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W środę 22 listopada ok. 7.30 
dyżurny lipnowskiej jednostki 
otrzymał informację o zdarzeniu 
drogowym na trasie K-67 w miej-
scowości Radomice. Przybyli na 
miejsce policjanci ruchu drogo-
wego zastali na miejscu rozbity 
samochód osobowy i służby ra-
townicze.

– 18-letni kierowca BMW pod-
czas wykonywania manewru wy-
przedzania innego pojazdu stracił 

panowanie nad autem i wypadł 
z drogi, uderzając w drzewo. Kie-
rowca to mieszkaniec gminy Lip-
no. Z ciężkimi obrażeniami trafił 
do szpitala – mówi Małgorzata 
Małkińska z KPP Lipno.

Mężczyzna był trzeźwy. Pa-
sażer prowadzonego przez niego 
auta na szczęście nie odniósł po-
ważnych obrażeń.

(ak), fot. KPP Lipno

Boją się o swoje dzieci
WIELGIE/REGION  Wśród mieszkańców huczy od plotek o ta-
jemniczych autach, krążących po okolicy w poszukiwaniu dzieci. 
Sprawę poruszono nawet na ostatniej sesji w Wielgiem

Gmina Lipno

18-latek w BMW 
rozbił się na drzewie
Do bardzo groźnego zdarzenia doszło w środę rano 
w Radomicach. Młody kierujący BMW stracił panowa-
nie nad swoim autem podczas wyprzedzania i z im-
petem uderzył w drzewo.
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Powiat Kikół
Cóż to był za wieczór!
Miniona sobota dla wielu z nas 
upłynęła pod znakiem zabaw an-
drzejkowych. My odwiedziliśmy 
imprezowiczów na pięciu balach. 
A oto efekty

Podwójne święto podstawówki
Szkoła Podstawowa im. Ignacego 
Antoniego Zboińskiego w Kikole 
miała dwa powody do świętowania. 
Po pierwsze została uhonorowana 
medalem „Pro Patria” za kultywo-
wanie pamięci o walce o niepodle-
głość kraju...
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Gmina ChrostkowoWielgie
Nowy wóz już służy
Renault Midliner M210 4x4 Gicar 
służy już strażakom Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Stalmierzu

Problem w sklepiku 
Nie wszystkim podoba się funk-
cjonowanie sklepiku szkolnego 
w Zespole Placówek Oświatowych 
w Wielgiem. Publiczną dyskusję wy-
wołał fakt zakupu przez 8-letniego 
ucznia kart kolekcjonerskich dla 
dzieci za 50 zł
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Powiat
Przybędzie 300 miejsc pracy?
Włączenie terenów powiatu lip-
nowskiego do Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej może 
znowu zaprocentować. Starosta 
Krzysztof Baranowski zapowiada, 
że w drodze do Lipna jest nowy 
inwestor
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Swoje robią doniesienia me-
dialne o przypadkach porwań dzie-
ci w okolicach Torunia, czy Kutna. 
Jak w rozmowach pomiędzy sobą 
mówią rodzice, to już niebezpiecz-
nie blisko. Ludzie boją się o swoje 
pociechy, gdy te są w drodze z i do 
szkoły. Jesienna aura i szybko zapa-
dający zmrok powoduje, że szcze-
gólnie nieprzyjemne mogą być po-
południowe powroty.

Do naszej redakcji przed kilko-
ma tygodniami zgłosiła się osoba 
alarmująca, że do próby porwania 
dziecka miało dojść w okolicach Ki-
koła. Policja nie potwierdziła tych 
doniesień. Spotkaliśmy się również 
z opiniami o podejrzanych autach 
w okolicach szkół w gminach Wiel-
gie i Dobrzyń nad Wisłą. To także 
pozostaje bez potwierdzenia. Ale 

plotki powtarzane są tak często i 
z takim przekonaniem, że ludzie w 
nie wierzą.

– W ostatnich dniach słysza-
łam, że tajemnicze audi z ciemny-
mi szybami jeździło przy szkole 
w Czarnem. Niektórzy byli nawet 
pewni, że je widzieli. Zadzwoniłam 
na policję, by sprawdzić, czy cokol-
wiek jest na rzeczy. Okazało się, że 
nie – powiedziała na ostatniej sesji 
rady gminy Dorota Pączek-Bazela, 
dyrektor Zespołu Placówek Oświa-
towych w Wielgiem.

