09:30 Szkoła odc. 333 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 591 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 1
12:30 19+ odc. 240 - serial 
13:00 19+ odc. 241 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1092 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1093 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4
16:00 Szkoła odc. 334 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 2 
18:00 Ukryta prawda odc. 592 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5388
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2722 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 96
21:30 Złe towarzystwo - komedia 
23:55 Kuba Wojewódzki odc. 6 s. 11
00:55 Niewierni odc. 1 - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Trudne sprawy odc. 559 - serial 

08:45 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 575 - serial 

09:15 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 576 - serial 

09:45 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 89 - serial 

10:45 Dlaczego ja? odc. 702 - serial 

11:45 Gliniarze odc. 213 - serial 

12:45 Trudne sprawy odc. 610 - serial 

13:45 Sekrety rodziny odc. 36 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 665 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3684

16:40 Gliniarze odc. 155 - serial 

17:40 Sekrety rodziny odc. 37 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 99 - serial

20:05 X-Men: Przeszłość, 

 która nadejdzie - fi lm

23:00 Lęk pierwotny - thriller 

01:55 Agentka - komedia

06:20 Szpital 06:00 Detektywi w akcji

08:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Tajemnice Enigmy 02:10 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Podczas akcji CIA ginie jeden z agentów. By misja 
nie zakończyła się fi askiem, jego brat bliźniak 
musi szybko przejść szkolenie i zająć miejsce 
zmarłego.

Niestroniący od alkoholu weteran wojenny musi 
udaremnić zamach na prezydenta, który ma 
złożyć wizytę w pewnym miasteczku.

„Suddenly”
(2013r.) TV 4 21:05

„Złe towarzystwo”
(2002r.) TVN 21:30
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11:05 Doktor Quinn

05:30 Telezakupy 
06:05 Elif odc. 291 - serial
07:00 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 154 - serial
07:50 Agropogoda 
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Alarm! 
08:35 24 godziny nieujarzmionego 
 Nilu - fi lm
09:05 Ranczo odc. 12 s. 1 - serial
10:05 Komisarz Alex odc. 77 s. 6 
 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 18 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Królowie Zatoki Kalifornijskiej 
 - fi lm
13:50 Elif odc. 292 - serial 
14:40 Opole na bis 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Leśniczówka odc. 10 - serial
16:05 Wspaniałe stulecie: 
 Sułtanka Kösem odc. 155 - serial 
16:50 Fundusze europejskie 
 - jak to działa? - fl esz odc. 6
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Korona królów odc. 45 - serial
18:25 Korona królów odc. 46 - serial
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:28 Tour de Pologne - kronika 
20:35 Warszawiacy śpiewają zakazane 
 piosenki - koncert z okazji 
 74. rocznicy wybuchu 
 Powstania Warszawskiego 
21:50 Diabelne szczęście - fi lm
22:55 Korzenie odc. 3 - serial 
23:55 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 15 - serial
00:50 Królowa aniołów - dramat

05:10 Ukryta prawda odc. 294 - serial 

06:10 Szpital odc. 369 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 88 - serial 

08:05 Brzydula odc. 1 - serial 

08:40 Brzydula odc. 2 - serial 

09:15 Magda M. odc. 7 s. 3 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 644 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 89 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 543 - serial 

14:55 Szpital odc. 370 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 2 s. 5 

 - serial

16:50 Dr House odc. 23 s. 3 - serial 

17:50 Brzydula odc. 3 - serial 

18:25 Brzydula odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 645 - serial 

20:00 Ramię za milion dolarów - dramat

22:35 Olimp odc. 11 - serial

23:35 Państwo młodzi: Chuck i Larry 

 - komedia 

02:00 Moc magii odc. 206

06:00 Detektywi w akcji odc. 164 - serial

07:05 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 17 - serial

07:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 18 - serial

08:00 Drużyna A odc. 12 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 6 - serial

10:00 Na patrolu odc. 17 - serial 

10:30 Na patrolu odc. 18 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 13 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 7 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 104 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 132

15:00 Esmeralda odc. 68

16:00 Esmeralda odc. 69

17:00 Esmeralda odc. 70

18:00 Policjantki i policjanci odc. 406 

 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci odc. 407 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 191 - serial

21:00 Gotówka - dramat 

23:25 Obrońca - fi lm

01:05 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 9 - serial

04:40 Kontrakt na miłość odc. 12
07:05 Dziesięć przykazań odc. 112 
 - serial
08:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator odc. 21 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 1 s. 2 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 21 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 21 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 7 - serial
13:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 8 - serial
14:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 21 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 21 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial 
20:00 Król Skorpion 4: Utracony tron 
 - fi lm
22:10 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 7 - serial
23:10 Spartakus: Wojna potępionych 
 odc. 8 - serial
00:15 Wikingowie odc. 3 s. 4 - serial

8:00 Szlakiem Kolberga odc. 6

8:30 Studio Kultura - rozmowy 

8:50 Sauna - komedia 

10:30 Doradcy króla Hydropsa - fi lm

11:00 Popielec odc. 1 - serial 

12:10 Popielec odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Baczyński - fi lm

14:45 Konstelacje - kilm 

15:25 Homo Vasoviensis 

16:35 Hannah Arendt - fi lm

18:40 Ucieczka - wycieczka odc. 1 

 - serial

19:10 Ucieczka - wycieczka odc. 2 

 - serial

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Miasto 44 - fi lm 

22:10 Dziennik fi lozofa odc. 127

22:25 Jasminum - fi lm

00:30 Historia Zlatana - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 641
07:00 Człowiek, który rozpoczął 
 Powstanie - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 2 s. 1
09:05 Kolumbowie odc. 1 - serial
10:15 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 4 - serial
11:10 Spór o historię odc. 11
11:50 Dawne światy odc. 8 - serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
13:30 Sensacje XX wieku odc. 2
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 63 - serial
14:55 Odnaleziony walc - fi lm
16:00 Rachunek sumienia odc. 1 - fi lm
17:01 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 1
17:10 Pałacyk Michla, Żytnia, Wola 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 150
19:15 Sensacje XX wieku odc. 161
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Warszawa. Zmartwychwstałe 
 miasto odc. 1 - fi lm
21:30 Kolumbowie odc. 2 - serial
22:35 Testament Żurowskiego - fi lm
23:40 Pomiędzy wilki - fi lm
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Kartka z kalendarza
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 7 - serial
11:15 Owoce posługi misyjnej - fi lm
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Otto Schimek - wierny sumieniu 
 - fi lm
13:30 Exodus Ochoty odc. 1 - serial
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Zakazane piosenki 
14:50 Albert Schweitzer - powołanie 
 do Afryki - fi lm
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z pamiętnika podróżnika odc. 7
16:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Czerniaków ‘44 
22:35 Tu historia żyje - Muzeum 
 Powstania Warszawskiego 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Misjonarz - fi lm
23:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 

06:00 Na dobre i na złe odc. 684 
 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Makłowicz w podróży odc. 206
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 124
11:25 Rodzinka.pl odc. 198 s. 10 
 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Cena miłości odc. 6
13:50 Zmiennicy odc. 8 - serial
14:55 Bake off - Ale ciacho! odc. 31 s. 3
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Film dokumentalny 
18:00 Panorama odc. 3072
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 128 s. 5 - serial
19:05 Wszystko przed nami odc. 13 
 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1871 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1872 
 - serial 
20:45 Dziewczyna z Jersey - komedia 
22:35 Czerwony świt - fi lm
00:20 Historia kina w Popielawach - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 W-11 - wydział śledczy odc. 1092 
 - serial
07:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1093 
 - serial
08:20 Doradca smaku 
08:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 8
09:30 Szkoła odc. 334 - serial
10:30 Ukryta prawda odc. 592 - serial
11:30 SOS. Ekipy w akcji odc. 2
12:30 19+ odc. 242 - serial 
13:00 19+ odc. 243 - serial 
13:30 W-11 - wydział śledczy odc. 1095 
 - serial 
14:15 W-11 - wydział śledczy odc. 1097 
 - serial 
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4
16:00 Szkoła odc. 335 - serial 
17:00 SOS. Ekipy w akcji odc. 3 
18:00 Ukryta prawda odc. 593 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5389
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej odc. 2723 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 97
21:30 Tango i Cash - fi lm
23:45 Noc oczyszczenia: Anarchia 
 - horror 
01:55 Ugotowani odc. 8 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Trudne sprawy odc. 560 - serial 
08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 577 
 - serial 
09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 578 
 - serial 
09:45 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 90 - serial 
10:45 Dlaczego ja? odc. 703 - serial 
11:45 Gliniarze odc. 214 - serial 
12:45 Trudne sprawy odc. 611 - serial 
13:45 Sekrety rodziny odc. 37 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 666 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3685
16:35 Gliniarze odc. 156 - serial 
17:40 Sekrety rodziny odc. 38 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich odc. 204 
 - serial
20:05 Świat według Kiepskich odc. 524 
 - serial
20:40 Agentka - komedia
23:10 Klub Dzikich Kotek - komedia 
01:15 Podróż przedślubna - komedia 

07:05 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Popielec 13:30 Sensacje XX wieku

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

Kiepskich

Eddie Hawkins, znany jako Hudson Hawk, 
najsłynniejszy włamywacz świata, wychodzi 
z więzienia i postanawia zmienić zawód. Niestety, 
okoliczności sprawiają, że nie jest mu dane cieszyć 
się spokojem.

Grupa ludzi ocalałych z inwazji wrogich wojsk na 
USA rozpoczyna działania partyzanckie, by ocalić 
miasto.

„Hudson Hawk”
(1991r.) TV Puls 20:00

„Czerwony świt”
(2012r.) TVP 2 20:45
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Francuska zupa cebulowa
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Czwartek 26 lipca 2018 ROZRYWKA 21
ŚR

. 0
1.

08
.2

01
8

Składniki: 

150 g cebuli
20 g czosnku
50 g masła
1 l bulionu warzywnego
150 g żółtego sera
100 ml białego wytrawnego wina 
szczypiorek
grzanki
sól i pieprz do smaku 

Sposób wykonania:

Cebule obieramy, kroimy w piórka 
i szklimy na maśle. Zalewamy bulionem, 
dodajemy przeciśnięty przez praskę czo-
snek, doprawiamy solą i pieprzem. Całość 
gotujemy, aż cebula będzie miękka. Pod 
koniec gotowania dodajemy wino i dopra-
wiamy do smaku. Z kromek bagietki przy-
gotowujemy grzanki z serem, które ukła-
damy na porcjach zupy. 

Smacznego!
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Piotr Szlęk życzy smacznego!
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Cholesterol do poprawki
ZDROWIE  Gdy pacjent ma zbyt wysoki poziom cholesterolu, zwłaszcza cholesterolu całkowitego i tzw. 
złego cholesterolu LDL, musi liczyć się ze zmianą trybu życia. Jeśli jednak nie będzie na tyle zdyscyplino-
wany, by przestrzegać diety i regularnie dbać o aktywność fizyczną, bądź wdrożone zmiany nie przyniosą 
oczekiwanych efektów, czeka go przyjmowanie leków

Najczęściej stosowanymi leka-
mi w terapii hipercholesterolemii 
są te zaliczane do statyn – należą 
do tzw. leków I rzutu. Jest ich sie-
dem rodzajów, w Polsce dostęp-
nych sześć. Lekarze bardzo często 
wypisują je na receptach, są one je-
dynymi z najbardziej popularnych 
preparatów kupowanych w aptece. 
Statyny nie tylko obniżają poziom 
cholesterolu, ale też w pewnym 
stopniu zapobiegają udarom mó-
zgu czy zawałom. O czym warto 
pamiętać? Jeśli już zaczniemy brać 
tabletki na cholesterol, zostaną 
z nami do końca życia. 

Oprócz wspomnianych wyżej 
preparatów, w aptece znajdziemy 
też suplementy z monakoliną K. 
Ten związek chemiczny z grupy 
statyn ma naturalne pochodzenie. 
Powstaje w wyniku fermentacji 
przy udziale czerwonych drożdży 
z ryżu. Może być stosowany w celu 
obniżenia poziomu cholestero-
lu, jeśli idzie za tym równoczesna 
zmiana stylu życia na zdrowszy 
i bardziej aktywny. Taki suplement 

może okazać się pomocną 
alternatywą w leczeniu 
podwyższonego poziomu 
cholesterolu u osób, któ-
rych organizm źle reaguje 
na syntetyczne statyny 
oraz u których nie ma 
współistniejących czynni-
ków ryzyka chorób ukła-
du krążenia. Suplementy 
z monakoliną K nie mogą 
być stosowane w połą-
czeniu ze statynami za-
pisywanymi na receptę 

ze względu na zwiększone ryzyko 
działań niepożądanych.

Jak obniżyć cholesterol 
– naturalne metody
Po pierwsze, regularna aktyw-

ność fizyczna. To nie przypadek, że 
w nowszych piramidach żywienia 
ruch zajmuje pierwsze, najważ-
niejsze „piętro”. Obfitość dostęp-
nych produktów pokarmowych 
powoduje nadmierne ich spożycie. 
A przejedzenie rozleniwia. Z cięż-
kim żołądkiem łatwiej ułożyć się na 
kanapie, niż wyjść na spacer. 

W Polsce nadwaga i otyłość 
dotyka ponad 60 proc. mężczyzn 
i prawie 50 proc. kobiet. Pamię-
tajmy, że ruch jako jedyny czynnik 
może doprowadzić do podwyższe-
nia poziomu dobrego cholestero-
lu HDL i obniżenia poziomu złego 
cholesterolu LDL. Oczywiście nie 
chodzi tu o trening przygotowu-
jący do maratonu. Zaczynamy od 
takiej aktywności, jaka będzie nam 
sprawiać przyjemność i na jaką 
stać nasze ciało. Może to być zwy-
kły spacer, nordic walking, joga dla 

początkujących, wolny bieg tzw. 
slow jogging. Dyscyplin jest spo-
ro. Organizm bardzo lubi aktyw-
ność na świeżym powietrzu, bo 
nie dość, że spali kalorie, to jeszcze 
się dotleni. Jeżeli jednak preferu-
jesz ćwiczenia w domu, sprawdzą 
się treningi dostępne na You Tube 
czy płytach DVD. Żeby te wysił-
ki przyniosły oczekiwane efekty, 
ważna jest regularność. Najlepiej 
ćwiczyć codziennie, ewentualnie co 
drugi dzień po ok. 50 minut. To ko-
rzystne dla serca, mięśni, stawów, 
ale też dla psychiki (udowodnione 
działanie przeciwdepresyjne).

Jak obniżyć 
cholesterol dietą?
Na pewno pomoże zrzucenie 

zbędnych kilogramów. Dla obni-
żenia cholesterolu istotne jest też 
wzbogacenie diety o niektóre pro-
dukty. W diecie, rozumianej jako 
sposób żywienia, która ma obni-
żyć poziom cholesterolu, powinny 
znaleźć się ryby i kwasy omega 3. 
Kwasy omega 3 zmniejszają ryzyko 
rozwoju miażdżycowej blaszki, ob-
niżają trójglicerydy. Nie wszystkie 
polecane ryby są drogie. Oczywi-
ście, można kupić łososia. Ale do-
broczynne działanie będą miały 
też zwykłe makrele, tanie sardynki 
czy popularne pstrągi. Jeśli nie lu-
bisz ryb i żadne korzyści dla zdro-
wia nie są w stanie przekonać cię 
do sięgnięcia po nie, kup olej lnia-
ny, siemię, bądź udaj się do apteki, 
gdzie farmaceuta poleci dobrej ja-
kości suplement zawierający kwasy 
omega 3.

Idealny produkt na śniadanie 

to… płatki owsiane (górskie, nie 
błyskawiczne). Powinny być dłu-
go gotowane, nawet ok. 40 minut. 
Najlepiej zalać je wodą, lekko po-
solić i ugotować do postaci papki. 
Uwolniony w ten sposób rozpusz-
czalny błonnik sprzyja obniżeniu 
całkowitego poziomu cholesterolu 
oraz złego cholesterolu LDL. Do 
owsianki dodajemy owoce – najle-
piej jabłka, sezam, pestki słoneczni-
ka, pestki dyni, siekane orzechy lub 
migdały (2 łyżki stołowe), szczyptę 
kurkumy (działa przeciwzapalnie), 
cynamon (obniża poziom cukru). 
Kompozycja dodatków jest dowol-
na. Nie rezygnujmy jednak z orze-
chów i owoców. 

Każdego dnia powinniśmy 
też zjadać kilka łyżek oliwy extra 
virgin. Generalnie nie stosujemy 
jej do smażenia, chyba że chodzi 
o podduszenie warzyw. Używamy 
na zimno np. do sosów. Oliwa bar-
dzo „lubi się” z czosnkiem, szczy-
piorkiem i cebulką. Polecamy, na 
sposób włoski, moczenie w niej 
pieczywa, zamiast smarowania go 
masłem. 

Dużo błonnika mają warzywa 
strączkowe: groch, fasola, ciecie-
rzyca, soczewica. Dostarczają też 
organizmowi białko. Można z nich 
przyrządzić smaczne zupy bezmię-
sne (smak boczku w grochówce 
zapewni wędzona papryka), placki, 
czy kotlety. Na blogach kulinarnych 
znajdziecie mnóstwo inspiracji na 
smaczne potrawy ze strączków.

Jak pisaliśmy w poprzednim 
artykule, dieta na cholesterol za-
wiera jajka. Warunki są dwa: mają 

pochodzić od „szczęśliwych” kur, 
czyli być z wolnego wybiegu albo 
ekologiczne (nr na skorupce 0 lub 
1) oraz przygotowane na miękko 
- w płynnym żółtku obecna jest 
lizyna, korzystnie wpływająca na 
obniżenie cholesterolu.

Dieta na cholesterol 
– czego unikać
Przede wszystkim porzucamy 

gotowe produkty, np. ciasta, cia-
steczka, krakersy, frytki z mrożo-
nek. Na zawsze żegnamy się z mar-
garynami (wyjątek mogą stanowić 
te „z górnej półki”, zawierające ste-
role roślinne). Obecnie w nich izo-
mery trans, powstające w proce-
sie utwardzania olejów roślinnych 
bądź długotrwałego smażenia, bar-
dzo szkodzą zdrowiu. 

Ograniczamy do minimum 
bądź całkowicie eliminujemy nasy-
cone kwasy tłuszczowe. Znajdzie-
my je w tłustym mięsie, podro-
bach, żółtych serach, pełnotłustym 
mleku, maśle, tłustym twarogu.

(bła)
konsultacja: mgr farm. 

Agata Trzebiatowska
fot. pixabay/ilustracyjne

W obniżeniu poziomu cholesterolu 
pomaga ruch

Kiedy z głowy się sypie
Zanim kolejny raz sięgniesz po szampon przeciwłu-
pieżowy, żeby pozbyć się uciążliwych płatków spada-
jących z głowy, zastanów się, czy to na pewno łupież. 
A może masz suchą, wrażliwą skórę głowy?