W ostatnim czasie jedyne nie-
pokojące zdarzenie miało miejsce 
w Dyblinie (gmina Dobrzyń nad 
Wisłą). Tam mężczyzna obnażył się 
przed grupą młodych dziewcząt. 
Mimo, że informacje o próbach 
porwań dzieci się nie potwierdzają, 

niektórzy popadają niemal w psy-
chozę. Okazało się bowiem, że ktoś 
zadzwonił na policję i podszywając 
się pod dyrektorkę ZPO w Wielgiem 
poinformował o rzekomej próbie 
porwania dziecka.

– To zupełna bzdura, bo ja nie 
dzwoniłam z taką informacją. Ktoś 
miał niebywały tupet, ze podając 
się za mnie, zgłosił nieprawdziwe 
zdarzenie – wyjaśnia Pączek-Ba-
zela.

Kwestię plotek poruszono na 
sesji, by uspokoić mieszkańców. 
Podobny sygnał z Wielgiego płynie 
do pozostałych gmin w powiecie. 
Policja nie potwierdza informacji 
o próbach porwań dzieci. Rodzice 
powinni przede wszystkim zacho-
wać spokój.

(ak)



Projekt infostrady skierowany 
jest do samorządów, które są za-
interesowane rozwojem regionu. 
W ramach przedsięwzięcia zosta-
nie uruchomiony portal interne-
towy, gdzie będą udostępniane 
pakiety elektronicznych usług. 
Umożliwi to szybkie i sprawne 
załatwianie spraw urzędowych. 
– Ten projekt jest dopiero w fa-
zie rozwoju. Jednak w przyszło-

ści chcielibyśmy mieć dostęp do 
nowoczesnych technologii po-
przez wszystkie media. Na chwilę 
obecną uczestniczymy, by zwięk-
szyć zakres przepływu informacji 
– podkreśla Józef Predenkiewicz, 
wójt gminy Kikół.

W przyszłości samorząd może 
uzyskać status nowoczesnego 
urzędu poprzez posiadanie plat-
formy elektronicznej, świadczą-

Przypomnijmy, że tereny 
leżące w Kolankowie i w Lipnie 
(łącznie ok. 20 ha) włączone zo-
stały do PSSE w 2015 roku. Rok 
później inwestycję poczynił tam 
zakład Pinguin Foods należący 
do koncernu Greenyard Foods, 
zwiększając tym samym produk-
cję i zatrudnienie. W dalszej ko-
lejności mówiło się, że ulokować 
pod Lipnem swój biznes może fir-
ma Rejs z Rypina. Do tego jednak 
póki co nie doszło. Jak mówi sta-
rosta Baranowski w drodze jest 
być może kolejny inwestor.

– Byłem już na spotkaniu 
razem z wójtem Andrzejem Szy-
chulskim. Robimy wszystko, co 
możemy, żeby to doszło do skut-

ku. Z informacji zarządu PSSE wy-
nika, że jest inwestor chętny na 
zakup naszych 13,5 ha. To potęż-
na firma mogąca stworzyć dzię-
ki temu w naszym powiecie 300 
miejsc pracy – mówi Krzysztof 
Baranowski.

Na razie nie wiadomo o jakiej 
firmie mowa. Jeśli jednak inwe-
stor wykupi grunty, pod Lipnem 
powstaną potężne magazyny. 
Musiałoby to się odbyć za pośred-
nictwem przetargu rozpisanego 
przez zarząd PSSE. Na sprzedaży 
ziemi zarobiłby samorząd powia-
tu. Jednak największą wartością 
byłyby nowe miejsca pracy dla 
mieszkańców regionu.