Uroda

Swędzenie skóry głowy
Sucha skóra głowy powodu-

je swędzenie i „produkuje” coś na 
kształt łupieżu . To małe, białe frag-
menty skóry, które również mogą 
się osypywać i nieestetycznie obja-
wiać swoją obecność na ciemnych 
ubraniach. Co powoduje, że skóra 
staje się aż tak sucha? Zbyt częste 
mycie włosów pozbawia je natu-
ralnej, lipidowej warstwy ochron-
nej. Sytuację pogarsza stosowanie 
szamponów z SLES/SLS. Te silnie 
działające detergenty obecne są 

w większości szamponów i odpo-
wiadają za ich obfite pienienie się. 
Wysuszają skórę głowy, nierzadko 
również ją podrażniając. Kolejne 
czynniki wpływające na pogorsze-
nie stanu skóry to zmiany pogody, 
poziomu wilgotności czy opalanie.

Jak przywrócić zdrowie 
suchej skórze głowy?
Po pierwsze, staraj się myć 

włosy jak najrzadziej. Używaj szam-
ponów bez SLES/SLS. Adnotację 
o braku tych detergentów najczę-
ściej znajdziesz na butelce. Środki 

myjące wolne od tych „spieniaczy” 
bez problemu kupisz w dobrej dro-
gerii czy aptece. Po ich zastoso-
waniu włosy nie będą tak miękkie 
jak po preparatach z SLES/SLS i si-
likonami (to często idzie w parze). 
Warto wtedy skorzystać z doświad-
czenia Hindusek, słynących z pięk-
nych włosów, i do cotygodniowego 
rytuału pielęgnacyjnego wprowa-
dzić olejowanie. Na czym polega? 
W zwilżone włosy i skórę głowy 
wsmarowujemy olejek arganowy 
(zwróć uwagę na skład – nie ma 
być w nim nic innego niż Argania 
Spinosa Kernel Oil). Zostawiamy na 
noc. Rano zmywamy szamponem 
bez SLES/SLS, można nałożyć od-
żywkę. 

Raz w tygodniu stosujemy płu-
kankę z octu jabłkowego (1 część 
octu, 2 części wody). Sucha skóra 
ma zazwyczaj odczyn zasadowy, 
o wysokim pH. Ocet jabłkowy po-
zwala przywrócić odpowiedni po-

ziom pH, który dla skóry normalnej 
wynosi 5,5.

Warto pamiętać o złuszczaniu 
skóry głowy. Zazwyczaj stosujemy 
peelingi na twarz, szyję, dekolt, za-
pominając o skórze głowy. Peeling 
do włosów? Zabieg jest prosty, 
a sucha skóra głowy będzie nam za 
niego wdzięczna. Wystarczy kupić 
pełnotłusty jogurt grecki, nałożyć 
go na skórę głowy i włosy za pomo-
cą pędzla do aplikowania farby. Taki 
kompres trzymamy pod foliowym 
czepkiem około 20 minut. W tym 
czasie kwas mlekowy z tego natu-
ralnego peelingu enzymatycznego 
do włosów delikatnie usunie mar-
twe komórki skóry.

Łupież
Łupież wygląda podobnie jak 

łuszcząca się sucha skóra głowy, 
ale jego płatki są większe i jest ich 
więcej. Mogą też mieć żółtawe czy 
woskowe zabarwienie. Odczyn za-
palny chorej skóry (łojotokowe za-

palenie skóry) najczęściej pojawia 
się na obszarach, na których gru-
czoły łojowe występują najliczniej.

Wiele osób może być podat-
nych na łupież i łojotokowe zapa-
lenie skóry. Jakie są przyczyny łu-
pieżu? Generalnie ma to związek 
z przerostem bakterii i grzybów 
„nadprodukowywanych” przez ko-
mórki skóry oraz nadaktywnością 
gruczołów łojowych. 

Naturalne sposoby na łupież
Postaw na naturalne produkty 

o działaniu przeciwgrzybicznym, 
np. olejek z drzewa herbacianego. 
Także płukanka z octu jabłkowego, 
o której pisaliśmy powyżej, pozwoli 
zmniejszyć uciążliwe objawy. Jeżeli 
te sposoby na łupież zawiodą i nie 
pomoże też szampon doradzony 
w aptece przez farmaceutę bądź 
dermokonsultantkę, trzeba udać 
się do dermatologa. 

(bła)

Dietę należy wzbogacić w ryby
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Kilka pytań o… 
rozdzielność majątkową

ADWOKAT RADZI   W tym odcinku naszego cyklu podejmujemy temat przymusowej rozdzielności ma-
jątkowej małżonków

Adwokat Anna Krawczyk-Koź-
mińska, prowadząca Kancelarię 
Adwokacką w Wąbrzeźnie (ulica 
Wolności 4, tel. 663 018 891), w for-
mie przystępnych pytań i odpo-
wiedzi przybliża Czytelnikom za-
wiłości prawa. 

– Kiedy powstaje wspólność 
majątkowa i co ona dokładnie 
oznacza?

– Wspólność majątkowa (usta-
wowa) powstaje z chwilą zawarcia 
małżeństwa. Oznacza to, że mał-

żonkowie korzystają z pieniędzy, 
które wspólnie zarabiają lub które 
zarabia jedno z nich i równocze-
śnie godzą się odpowiadać za długi 
współmałżonka, które zaciągnie 
po ślubie.

– Co, kiedy okaże się, że 
nasz mąż czy żona po ślubie na-
robią długów, o których nie wie-
dzieliśmy?

– Jeżeli okaże się, że nasza 
druga połówka podczas trwania 
małżeństwa zaciągała kredyty, 

o których nie wiedzieliśmy i na 
które się nie godziliśmy, to i tak 
pod względem prawnym za nie 
odpowiadamy naszym udziałem 
w majątku wspólnym. Możemy 
jednak wyłączyć naszą odpowie-
dzialność składając do sądu wła-
ściwy pozew o ustanowienie przy-
musowej rozdzielności majątkowej 
i udowadniając, że nie wiedzieliśmy 
o kredytach zaciąganych przez 
współmałżonka i nigdy z tych pie-
niędzy nie skorzystaliśmy. 

– Jak można ustanowić roz-
dzielność majątkową?

– Rozdzielność majątkową 
można ustanowić na dwa sposo-
by: sporządzić umowę w formie 
aktu notarialnego u notariusza, 
albo wystąpić z pozwem o ustano-
wienie rozdzielności majątkowej 
przez sąd rejonowy właściwy dla 
miejsca zamieszkania małżonków. 
W pierwszym z przypadków obo-
je małżonkowie muszą stawić się 
przed notariuszem i dobrowolnie 
podpisać tzw. intercyzę – jest to 
sposób zdecydowanie szybszy, 
ale konieczne jest współdziałanie 
obojga małżonków. W sytuacji, 

kiedy tylko jeden z małżonków 
chce podpisania intercyzy, wów-
czas konieczne jest skierowanie 
sprawy do sądu.

– Jakiej opłacie podlega po-
zew o ustanowienie rozdzielno-
ści majątkowej?

– Opłata jest stała i wynosi 
200 zł. 

– Co musi zawierać pozew, 
aby uzyskać pozytywne roz-
strzygnięcie?

– Przy żądaniu ustanowienia 
przymusowej rozdzielności ma-
jątkowej kluczowe jest, by w uza-
sadnieniu pozwu wskazać ważny 
powód, dla którego chcemy zmie-
nić ustrój wspólności ustawowej 
wbrew woli współmałżonka. Takim 
powodem może być na przykład 
zaciąganie długów przez jednego 
z małżonków, które mogą być eg-
zekwowane z majątku wspólnego, 
niedopuszczanie drugiego współ-
małżonka do korzystania z mająt-
ku wspólnego, trwonienie majątku 
(hazard, alkohol, niegospodarność), 
ale również nieprzyczynianie się 
do powiększania majątku wspól-
nego.

– Z jaką datą sąd ustanawia 
rozdzielność majątkową?

– Rozdzielność majątkowa po-
wstaje z dniem wydania przez sąd 
wyroku.

– Czy jest możliwe ustano-
wienie przez sąd rozdzielności 
z datą wsteczną?

– Tak, ale tylko w wyjątko-
wych wypadkach. O ile ustano-
wienie rozdzielności między mał-
żonkami w trybie zwykłym, tzn. 
z dniem wydania wyroku nie jest 
przesadnie skomplikowane, o tyle 
ustanowienie rozdzielności z datą 
wsteczną wymaga podniesienia 
i wskazania przez stronę wła-
ściwych i trafnych argumentów. 
Dlatego w tej sytuacji warto po-
wierzyć taką sprawę adwokatowi, 
gdyż wygrana sprawa i ustano-
wienie rozdzielności majątkowej 
z datą wsteczną często pozwala na 
uratowanie majątku całego życia. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Kształcenie

Pożycz i ucz się
Są już pierwsi absolwenci szkoleń finansowanych ze 
środków Funduszu OPEN. To ciekawa propozycja, 
jeśli chcesz podnieść kwalifikacje, a brakuje ci na to 
pieniędzy. 