(ak)

– Rozmawiałam na ten temat 
z wójtami innych gmin, w więk-
szości samorządów te stawki po-
zostają na tym samym poziomie 
lub są zwyżki o inflację, czyli oko-
ło 2 procent – wyjaśnia wójt gmi-
ny Lipno Andrzej Szychulski. – My 
uznaliśmy, że takiej korekty robić 
nie będziemy, bo to nie przyczy-
ni się do dużego zwiększenia na-
szych dochodów. Cena żyta jak 
i stawki podatku nie odbiegają od 
tych w innych gminach, zazwyczaj 
jesteśmy pośrodku, a w przypad-
ku podatku od nieruchomości 
przeznaczonej do prowadzenia 
działalności gospodarczej mamy 
niską stawkę, nawet dwukrotnie 
niższą niż w niektórych gminach. 
Podobnie ze stawkami od pozo-
stałych budynków, u nas jest to 
3,85 zł, a w przypadku np. Skępego 
4,3 zł, Tłuchowa 4,34 zł, Dobrzynia 
nad Wisłą 6,19 zł, Bobrownik 6,10 
zł, Kikoła 5 złotych. Wielgie też 

ma niską stawkę i jest to 3,44 zł, 
a Chrostkowo 3,80 zł. Jak widać nie 
odbiegamy wysokością stawek od 
innych samorządów.

Za metr kwadratowy po-
wierzchni gruntu związanego 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej mieszkańcy gminy 
Lipno zapłacą 55 groszy, za metr 
pozostałych gruntów 27 groszy. 
W przypadku budynków za każdy 
metr powierzchni mieszkalnej 62 
grosze, związanej z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 10,59 zł, 
związanej z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych 4,61 zł, pozosta-
łych 3,85 zł.

– Nie dokonujemy też zmian 
w stawkach podatku od środków 
transportu – mówi wójt Szychul-
ski. – Być może ileś lat wcześniej 
popełniliśmy niewielki błąd, nie 
mamy jednak zachowanych mak-
symalnych stawek. Z tytułu po-
datku od środków transportu ulga 

od osób fizycznych wynosi około 
115 tysięcy złotych, a prawnych 
około 8 tysięcy złotych. Maksy-
malna kwota, którą moglibyśmy 
z tego tytułu uzyskać wynosiłaby 
351 tysięcy złotych, a otrzymamy 
236 tysięcy złotych, nasze docho-
dy pomniejszone będą więc o 115 
tysięcy złotych. Ja jestem ostrożny 
w zaniżaniu stawek podatków, bo 
to skutkuje i mniejszymi docho-
dami, i mniejszymi subwencjami. 
Od następnego roku wejdą nowe 
regulacje, które będą powodować, 
że autentycznie otrzymamy mniej 
na zadania własne, bo ktoś uzna, 
że mamy możliwość pozyskiwania 
pieniędzy, a tego nie robimy. Miej-
my nadzieję, że te instrumenty nie 
będą bardzo rygorystyczne.

Póki co pewne jest, że w roku 
2018 mieszkańcy gminy Lipno nie 
zapłacą więcej do kasy gminy z ty-
tułu podatków.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Chcą mieć 
nowoczesny urząd
Radni podjęli uchwałę o zawarciu porozumienia 
z województwem kujawsko-pomorskim w sprawie 
realizacji projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Po-
morza”. Jednak to nie koniec inwestycji czekających 
gminę.

Kikół
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Zapłacą tyle samo
gMinA LiPno  23 listopada rajcy zdecydowali, że mieszkańcy 
gminy w 2018 roku zapłacą podatki w takich samych wysoko-
ściach jak w roku bieżącym. Dotyczy to zarówno podatku od 
nieruchomości jak i środków transportu

Powiat

Przybędzie 300 
miejsc pracy?
Włączenie terenów powiatu lipnowskiego do Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może znowu 
zaprocentować. Starosta Krzysztof Baranowski zapo-
wiada, że w drodze do Lipna jest nowy inwestor.

Skażenie wody dotyczyło wo-
dociągu publicznego Bobrowniki, 
który zaopatruje sołectwo Bo-
browniki, Brzustowa, Polichnowo, 
Rachcin, Stary Bógpomóż oraz 
korzystających z tego wodociągu 
użytkowników zamieszkujących 
gminę Fabianki (część sołectwa 
Lisek). Mieszkańcy musieli korzy-
stać z wody przywożonej w becz-
kowozach. Ustawiono ich ok. 10 
w różnych rejonach gminy.