Z pożyczki można finansować 
do 100 proc. kosztów kształcenia, 
które jeszcze nie rozpoczęło się, 
a także koszty kształcenia, które 
już się rozpoczęło, ale tylko do 
kwoty nieopłaconej. Jednorazowa 
kwota pożyczki może wynieść na-
wet 100 tys. zł, a każdy z uczest-
ników projektu może skorzystać 
z niego kilkukrotnie. Pożyczki są 
zwrotne w okresie maksymalnie 
60 miesięcy od ich zaciągnię-
cia. Po zakończeniu kształcenia  
15 proc. wartości pożyczki jest 
umarzane, a dodatkowo, po speł-
nieniu określonych warunków, 
poziom umorzenia może wzro-
snąć nawet do 25 proc.

Przyznane pożyczkobiorcy 
środki finansowe są przekazy-
wane przez Operatora Funduszu 
bezpośrednio do instytucji edu-
kacyjnej na pokrycie kosztów 
kształcenia zgodnie z jej ofertą 
edukacyjną. Wszelkiego rodza-

ju koszty dodatkowe po stronie 
pożyczkobiorcy, związane z pro-
cesem kształcenia np. wpisowe, 
koszty przejazdów i noclegów czy 
materiałów dydaktycznych, nie 
podlegają finansowaniu.

Aby uzyskać pożyczkę, należy 
wybrać formę i kierunek eduka-
cji, potem zapoznać się z regula-
minem, wypełnić i złożyć wnio-
sek, poczekać na jego weryfikację 
i podpisać umowę. Wniosek moż-
na złożyć za pośrednictwem stro-
ny openfrp.pl.

Niektóre osoby, które w mar-
cu i kwietniu wystąpiły o po-
życzki, proces kształcenia mają 
już za sobą. Pierwsze 14 osób to 
generalnie informatycy, którzy 
skorzystali z krótkoterminowych 
szkoleń kwalifikacyjnych. Jedna 
osoba zainwestowała w rozwój 
swoich osobistych umiejętności. 
Szkolenia trwały od kilku dni do 
maksymalnie 2 miesięcy.

DlA KOgO pOżyCZKA?
1. Dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski.
2. Dla osób posiadających zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich 
przychodów lub zabezpieczenia.
3. Dla osób zatrudnionych, przedsiębiorców, jak i osób, które nie pracują.

NA CO pOżyCZKA?
1. Na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, 
kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. w posiadającej uprawnienia do 
prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej.
2. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji, rów-
nież nie związanych z obecną aktywnością zawodową.
3. Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części 
formy kształcenia jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków 
funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicz-
nych (krajowych i unijnych).

Analiza danych statystycz-
nych z ostatnich miesięcy doty-
czących osób aplikujących wska-
zuje na rosnące zainteresowanie 
pożyczkami nie tylko informa-
tyków, którzy stanowią więk-
szość aplikujących o pożyczki 
(75%). Wśród wniosków pojawiły 
się również kursy pozwalające 
uzyskać konkretne uprawnia jak 
np. prawo jazdy, licencję pilota 
czy uprawnienia do nurkowania. 
W ciągu ostatnich 4 miesięcy roz-
patrzono prawie 190 wniosków. 
Ponad 700 osób posiada obecnie 
aktywne rejestry w Funduszu, 
a ponad 300 osób jest w trak-
cie przygotowywania wniosków 
o pożyczki.

Osobami aplikującymi o po-
życzki są w większości osoby 
pracujące (mężczyźni 73%) z wyż-
szym wykształceniem, z dużych 
miast takich jak Warszawa, Po-
znań, Wrocław. W ostatnim okre-
sie pojawia się sporo wniosków 
z mniejszych miejscowości z całej 
Polski.

Tematyka kształcenia to 
przede wszystkim informatyka 
(ponad 70%), w drugiej kolejno-
ści finanse i zarządzanie (10%), 
w pozostałych 20% mieszczą się 
głównie rozwój zainteresowań 
osobistych lub hobby takie jak 
lotnictwo, motoryzacja, nurko-

wanie. Zdecydowanie największą 
popularnością cieszą się kursy 
kwalifikacyjne (76%), w drugiej 
kolejności studia podyplomowe 
(13%). – W ostatnich tygodniach 
pojawiły się też wnioski na roz-
wój kompetencji miękkich (roz-
wój osobisty, hobby, uzdolnienia). 

Jak dotąd nie pojawiły się wnio-
ski o kształcenie poza granicami 
Polski ( w Unii Europejskiej) cho-
ciaż jest również taka możliwość 
– informuje Sylwia Wyganowska 
z Projekt Open.

oprac. (red)
fot. pixabay/ilustracyjne
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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)

Sprawa, na której kiedyś ci zależało, powróci i bę-
dziesz z tego powodu bardzo zadowolony. Myślami 
będziesz krążył w przeszłości, może zadzwonisz do 
swojej dawnej sympatii. By uniknąć rozczarowania 
pamiętaj, że czas płynie, a ludzie się zmieniają. Pod 
wpływem wakacyjnego klimatu zaczniesz szukać no-
wych doznań, znajomości. Czy dla przelotnego flirtu 
warto ryzykować?

Wakacje będą teraz głównym punktem twoich zaintere-
sowań. Nieważne, czy gdzieś wyjeżdżasz, czy zostajesz 
w domu, będziesz starał się ze wszystkich sił umilić 
sobie i otoczeniu ten czas. Beztroska, relaks, zabawa 
– na tym ci zależy. Kiedy już oderwiesz się myślami 
od stresów, wymagań szefa, pamiętaj, że masz pewne 
zawodowe sprawy do załatwienia.

Postanowisz wykorzystać urlop i wyruszyć w nie-
znane. Pociągać cię będą miejsca oddalone od ludzi, 
gdzie żyje się innym rytmem, który wyznacza natura. 
Pochodzić po górach, od schroniska do schroniska? 
Dobry pomysł, o ile taki sposób regeneracji ci od-
powiada. Może podczas podróży coś zwróci twoją 
uwagę i przerodzi się w nowe hobby? Nie zamykaj 
się na nowe doświadczenia.

Nie będziesz w dobrej formie intelektualnej. Unikaj 
osób, których nie lubisz, nie podejmuj ryzykownych 
decyzji. Po prostu przeczekaj gorszy czas. Sprawy 
rodzinne będą wymagały twojego zaangażowania. 
Koniecznie znajdź czas dla najbliższych, którzy cię 
potrzebują.

Dużo będzie się działo, zwłaszcza w sprawach zawo-
dowych. Będziesz mieć poczucie, że nie nadążasz za 
sytuacją, poczujesz niepokój. Jeśli nie masz ochoty 
nigdzie wyjeżdżać w weekend, zostań w domu, od-
pocznij. Zadbaj o to, by się wyspać, wybierz się na 
długi spacer. Ładuj baterie.

Będziesz cieszyć się dobrą formą i doskonałym 
humorem, staniesz się duszą towarzystwa. W pracy 
zechcesz podjąć się nowych zadań, poradzisz sobie 
z nimi bez problemu. Jeśli otrzymasz propozycję 
wzięcia udziału w szkoleniu, skorzystaj. Poznasz tam 
kogoś ciekawego.

Przed tobą spokojniejszy czas, ale lenistwo nie jest 
wskazane. Zabierz się za uporządkowanie spraw 
finansowych. Jeśli nie czujesz się mocny w tej 
dziedzinie, zasięgnij zdania innych osób. Popracuj 
też nad atmosferą w związku, trochę romantyzmu 
z pewnością nie zaszkodzi.

Podczas urlopu nabrałeś sił i tryskasz optymizmem. 
Twój dobry nastrój udzieli się otoczeniu, znajomi 
będą chętnie cię zapraszać, a inni ludzie lgnąć do 
ciebie. Sukces towarzyski murowany. W pracy przed 
tobą ważna rozmowa. Skup się na szczegółach, a zy-
skasz przewagę nad konkurencją. Ktoś z rodziny po-
prosi cię o pomoc w remoncie lub poprosi o trans-
port do lekarza.

To do ciebie niepodobne, ale staniesz się zamknięty 
w sobie i markotny. Uważaj, by nie przegapić nada-
rzających się szans. Możesz być szczególnie kry-
tyczny, czujny, a mimo to los ci sprzyja. Przełożeni 
docenią twoją pracowitość i poświęcenie w okresie 
urlopowym, spodziewaj się więc premii. Najlepiej 
jak spożytkujesz ją na jakieś przyjemności, by przy-
wrócić dobry nastrój.

Gorący okres w pracy. Nie będziesz narzekał na 
brak zadań, wręcz przeciwnie – nie wiadomo, w co 
ręce włożyć. Pożytek z tego taki, że więcej zarobisz. 
Uważaj na to, co i komu mówisz. Wrogowie nie śpią 
i będą chcieli wykorzystać plotki, by tobie zaszko-
dzić. Wszelkie sekrety najlepiej po prostu zachować 
dla siebie. Unikniesz tym samym nieprzyjemnych 
rozczarowań.

Pora zebrać się, spakować i wyruszyć na urlop. Nic się 
nie stanie, jeśli przestaniesz pilnować innych na kilka 
dni. Wyluzuj, nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Co 
więcej, daj sobie pozwolenie na słabość i możliwość 
zwrócenia się do kogoś o pomoc. Partner będzie dla 
ciebie opoką, o ile puścisz w niepamięć kłótnie i nie-
porozumienia. Przypomnij sobie, dlaczego jesteście 
razem.

Sezon urlopowy w pełni i nagle okaże się, że w pra-
cy jesteś niezastąpiony. Udzielisz pomocy młodszym 
stażem współpracownikom, którzy nie radzą sobie 
z zadaniami, rozwiążesz konflikt w zespole. Jednym 
słowem, chcąc nie chcąc, sprawdzisz się, co jesienią 
może zaowocować awansem. W sprawach sercowych 
też będzie się działo. Poznasz kogoś na zajęciach spor-
towych.

Kolorowanki dla dzieci
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Bliska wystawa 
Wiśniewskiego

LIPNO  5 lipca we Włocławku, w galeriach sztuki Suszarnia 
i Antresola odbył się wernisaż międzynarodowej wystawy ma-
larstwa lipnowskiego artysty i pedagoga Krzysztofa Wiśniew-
skiego. Wystawa potrwa jeszcze do 18 sierpnia

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

Mateusz Grabka
 urodził się 17 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,8 kg i mierzył  
56 cm. Jest synem Ad-
riana i Sylwii z Główczy-
na, ma siostrę Emilię 

tyMek sOczówka
 urodził się 20 lipca w lip-

nowskim szpitalu, ważył  
3,35 kg i mierzył 57 cm. Jest 
synem Krzysztofa i Joanny 
z Kikoła, ma brata Oliwiera

kLara PuPkOwska
 urodziła się 19 lipca 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,35 kg i mierzyła 
52 cm. Jest córką Mar-
cina i Katarzyny z Czar-
nego, a siostrą Wiktorii 
i Krystiana

LeON JaNkOwskI
 urodził się 19 lipca w lip-

nowskim szpitalu, ważył 
3,65 kg i mierzył 57 cm. 
Jest synem Kamila i Marty 
z Grochowalska, ma brata 
Karola 

artur GOdLewskI
 urodził się 19 lipca w lip-

nowskim szpitalu, ważył  
4,2 kg i mierzył 61 cm. Jest 
synem Krzysztofa i Anny 
ze Skępego, ma siostrę 
Anastazję 

Galerie Sztuki „Suszarnia” 
i „Antresola” goszczą u siebie od 
5 lipca międzynarodową wystawę 
realizmu magicznego – „Magical 
Dreams IV”. – Uprzejmie zaprasza-
my do wzięcia udziału w wystawie 
nowej ekspozycji w Galeriach Sztu-
ki Suszarnia i Antresola Centrum 
Kultury Browar B – zachęca  Ewa 
Langowska, główny specjalista do 
spraw programowych.

Ekspozycja Magical Dreams 
została zapoczątkowana w 2011 
roku z inicjatywy Beskidzkiej Ga-
lerii Sztuki i artysty-malarza Jacka 
Lipowczana. Już pierwsza edycja 
spotkała się z olbrzymim zain-
teresowaniem tak artystów jak 
i publiczności oraz kolekcjonerów. 
W wystawie do tej pory wzięło 
udział wielu świetnych artystów 
magicznego realizmu z Polski, Eu-
ropy, Rosji, Ukrainy, Meksyku i USA. 
Do udziału w Magical Dreams 
byli zapraszani nie tylko malarze, 
ale również rzeźbiarze, ceramicy 
i twórcy szkła artystycznego. Eks-
pozycja odwiedziła podczas trzech 
ostatnich edycji takie miasta jak: 
Turyn i Almese (Włochy), Viechtach 
i Wolnzach (Niemcy), Warszawa, 
Wrocław, Włocławek i Kołobrzeg.

– Wszędzie spotykała się 
z wielkim zainteresowaniem pu-
bliczności i kolekcjonerów, co było 
widoczne po ilości sprzedawanych 
biletów w galeriach – informuje 
Krzysztof Wiśniewski. – Wystawa 
Magical Dreams od samego począt-
ku była organizowana z myślą o jej 
cykliczności. To inicjatywa, która 
przeradza się w znaczące biennale 
światowego magicznego realizmu. 
Ten kierunek wymaga od twórców 
nie tylko doskonałego warsztatu, 
ale również fantazji, kreatywności 
i rozmachu. Magical Dreams po-
zostaje pierwszą i najważniejszą 
w Polsce wystawą tego typu, wy-
różniając się międzynarodowym 

zasięgiem, poziomem prezento-
wanych prac oraz doborem arty-
stów, osiągniętym dzięki doświad-
czeniu i wieloletniej pracy. Co dwa 
lata prezentowane są najnowsze, 
niepublikowane wcześniej dzieła 
około trzydziestu artystów z całe-
go świata. Wystawa prezentowana 
była do tej pory w Szczyrku, Koło-
brzegu, Warszawie, we Włocławku, 
Wrocławiu, w Wiener Neustadt  
(Austri),w Almese i Turynie we Wło-
szech oraz Zetel, Viechtach i Woln-
zach w Niemczech.

Wśród znakomitych uczestni-
ków wystawy znalazły się najważ-
niejsze nazwiska współczesnego 
realizmu magicznego i surrealizmu 
z zagranicy: Alex Alemany (Hiszpa-
nia), Bruno Altmayer (Francja), Tim 
Roosen (Belgia), Angerer der Ältere 
(Niemcy), Carrie Ann Baade (USA) 
Peter Gric (Austria), Jose Parra 
(Meksyk), z Polski między innymi: 
Karol Bąk, Jarosław Jaśnikowski, 
Marcin Kołpanowicz, Alen Kopera, 
Graszka Paulska, a reprezentanta-
mi naszego regionu są Józef Sto-
lorz oraz… lipnowianin Krzysztof 
Wiśniewski. Teraz jest okazja, być 
może niepowtarzalna, obejrzeć 
dzieła Wiśniewskiego w pobliskim 
Włocławku. Ekspozycja czynna bę-
dzie do 18 sierpnia w CK Browar B.

Wśród tych wyjątkowych dzieł 
wystawionych w Browarze B. są 
obrazy naszego mistrza. Oglądają 
je pasjonaci piękna, znawcy sztuki 
z Włocławka, okolic i całego kraju. 
Tym samym Krzysztof Wiśniewski 
zdobywa coraz większą popular-
ność na arenie krajowej i światowej 
sztuki malarskiej. Ten urodzony 
15 kwietnia 1960 roku w Chełmży, 
od wielu lat mieszkający w Lipnie 
nauczyciel, systematycznie staje 
wśród znanych i cenionych arty-
stów, a jego dzieła chcą pokazywać 
kolejne galerie czy muzea.

Wiśniewski ukończył Wydział 

Sztuk Pięknych na Uniwersyte-
cie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Malarstwo studiował u profeso-
ra, artysty plastyka Mieczysława 
Ziomka, zaś rysunek pod kierun-
kiem Jędrzeja Gołasia. Jest człon-
kiem Związku Polskich Artystów 
Plastyków oddział w Toruniu. Ar-
tystycznie związany z grupą ma-
larzy uprawiających tzw. „Magi-
cal Dreams” (Magiczny Realizm). 
W końcu lat 90 zrzucił z siebie 
„kostium” klasycznego malarstwa 
pejzażowego meandrując, jak sam 
to określa w kierunku „beksizmu”. 
Dość szybko z tego nurtu wyszedł 
i zaczął tworzyć surrealistyczne 
kompozycje w duchu malarstwa 
romantycznego. Od tego czasu 
jego obrazy charakteryzują się głę-
boką poetycką metaforą. – Myślę, 
że malarz powinien malować nie 
tylko to, co przed sobą widzi, lecz 
to co widzi w sobie – mówi Krzysz-
tof Wiśniewski. – Dlatego w swoich 
obrazach staram się tworzyć nie-
określoną, melancholijną tęsknotę 
za odległą przeszłością.

Zauważalne jest to, że Wiśniew-
ski często operuje paletą barw nie-
bieskich, fioletów, różów itp. Jego 
barwa w połączeniu z ulubionymi 
rekwizytami ma być barwą zawsze 
symboliczną. 

– Mój kolor niebieski jest nie 
tylko barwą perspektywiczną, bar-
wą nie wdzierającą się w głąb lecz 
pociągającą w dal – wyjaśnia Wi-
śniewski. – Błękit w połączeniu 
z zielenią razem stają się duchowe, 
odnoszą się do chwili przeszłości 
i przyszłości, pasują one do nie-
spokojnej tęsknej wrażliwości i sa-
motności. Natomiast szereg figur 
mówiąc najprościej, jest wyznacz-
nikiem podkreślającym niepew-
ność upływającego czasu i swoistej 
gry ludzkiego losu.

Lidia Jagielska
fot. archiwum
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Zwolennik linii 
prostych
Wisła była latem szlakiem handlowym. Zimą rze-
ka także służyła jako droga lub bardziej jako most. 
Niestety lód bywał kapryśny, tak jak w 1884 roku.

XIX wiek

Zima zła
Początek 1888 roku był dla naszych przodków bar-
dzo trudny. Zima przeszła do historii jako jedna 
z najbardziej srogich.

XIX wiek

Królewska koronacja
XIX WIEK  Królewska koronacja była obrzędem religijno-pańswtwowym. Prawie wszystkie korona-
cje polskie odbyły się w Krakowie. Nie liczymy tu pierwszych Piastów oraz ostatniego króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego, który koronował się w Warszawie

W Korespondencie Płockim 
znajdujemy ciekawą informację 
o pewnym fornalu, który usiłował 
pokonać Wisłę, wioząc na saniach 
20 korcy pszenicy (ok. 1000 litrów 
według współczesnych miar). 
Sanie ciągnęła czwórka koni! For-
nal pokonywał rzekę w kierunku 
Dobrzynia nad Wisłą. Oto jak mu 
poszło: – „Zwolennik linii pros-
tych, pominął gościniec i drogą 
najprostszą, która jednak okazała 
się najdłuższą, pokonał drogę. 
W połowie rzeki lód załamał się 
i wóz wraz z końmi... osiadł na 
piasku. Szczęściem woda w tym 
miejscu była płytka na wysokość 
kół. Zawsze wypadek ten powinien 
być dla wielu przestrogą”.