– Woda jest już zdatna do 
picia – poinformował w ponie-
działek wójt gminy Bobrowniki 
Jarosław Poliwko. – Czekam jesz-
cze na oficjalne potwierdzenie 
pisemne z sanepidu, ale otrzyma-
łem już informację telefoniczną, 
że z pobranych w piątek próbek 
wynika, iż sytuacja jest już unor-
mowana.

Przez zakażenie bakteriami 

mieszkańcy nie mogli wykorzy-
stywać wody płynącej z kranu do 
picia, do przygotowania posiłków, 
mycia zębów oraz przemywania 
otwartych zranień, a także do ką-
pieli i mycia naczyń. Woda z kra-
nu nadawała się jedynie do spłu-
kiwania toalety. Zachowywanie 
tych środków ostrożności wiązało 
się z wieloma uciążliwościami.

Sprawy nie można było 
jednak bagatelizować. Kontakt 
z wodą z kranu mógł być nie-
bezpieczny dla ludzi i zwierząt. 
Bakterie znajdujące się w wodzie 
mogą powodować choroby prze-
wodu pokarmowego lub choroby 
zakaźne. Najbardziej narażone są 
niemowlęta i małe dzieci, osoby 
w wieku podeszłym lub chore, 
a także żyjące w nieodpowiednich 
warunkach sanitarnych.

Natalia Chylińska-Żbikowska

Gmina Bobrowniki

Mieli zatrutą wodę
Przez kilka dni gmina Bobrowniki zmagała się z pro-
blemem zanieczyszczonej bakteriologicznie wody. 
Problem został już rozwiązany. Mieszkańcy mogą 
swobodnie korzystać z bieżącej wody.

cej usługi publiczne dla obywa-
teli i przedsiębiorstw. Poza tym 
gmina złożyła również wniosek 
o dofinansowanie zaplanowanej 
budowy sieci kanalizacji w Kikole. 
– Cała inwestycja to koszt ponad 
700 tys. złotych. Jednak mamy 
szansę otrzymać dotację z pro-
gramu „Odnowa wsi” nawet do 63 
procent kosztów kwalifikowanych 
– dodaje Predenkiewicz.

Do sieci kanalizacji mają być 
podłączone m. in. ulice Wspólna 
i Kasztelańska. Nie wiadomo jesz-
cze kiedy należy spodziewać się 
rozstrzygnięcia wniosków. Jak na 
razie gmina doprowadziła do sfina-
lizowania przetarg na rozbudowę 
i termomodernizację przedszkola. 
Wartość inwestycji to około 1 mln 
złotych. Jak podkreśla wójt, do tej 
pory gminie udało się zrealizować 
wszystkie zaplanowane inwestycje 
na 2017 rok.

(mb-g)
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Więcej inwestycji

Bez podwyżek

– Planujemy bardzo rozwojowy budżet – mówi o sta-
nie powiatowej kasy na przyszły rok starosta Krzysz-
tof Baranowski.

Wójt Józef Predenkiewicz zaproponował, aby pozo-
stawić stawki podatków na poziomie z 2017 roku. 
Radni jednomyślnie przyjęli tę propozycję.

Powiat

KikółProblem w sklepiku 
WIELGIE  Nie wszystkim podoba się funkcjonowanie sklepiku 
szkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem. Pu-
bliczną dyskusję wywołał fakt zakupu przez 8-letniego ucznia 
kart kolekcjonerskich dla dzieci za 50 zł

W związku ze zbliżającym się 
końcem roku samorządy pochylają 
się już nad planowaniem budżetów 
na rok 2018. Wstępny plan mają już 
władze powiatu. Choć sesja budże-
towa zaplanowana jest na 15 grud-
nia, to już na poniedziałkowym 
posiedzeniu rady powiatu rąbka 
tajemnicy uchylił starosta Krzysz-
tof Baranowski.

– Zwiększymy wydatki o 12 
mln zł w stosunku do tego roku. 4 
mln zł przeznaczymy na remonty, 
10 mln zł na inwestycje. Będą nowe 
drogi, chodniki, autobusy, remont 

szpitala. Planujemy bardzo rozwo-
jowy budżet – mówi Baranowski.