Dwa lata wcześniej lód ponown-
ie dał się we znaki. Tym razem 
zboże z powiatu lipnowskiego 
nie mogło dotrzeć do Włocławka, 
ponieważ Wisła zamarzła nie-
mal cała – z wyjątkiem wąskiego 

pasa na środku rzeki. Długość 
niezamarzniętego odcinka sza-
cowano na kilka wiorst (ok. 5 km). 
Wówczas mieszkańcy wpadli na 
pomysł budowy mostu lodowego. 
Z funduszy miejskich zebrano 300 
rubli. Miejscowy inżynier mostowy 
i robotnicy przystąpili do pracy.

Pomysł był prosty. W górze rze-
ki wycięto sporych rozmiarów pasy 
lodu, które następnie puszczano 
z nurtem rzeki niezamarzniętym 
odcinki, a następnie przechwy-
cono je w miejscu budowy mostu. 
Pierwsza płyta lodu niestety nie 
została “przechwycona” i popłynęła 
w kierunku Gdańska. Za drugim 
razem było już lepiej. Lodowy most 
wzmocniono na brzegach słomą 
i polewano wodą w czasie mrozów. 
W ten sposób powstała tymc-
zasowa przeprawa, którą spokoje 
przejeżdżały wypakowane towara-
mi sanie.

(pw)

W lipnowskim jak i całej 
guberni płockiej przemarzały 
domowe zapasy żywności 
przechowywane w piwnicach. 
W lasach sarny ginęły z głodu, nie 
mogąc dokopać się przez grubą 
warstwę śniegu do roślin. Tem-
peratury oscylowały wokół -30 
stopni. Zima trwała w najlepsze 
jeszcze w marcu, gdy średnia 

temperatura w pierwszej połowie 
miesiąca wynosiła -13 stopni. 
Śnieg padał tego roku jeszcze 
w maju.

– „Zaprawdę litość brała 
patrzeć na tych nędznie 
w łachmany nieomal przyodz-
ianych białych murzynów, dzień 
cały pracujących w dwudzies-
tostopniowym mrozie” – opisywał 

los robotników rolnych zimą 1888 
roku Korespondent Płocki.

7 lutego przez nasze okolice 
przeszła zadymka śnieżna, która 
sprawiła, że wielu podróżnych 
traciło orientację w terenie. Niek-
tórzy o poranku ze zdziwieniem 
stwierdzali, że byli kilkanaście 
kilometrów od miejsca do którego 
zmierzali. Zima nie przeszkadzała 
ziemiaństwu w polowaniach. Od 7 
do 11 lutego w dobrach Zielińskich 
w Skępem odbyło się polowanie 
podczas którego upolowano 3 
lisy, 20 rogaczy, 47 bażantów i 457 
zajęcy.

Narzekający na zimowe 
utrzymanie dróg mogliby w 1888 
roku przerazić się jeszcze bardziej: 
– „Trakt lipnowski najuciążliwszy 
jest do przebrnięcia nawet lekkimi 
saneczkami. Jasieńscy włościanie 
w liczbie kilkudziesięciu zaled-
wie przez dzień zdołali przekopać 
przejazd przez swoją wieś na 
podobieństwo wąwozu, którego 
dwie równoległe ściany dochodzą 
wysokości konia najlepszej mi-
ary. Środowy śnieg przykrył 
znów utorowaną drogę z Lipna do 
Głogowa. Całe stadka osłabionych 
i zgłodniałych kuropatw i zajęcy 
tułają się pod ścianami fol-
warcznymi budynków szukając 
pożywienia”.

(pw), fot. ilustracyjne

Koronację rozpoczynała msza 
w kościele mariackim w Krakowie. 
Stamtąd najważniejsi dostojnicy 
wyruszali w pieszą procesję na 
Wawel. To jak wysoko szło się 
w procesji, było odbiciem statutu 
społecznego. Nad tym, by nikt nie 
opuszczał przypisanego mu miejs-
ca, czuwali mistrzowie ceremonii. 
Po dotarciu na zamek tylko arcy-
biskup krakowski i prymas wchod-
zili na salę królewską, gdzie czekał 
przyszły król i jego towarzysze. 
Marszałek koronny ubierał króla 

w złociste trzewiki, tunikę, białą 
dalmatykę i rycerskie rękawice. 
Wszystko wieńczył bogaty płaszcz.

Król stawał między dygnitar-
zami, a arcybiskup skropił go wodą 
święconą. Następnie dwaj biskupi: 
krakowski i kujawski prowad-
zili monarchę pod ramiona do 
kościoła. Przed królem szedł kasz-
telan krakowski z koroną, wojew-
oda krakowski z berłem, wojew-
oda wileński ze złotym jabłkiem, 
wojewoda poznański z mieczem-
szczerbcem. Po dotarciu do kat-

edry wawelskiej insygnia władzy 
składano na ołtarzu. Biskupi prze-
kazywali królowi rady dotyczące 
tego jak rządzić.

Zadaniem króla było padnięcie 
na twarz i modlitwa do Boga. Kiedy 
zakończył powstawał i był przygo-
towany do przyjęcia namaszcze-
nia. Arcybiskup nabierał na palec 
święty olej, którym namaszczał 
królowi prawą rękę od dłoni do 
łokcia, następnie kark mówiąc 
słowa: – „Namaszczam cię na 
króla w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Amen”. Po namaszcze-
niu następowały kolejne modlitwy 
i zapinanie odzieży królewskiej 
przez jednego z biskupów. Dopiero 
po tym wstępie król mógł zasiąść 
na tronie, a biskupi rozpoczynali 
mszę koronacyjną.

Podczas nabożeństwa arcybisk-
up podawał królowi szczerbiec, który 
następnie przywieszano do pasa. 
Drugą czynnością było nałożenie 
korony na głowę, a później przeka-
zanie berła i jabłka. Każdej czynności 
towarzyszyły modlitwy. Zadaniem 
króla było odwrócenie się w stronę 
wiernych i wyciągnięcie z pochwy 
szczerbca i wykonanie trzykrot-
nie znaku krzyża w powietrzu. 
Dla monarchy msza koronacyjna 

była wysiłkiem fizycznym. Dzień 
przed koronacją spowiadał się 
i do czasu komunii podczas mszy 
koronacyjnej pozostawał na czc-
zo. Uroczystą pieśnią wieńczącą 
koronację było Te Deum, czyli 
Ciebie Boga wychwalamy. W tym 
momencie odzywały się także dz-
wony we wszystkich krakowskich 
kościołach, a z zamkowych wałów 
odzywały się salwy armatnie.

Po wyjściu z kościoła król 
zasiadał do ośmiokonnej karety 
i udawał się na zamek. W mieście 
w dniu koronacji odbywały się za-
bawy i turnieje rycerskie. Słychać 
było muzykę, a wieczorem odpala-
no sztuczne ognie. Następnego 
dnia po koronacji król konno 
zjeżdżał z zamku do miasta na ra-
tusz. Dobrym zwyczajem było, by 
poprzedzał go podskarbi koronny. 
Jego zadaniem było rozrzucanie 
między tłum pieniędzy. Nie były to 
byle jakie monety, ale pierwsze bi-
lony ze stemplem nowego króla.

Na krakowskim rynku dla kró-
la przygotowywano tron. Burmis-
trz ofiarowywał mu złote klucze do 
miasta, a monarcha odwdzięczał się 
rozmaitymi łaskami. Na Wawelu 
jeszcze kilka dni odbywały się uc-
zty i festyny. Jak widać koronacja 

królów Polski była ceremonią 
zanurzoną w religii. Zupełnie in-
aczej wyglądały koronacje carów 
Rosji. Pamiętajmy, że kilku z nich 
nosiło także tytuł królów Polski. 
Carowie nie mieli w zwyczaju by-
cie koronowanymi. Czynili to sami. 
Metropolita moskiewski przynosił 
im koronę, którą osobiście zakładali 
na swoje skronie. Identycznie 
działo się z żoną cara, którą władca 
koronował także osobiście.

Car Mikołaj I uczynił Pola-
kom niespodziankę, gdy trzy lata 
po koronacji w Moskwie przybył 
do Warszawy, by tu koronować się 
na króla Polski. Był maj 1829 roku. 
Car specjalnie przywdział polski 
mundur. Była to ostatnia koronacja 
królewska na ziemiach polskich. 
Koronacja nie została odebrana na-
jlepiej. Car musiał kryć się za szpal-
erem żołnierzy, ponieważ krążyły 
pogłoski o planowanym zamachu. 
Koronacja była cieniem dawnych 
uroczystości. Brakowało nawet 
szczerbca i polskiego berła, które 
zniknęły zniszczone przez Pru-
saków po zaborach. Nawet korona 
nałożona na głowę cara/króla była 
“pożyczona”. Była to dawna korona 
carycy Anny Iwanowny.

(pw)



Czwartek 26 lipca 2018 FOTORELACJA 27LIPNO–CLI.PL

Wyprawa po wiedzę
SKĘPE  19 lipca uczestnicy zajęć wakacyjnych organizowanych przez bibliotekę miejsko-gminną oraz 
centra kultury w Wólce i Skępem wyruszyli na całodzienną wycieczkę do Torunia. Było to zwieńczenie 
tegorocznej akcji „Kulturalne lato w Skępem”

To była wyjątkowa wypra-
wa. Wczesnym rankiem 38 dzieci 
zdecydowało się na wyjazd au-
tokarowy do Torunia. Głównym 
punktem pobytu w grodzie Ko-
pernika było zwiedzanie i warsz-
taty w Młynie Wiedzy.

– Dzieci mają okazję uczest-
niczyć w warsztatach „Maszyny 
Leonarda” i nauczyć się samo-
dzielnego wykonywania skom-
plikowanego dzieła – mówi kie-
rownik wycieczki Jerzy Kowalski. 
– Wybraliśmy Młyn Wiedzy po 
to, by uczestnicy naszych zajęć 
zwiedzili to wyjątkowe centrum 
nowoczesności. W ubiegłym roku 
byliśmy w Warszawie, tym razem 
zajrzeliśmy do Torunia. Oczywi-
ście na samym zdobywaniu wie-

dzy nie skończyło się.
Dzieci ochoczo przetestowa-

ły sześć pięter w Młynie Wiedzy, 
wykazały się nie lada zdolnościa-
mi w salonie Leonarda da Vin-
ci, rozsmakowały się w daniach 
w McDonalds’ie, zwiedziły sta-
rówkę, obejrzały pomnik Koperni-
ka, dom Kopernika i zrelaksowały 
się nad Wisłą. Było też spotkanie 
z wiceprezydentem Torunia An-
drzejem Rakowiczem, rozmowy 
o Toruniu, zabytkach i miejscach 
ważnych nie tylko dla torunian.

– Jest coraz więcej miejsc 
wartych obejrzenia w naszym 
mieście, ale szczególnie polecam 
te tradycyjne i ważne dla Toru-
nia, czyli dwór Artusa, pomnik 
Kopernika i zapraszam gorąco 

do pieczenia toruńskich pierni-
ków – mówił Andrzej Rakowicz. 
– Warsztaty te mogą być praw-
dziwą niespodzianką dla dzieci. 
Cieszę się, że odwiedziliście To-
ruń, że zwiedzacie i podoba się 
wam nasze miasto, i w ogóle że 
Toruń znalazł się w planach wy-
cieczkowych. Zapraszam ponow-
nie i dziękuję za spotkanie, które 
było dla mnie wspaniałym do-
świadczeniem.

Nad bezpieczeństwem 
uczestników i przebiegiem wy-
prawy czuwał Jerzy Kowalski, 
Małgorzata Matuszczak i Kata-
rzyna Błaszkiewicz. Wyłącznym 
patronem medialnym wycieczki 
był tygodnik CLI. 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



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

Sprzedam lub wynajmę magazy-
ny, 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 ). Praca w kraju. 
Kontakt 508 304 792 

ROLNICTWO

Sprzedam przyczepę 3.5t, brony, ko-
pacze, talerzówkę, aqreqat uprawowy, 
tel. 698 991 263

Sprzedam rozrzutnik do obornika 
dwuosiowy, dmuchawę do siana 
z silnikiem. Tel. 505 442 915 

Sprzedam łubin słodki, oczyszczony, 
1400 kg. Tel. 508 823 076 

USŁUGI 

Autoholowanie, pomoc drogowa, 
przewóz aut lub maszyn do 5 t. Fak-
tura, pomoc w uzyskaniu auta zastęp-
czego. Tel. 889 883 507 

TRANSPORT KONI, KRÓW I INNYCH 
ZWIERZĄT NA TERENIE CAŁEJ POL-
SKI. ATRAKCYJNE STAWKI. POMOC 
PRZY ZAŁADUNKU. FACHOWE PO-
DEJŚCIE. TEL. 669 450 043

AUTO-MOTO

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

FINANSE

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

KUPIĘ/SPRZEDAM

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

Sprzedam słupki ogrodzeniowe - 
długość 2,2 m, średnica 75 mm, gru-
bość 3 mm. Tel 889 883 507

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

Sprzedam kopaczkę i siewnik 1000l 
beczkę, tel. 661 357 854 po 15

NIERUCHOMOŚCI

Do wynajęcia: nowy budynek 56 m2, 
przy szosie, ogrodzony, do użyt-
ku mieszkalnego i nie tylko. Tel. 
505 442 915
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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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Czas pełen atrakcji
LIPNO  12 lipca trzynaścioro uczestników zajęć wakacyjnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną zainaugurowało dwumiesięczne, czwartkowe spotkania

Zaczęło się od zapoznania 
i podpisania kontraktu. Trzyna-
ścioro uczestników spisało wła-
snoręcznie i zaakceptowało swoimi 
podpisami wspólnie stworzony re-
gulamin dobrego zachowywania się 
w czytelni i przystąpiło do zajęć.

– W czasie zajęć wakacyjnych 
na pewno nie zabraknie ciekawych 
spotkań – mówi bibliotekarka Iwo-
na Kowalska. – Dzisiaj dzieci po-

znały zasady naszych zajęć, a teraz 
bawią się w głuchy telefon. 

Była potrzebna cierpliwość, 
wnikliwe słuchanie i spostrzegaw-
czość. W czasie kolejnej zabawy 
„Poszedł Jarek na jarmarek i kupił 
sobie…” najważniejsza była dobra 
pamięć. Potem szybkość, zręczność 
i spostrzegawczość grała wiodącą 
rolę w zmaganiach z piłeczką.

Zajęcia inauguracyjne popro-

wadziły bibliotekarki: Iwona Ko-
walska i Dorota Trojanowska. Nie 
zabrakło wspólnego śniadanka 
i książkowej atmosfery. Kolejne 
spotkania w czytelni książnicy pu-
blicznej czekają na dzieci w każdy 
czwartek wakacji w godzinach od 
9.00 do 13.00.

Tekst  i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Kikół

Aktywny wypoczynek
W Szkole Podstawowej w Kikole w dniach 02.07 – 27.07 odbywają się półkolonie 
letnie, w czterech jednotygodniowych turnusach.

Dzięki dyrektorowi szko-
ły w Kikole, gminie Kikół oraz 
wsparciu Gminnego Ośrodka 
Opieki Społeczne oraz GKRPA aż 
118 dzieci ma zapewnioną opie-

kę, drugie śniadanie i autokar 
do dyspozycji. Podczas wypo-
czynku uczestnicy biorą udział 
w wycieczkach, warsztatach, 
zajęciach plastycznych, sporto-

wych, muzycznych, teatralnych, 
przyrodniczych oraz ogniskach.

Dzieci uczestniczą w wy-
jazdach do kina w Toruniu, na 
basen w Rypinie i w Nieszawce 
Wielkiej, do Jumb Areny w To-
runiu, Młyna Wiedzy w Toruniu, 
Manufaktury Cukierków, mu-
zeum w Toruniu oraz będą brały 
udział w warsztatach ceramicz-
nych w Nieszawce. Opiekę nad 
grupą sprawują: Beata Frej, Ma-
rek Baranowski, Ewa Żuchowska, 
Marek Zajączkowski, Małgorzata 
Szymańska i Ireneusz Bednorz. 
Kierownikami wypoczynku są 
wymiennie Ewa Lewicka oraz 
Barbara Jasińska.

(ak)
fot. nadesłane

Wakacje w sołectwach
Czy można spędzać wakacje nie wpatrując się ciągle 
w ekran komputera i telefonu? Oczywiście, że tak.

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Aktywnie, z pomysłem 
i przede wszystkim na świeżym 
powietrzu postanowiły spędzić 
wakacyjny lipiec dzieci, które 
zapisały się na zajęcia świetli-
cowe z „Żakiem” i Biblioteką 
Publiczną. Minął już pierwszy 
tydzień zajęć wypełniony różne-
go rodzaju atrakcjami, o które 
zadbały animatorki. Z pewno-
ścią każde dziecko odwiedzając 
świetlicę lub remizę OSP w swo-
jej miejscowości znalazło coś dla 
siebie. Były różnego rodzaju gry 
planszowe i zajęcia plastyczne, 

konkursy sprawnościowe, a tak-
że gry i zabawy. Uczestnicy zajęć 
mogli pograć w piłkę, pojeździć 
na  hulajnodze, rzucać lotka-
mi, malować, czy grać w gry 
sprawnościowe, np. twistera. 
W przerwach między kolejnymi 
aktywnościami na dzieci cze-
kały słodkie przekąski i napoje. 
Zajęcia odbywają się codziennie 
w godzinach 1013, zgodnie z wy-
tyczonym wcześniej harmono-
gramem.

(ak)
fot. nadesłane
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Harcerska dola 
SKĘPE  11 lipca uczestnicy zajęć wakacyjnych zorganizowanych przez skępską książnicę i centra kultury 
z Wólki i Skępego odwiedzili obóz harcerski ZHR Obwodu Tatrzańskiego w Szczekarzewie

Zajęcia wakacyjne dla dzieci 
ze Skępego i okolic trwają od 9 
lipca. Były już warsztaty plastycz-
ne i spotkanie z malarką Jolantą 
Zaniewską oraz gra miejska „Po-
znaję świat” oraz wizyta w obozie 
harcerskim w Szczekarzewie.

– Jest cudownie, pierwszy raz 
widzimy prawdziwy obóz harcer-
ski – mówią uczestnicy wyprawy. 
– Zobaczyliśmy, gdzie śpią i gotu-
ją harcerze, jak budują sobie na-
mioty, jak się bawią, nauczyliśmy 
się szybko składać śpiwory, wbijać 
gwoździe, ciąć drewno, chodzić po 
linie.

W środowej wyprawie do 

Szczekarzewa wzięło udział po-
nad 60 dzieci. Był czas na wspól-
ny posiłek i zabawę, ale przede 
wszystkim poznanie zwyczajów 
i harcerskiego życia. Wrażeń nie 
brakowało, a dzieci nie kryły za-
chwytu i… zmęczenia.