Według starosty rada powia-
tu zabezpieczy m. in. 1,7 mln zł 
na spłatę długu po byłym SPZOZ 
w Lipnie (obecny Szpital Lipno – 
red.), ponad milion na zakup dwóch 
autobusów dla Powiatowego Za-
kładu Transportu Publicznego, czy 
1,3 mln zł dotacji właśnie dla PZTP. 
Budżet powiatu na przyszły rok ma 
być obciążony deficytem na pozio-
mie 6 mln zł.

Tekst i fot. (ak)

Wójt deklaruje, że w przy-
szłym roku nie wzrosną staw-
ki podatku od nieruchomości 
i działalności gospodarczej. Tak 
jak w roku ubiegłym będą wy-
nosić 0,55 zł od m² powierzch-
ni mieszkalnej oraz 20 zł za m² 
powierzchni związanej z prowa-
dzeniem działalności gospodar-
czej. W 2018 roku nie zmienią 
się stawki podatku od środków 
transportowych. Podatek od sa-
mochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t i poniżej 12 t wy-
nosić będzie 660 zł, a powyżej 12 
t z dwiema osiami 1250zł, z trze-
ma – 1330 zł, a czterema osiami 
i więcej to koszt 2160 zł.

W przyszłym roku zmniej-
szy się natomiast stawka po-
datku rolnego. Podjęto uchwa-
łę w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego, z kwoty 52,49 
zł za 1dt do kwoty 50 zł za dt. 
Podobnie jest w przypadku po-
datku leśnego. Cena sprzedaży 
drewna zmniejszy się o 12,06 zł. 
– Podwyżka nie byłaby dobrze 
odebrana przez mieszkańców, 
a zwłaszcza rolników, którzy 
mają za sobą trudny sezon – 

mówi Józef Predenkiewicz.
Na decyzję władz, by nie 

podnosić opłat, przede wszyst-
kim wpływ miała wysoka ścią-
galność podatków. Zaś argumen-
tem, by pozostawić bez zmian 
wysokość podatku od działal-
ności gospodarczej, jest kiepska 
sytuacja na rynku pracy. 

Będą jednak pewne zmiany. 
Radni z Kikoła zdecydowali mię-
dzy innymi o zmianie sposobu 
odbierania i składowania odpa-
dów komunalnych. Od nowego 
roku każde gospodarstwo na 
terenie gminy zostanie wypo-
sażone w cztery worki o pojem-
ności co najmniej 60 l do selek-
tywnego zbierania odpadów. Od 
przyszłego roku papier i tekturę 
mieszkańcy Kikoła będą zbierać 
oddzielenie. Poza tym na gminę 
został nałożony obowiązek, by 
pojemniki oznaczyć odpowied-
nimi napisami. Wprowadzone 
zmiany wynikają z rozporządze-
nia ministra środowiska.

Radni zdecydowali się prze-
nieść na następne obrady sesji 
uchwałę w sprawie zatwierdze-
nia taryf za wodę i odprowadza-
nie ścieków.

(mb-g)

Gmina Lipno

Ceny wody bez zmian
Radni gminni podczas czwartkowej sesji zatwierdzili taryfy dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Ceny pozostaną na tym samym 
poziomie co obecnie.

nia według dotychczasowych sta-
wek opłat środowiskowych, które 
wynoszą 0,06 zł.  Od 1 stycznia bę-
dzie działać spółka skarbu państwa 
„Polskie wody”.

– Z tego, co udało się nam 
do tej pory dowiedzieć, jakie będą 
regulacje dotyczące zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę wynika, 
że następują pewne nieścisłości, 
bo minister ochrony środowiska  
mówi o zwiększeniu opłat środo-
wiskowych i podaje trzy stawki: 
0,15 zł, 0,20 zł i 0,30 zł – mówi wójt 
gminy Lipno. – Pani premier infor-
muje, że to nie będzie skutkowało 
tym, że rada czy gmina będzie pod-
wyższała ceny wody. Jest to więc 
niespójne. Ma to być zawieszone na 
okres dwóch lat, ale dwa lata miną, 
a stawki będą wyższe. Poza tym, 
nawet jeśli ktoś ustawowo zabroni 
podwyżki, to i tak my jako miesz-
kańcy za to zapłacimy, bo gmina 
będzie musiała z innego miejsca 
wyjąć pieniądze i opłatę zapłacić, 
a to wszystko po to, by mogła się 
utrzymać nowa instytucja.