– Jesteśmy z Zakopanego, 
Nowego Targu i okolic – mówi 
kwatermistrz obozu Michał Brzo-
skowski. – W Szczekarzewie je-
steśmy po raz trzeci, bo teren 
jest zróżnicowany, jeziora piękne, 
warunki doskonałe dla harcerzy, 
no i doskonale można dogadać 
się z miejscowymi, z właścicie-
lami obszaru, z piekarzami, itd. 

W obozie mamy 120 harcerzy, 
a w Szczekarzewie jesteśmy od 
2 do 28 lipca.

W zajęciach wakacyjnych 
w bibliotece i CKOR-ach uczestni-
czy 67 dzieci ze Skępego i gminy 
Skępe. Nad bezpiecznym i atrak-
cyjnym przebiegiem wyprawy 
harcerskiej „Tam, gdzie szumią 
knieje” czuwał szef książnicy pu-
blicznej Jerzy Kowalski oraz Mał-
gorzata Matuszczak i Katarzyna 
Błaszkiewicz. Patronem medial-
nym jedynego w swoim rodzaju 
wydarzenia wakacyjnego był ty-
godnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Zwiedzanie czas zacząć

Zajęcia w kuchni

Zapoznanie młodzieży

Dzieci patrzyły z uwagą Ważne wskazówki

Szumiały knieje

Lekcja historii Skępego i okolic

Nowe umiejętnosciWarta harcerska

Dyrektor biblioteki dbał o szczegóły

O G Ł O S Z E N I E
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sołectwa zagrały w plażówkę
SIATKÓWKA  14 lipca w Chalinie odbył się Turniej Siatkówki Plażowej w ramach Spartakiady Sołectw Gmi-
ny Dobrzyń nad Wisłą przeprowadzony przez Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki

Choć deszczowa aura nie za-
chęcała zawodników do gry, to 
na czas turnieju pogoda się po-
prawiła i mecze odbyły się bez 
przeszkód. W rywalizacji wzięły 
udział sołectwa Chalin i Glewo, 
które zgłosiły zespoły w kate-

goriach męskiej i żeńskiej oraz 
Płomiany występujące w kate-
gorii mężczyzn.

Pierwsze spotkanie od moc-
nego uderzenia rozpoczęli re-
prezentanci Chalina. W spotka-
niu z Glewem bez większych 

problemów pokonali rywali 2:0. 
Następnie odbył się mecz kobiet, 
w którym Glewo zwyciężyło go-
spodynie z Chalina 2:0. Ważny 
mecz z Płomianami wygrali pa-
nowie z Glewa. Dzięki zwycię-
stwu 2:0 zapewnili sobie II loka-
tę w turnieju. Ostatni pojedynek 
Płomiany – Chalin zakończył się 
pewnym zwycięstwem Chalina 
2:0. Reprezentanci tego sołec-
twa z roku na rok prezentują 
coraz wyższy poziom sportowy, 
co jest wynikiem systematycz-
nej pracy treningowej. Organi-
zatorzy składają podziękowania 
Team Volley Chalin za pomoc 
w przygotowaniu turnieju.

(ak)
 fot. DCSiT

Klasyfikacja 
Spartakiady Sołectw:

M. Nazwa PKT
I Glewo 18
II Chalin 13
III Dyblin 8
IV Mokowo 6
V Płomiany 5

Klasyfikacja 
turnieju mężczyzn:
M. Nazwa PKT
I Chalin 3
II Glewo 2
III Płomiany 1

Klasyfikacja 
turnieju kobiet:
M. Nazwa PKT
I Glewo 2
II Chalin 1

Sporty walki

Karatecy w Kołobrzegu
W dniach 05-15.07 w Kołobrzegu odbył się coroczny obóz letni, w którym uczest-
niczyły dzieci z Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate.

W obozie udział wzięło 80 
członków z Lipna, Leszna i Nowej 
Soli. W obozie uczestniczyły rów-
nież osoby, które na co dzień nie 
trenują w klubach. Zajęcia trenin-
gowe odbywały się trzy razy dzien-
nie, niemniej jednak nie zabrakło 
atrakcji. Dzieci wypłynęły w rejs 
statkiem w morze i odwiedziły 
aquapark. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć dyskotek, karaoke czy 
ogniska. Oprócz atrakcji odbyło 
się wiele konkursów sportowych, 
podczas których można było wy-
grać mnóstwo nagród ufundowa-

nych przez organizatorów.
Dzieci, które pierwszy raz 

uczestniczyły w obozie, musiały 
przejść chrzest na Samuraja. Obóz 
zakończył się sayonarą w stylu ja-
pońskim, podczas której najmłod-
si w grupach mogli zaprezentować 
przygotowane przez siebie kaba-
rety. Zbyt długo zawodnicy z LKKK 
nie będą jednak odpoczywać, po-
nieważ już 19 lipca wyjeżdżają na 
kolejny obóz, tym razem wschod-
nio-europejski obóz letni do Kra-
kowa.

(ak), fot. nadesłane
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Rekreacja

Ekolog na rowerze
22 lipca do Dobrzynia nad Wisłą zawitał Dominik Dobrowolski, ekolog i podróż-
nik, który w ramach akcji „Cycling Recycling-Wisła z prądem” przemierza Polskę 
wzdłuż Wisły, aby edukować ludzi o poprawnej segregacji odpadów, promować 
walkę z zaśmiecaniem miast i przede wszystkim rzeki Wisły.

Edukacyjno-promocyjna po-
dróż licząca ponad 1000 km roz-
poczęła się 15 lipca, a zakończy  
się 28 lipca w Gdańsku. Jednym 
z przystanków był właśnie Do-
brzyń nad Wisłą. Dominik Dobro-
wolski wraz ze swoją ekipą (kil-
kunastoma osobami-pasjonatami 
rowerów i ekologii) przybyli do 
naszego miasteczka na spotka-
nie z mieszkańcami, turystami, 

przedstawicielami mediów oraz 
władzami, aby promować ekolo-
gię, a przede wszystkim zachęcać 
do recyklingu odpadów. Całą eki-
pę na czele z panem Dominikiem 
przywitał burmistrz Jacek Waśko.

Podczas wspólnej rozmowy 
padło wiele pytań dotyczących 
oczyszczania miasta i gminy z od-
padów oraz ich późniejszej utyli-
zacji. Rozmawiano także o zanie-

czyszczeniu Wisły i zagrożeniach 
z tym związanych. Poruszono tak-
że temat segregacji odpadów na 
terenie gminy. Burmistrz wyjaśnił, 
że mieszkańcy coraz lepiej radzą 
sobie z przyporządkowaniem od-
padów do odpowiedniego pojem-
nika. Oprócz ciekawych rozmów 
były także wspólne zdjęcia i wy-
miana drobnych upominków.

(ak), fot. nadesłane

W niższych klasach rozgryw-
kowych bywa tak, że wyniki spor-
towe nie zawsze są tymi ostatecz-
nymi, bo ostateczna weryfikacja 
przychodzi przed nowymi roz-
grywkami. Właśnie na tym sko-
rzystała Wisła Dobrzyń. Otóż z gry 
w IV lidze wycofał się Start Warlu-
bie, który zgłosił zespół seniorów 
do A-klasy. Powodem były oczywi-
ście kłopoty finansowe tego klubu. 
W pierwszej kolejności skorzy-
stał z tego Kujawiak Kowal, który 
mimo spadku jednak zostanie w IV 
lidze. Skoro ubył jeden spadkowicz 
do okręgówki, zwolniło się miejsce 
w V lidze. Wskoczyła na nie wła-
śnie Wisła, która była w ubiegłym 

sezonie najwyżej sklasyfikowana 
z trzech ekip, które zostały pier-
wotnie zdegradowane do A-klasy.

Oznacza to, że nasi piłkarze 
ponownie zagrają w V lidze. Ku-
jawsko-Pomorski Związek Piłki 
Nożnej opublikował już terminarz 
tych rozgrywek. Wiadomo, że se-
zon wystartuje 11-12 sierpnia, a Wi-
sła pierwsze spotkanie rozegra na 
własnym boisku. Smaczku dodaje 
fakt, że jej rywalem będzie Lubie-
nianka Lubień Kujawski, czyli eki-
pa z którą nasza drużyna do koń-
ca walczyła o utrzymania i która 
na koniec zgromadziła tyle samo 
punktów co Wisła, ale ostatecznie 
została sklasyfikowana wyżej.

Kibice i piłkarze w Dobrzyniu 
odetchnęli więc z ulgą, bo zosta-
ją na wyższym poziomie roz-
grywkowym. Trzeba przyznać, że 
sportowo to utrzymanie Wiśle się 
należało. Oczywiście zdarzały się 
przykre wpadki, ale np. wygrana 
z mistrzem okręgówki Włocłavią 
na jej terenie 2:0 w rundzie wio-
sennej pokazywało możliwości 
naszej ekipy. A jak będą wygląda-
ły kwestie personalne w sezonie 
2018/19? Czy na ławce trenerskiej 
nadal będzie Marek Bolimowski? 
O tym przeczytacie w kolejnym 
CLI.

Tekst i fot. (ak)

Wisła jednak zostaje w V lidze
PIŁKA NOŻNA  Szczęście uśmiechnęło się do piłkarzy z Dobrzynia. Na skutek wycofania się jednej z dru-
żyn w czwartej lidze kujawsko-pomorskiej przesunięcia nastąpiły też w niższych klasach. Mimo sportowego 
spadku Wisła nadal grać będzie w okręgówce