Póki co to radni mają decydu-
jący głos i podczas ostatniej sesji 
pozostawili ceny wody i ścieków na 
dotychczasowym poziomie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

– Jest to ostatni rok, kiedy to 
rada gminy ustala corocznie opłaty 
za wodę i ścieki – informuje wójt 
Andrzej Szychulski. – Kiedy wejdzie 
nowa regulacja prawna powołują-
ca spółkę Polskie Wody, wówczas 
stawka będzie obowiązująca, a do-
piero w przypadku zmiany tej ceny, 
radni będą mogli się wypowiadać. 
Teraz cena wody u nas wynosi (za 
metr sześcienny – red.) 2,80 zł 
brutto i proszę radnych o to, by nie 
podwyższać tej ceny.

Zdaniem władz gminy nie ma 
potrzeby podwyższania ceny wody, 
ponieważ unowocześnianie sie-
ci wodociągowej pozwala na wy-
krywanie nielegalnego jej poboru. 
Dobiega końca instalacja liczników 
wody u odbiorców zaopatrywanych 
przez stację z Głodowa (potrwa do 

15 grudnia). Odbiorcy wody ze stacji 
w Jastrzębiu już mają nowoczesne 
wodomierze.

– Będziemy opomiarowywać 
odcinki naszej sieci, żeby wyeli-
minować nielegalny pobór wody 
– podkreśla wójt Szychulski. – Je-
żeli to zrobimy, to nie ma potrze-
by podwyższania ceny. Oczywiście 
warunek jest taki, żeby ustawo-
dawca nie uczynił czegoś, co spo-
woduje, że zwiększą się dopłaty 
środowiskowe. My za każdy metr 
sześcienny wydobytej i dostarczo-
nej mieszkańcom wody składamy 
sprawozdanie i uiszczamy opłaty 
do urzędu marszałkowskiego na 
rzecz ochrony środowiska.

Na 2018 rok gmina Lipno na 
ten cel zabezpieczy kwotę 75 tysię-
cy złotych. Ale to wynika z wylicze-

Z pozoru temat mógłby się 
wydawać błahy, ale to do czego 
mają dostęp dzieci w szkolnych 
sklepikach na pewno interesuje 
ich rodziców. Wiadomym jest, że 
w większych placówkach tego typu 
miejsca cieszą się sporym zainte-
resowaniem ze strony uczniów. 
Na jednej z poprzednich sesji rady 
gminy radna Krystyna Brzozow-
ska zasygnalizowała nieprawidło-
we jej zdaniem działanie sklepiku 
w ZPO w Wielgiem. Chodziło o to, 
że jej wnuk kupił tam kilkanaście 
opakowań kart kolekcjonerskich, 
popularnych ostatnio wśród dzieci. 
Może nie byłoby w tym nic dziwne-
go, gdyby nie fakt, że dziecko wyda-
ło na to aż 50 zł.

Dyrekcja placówki zobowiąza-
ła się do zbadania sprawy. Okazało 
się, że obsługę sklepiku oraz na-
uczycieli zainteresował fakt posia-
dania przez 8-letniego chłopca tak 
dużej kwoty. – Pani ze sklepiku na-

tychmiast zgłosiła sprawę pedago-
gowi szkolnemu, bo jej podejrzenia 
wzbudziło to, że dziecko ma przy 
sobie tyle pieniędzy. Sprawa była 
konsultowana z jego mamą, która 
stwierdziła, że pozwoliła na to sy-
nowi. Reakcja sprzedawczyni była 
prawidłowa. A jeśli chodzi o same 
karty, są to ogólnodostępne karty 
z postaciami z bajek. Nie ma w tym 
nic niezwykłego i dziwię się, że taki 
temat zaistniał na sesji. Poczułam 
się jednak w obowiązku go wyjaśnić 
– mówi Dorota Pączek-Bazela, dy-
rektor ZPO Wielgie.

Postawę obsługi sklepiku i ka-
dry pedagogicznej pochwalili radni. 
– Dobrze, że od razu sprawdzono, 
skąd małe dziecko ma przy sobie 
taką kwotę – przyznał radny Ry-
szard Kurowski.

Radnej Krystyny Brzozowskiej 
na ostatniej sesji, gdy dyrektor ZPO 
wyjaśniała zajście, nie było. Mimo 
to uwagi do działalności placówki 

handlowej na terenie szkoły pozo-
stały. – Uważam, że w takim skle-
piku powinny być dostępne rzeczy 
przydatne do jedzenia dla dzieci, 
a nie takie karty. To jest nasta-
wienie przede wszystkim na zysk. 
Wnuczek już do sklepiku nie cho-
dzi, ale sami wyjaśniliśmy wszyst-
ko. Chcąc mieć jak najwięcej tak 
popularnych kart, wziął po prostu 
ze skarbonki 50 zł i za całą kwotę 
kupił karty – powiedziała nam rad-
na Brzozowska.

Sprawa została więc wyjaśnio-
na i w szkole, i w domu rodzinnym 
8-latka. Jako, że kwestie finansowe 
często bywają problematyczne, na 
początku każdego roku szkolnego 
rodzice dzieci są zobowiązani pod-
pisywać stosowne oświadczenia. 
Biorą w ten sposób na siebie peł-
ną odpowiedzialność za pieniądze, 
ubrania, czy sprzęt przynoszony do 
szkoły przez swoje pociechy.

(ak)
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Nowy wóz już służy
GMINA CHROSTKOWO  Renault Midliner M210 4x4 Gicar słu-
ży już strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalmierzu

Maria Sikorska z upominkiem otrzymanym podczas spotkania

Poetyckie spotkanie
W sobotni wieczór spotkali się w Szpiegowie miłośni-
cy poezji z różnych stron kraju. Lokalnych artystów 
reprezentowała Maria Sikorska, mieszkanka tej wsi.

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Poetycka wieczornica 
rozpoczęła się o godz. 17.00, 
a miejscem tego wyjątkowego 
spotkania był Gościniec Orbaś. 
Z ramienia samorządu i w imie-
niu burmistrza Jacka Waśko 
udział wziął sekretarz miasta 
i gminy Ryszard Machnowski. 
Słowo wstępu należało do Rena-
ty Chęckiej z domu kultury ŻAK. 
Prawdziwą gospodynią mogła 
się czuć poetka ze Szpiegowa 
– Maria Sikorska. Na począt-

ku rodowitą mieszkankę czekał 
miły akcent w postaci upomin-
ku wręczonego przez sekreta-
rza. Po wprowadzeniu zebrani 
goście mogli oddać się literac-
kiej uczcie. Zapewne ciekawą 
częścią spotkania poetyckiego 
były wiersze o Szpiegowie. Wię-
cej zdjęć ze spotkania możecie 
oglądać na naszej stronie lipno-
cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Lipno

Testuj jednolity plik kontrolny
1 stycznia 2018 roku obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i prze-
syłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT, czyli JPK_VAT obej-
mie również mikroprzedsiębiorców. Już dzisiaj można przystąpić do testowania 
elektronicznego składania JPK.

skarbowym pełnomocnictwa do 
podpisywania deklaracji składanej 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (UPL -1).

– Po wysłaniu JPK_VAT należy 
pobrać formularz UPO JPK, czyli 
Urzędowe Poświadczenie Odbioru 
dla plików JPK – wyjaśnia wiceszef 
lipnowskiej skarbówki. – Dzięki 
niemu można sprawdzić status 
przedłożonego dokumentu oraz 
otrzymać potwierdzenie odbioru 
pliku JPK. Pobranie UPO możliwe 
jest dla dokumentu, który otrzy-
mał status „200”. Do prawidłowe-
go działania formularza UPO_JPK 
niezbędne jest zainstalowanie 
w systemie programu Adobe Re-
ader, który można bezpłatnie po-
brać ze strony producenta.

Jednolity plik kontrolny ma 
charakter informacji podatkowej, 
dlatego brak złożenia go w ter-
minie może spowodować sankcje 
karno-skarbowe. W zależności od 
okoliczności może to być zakwa-
lifikowane jako wykroczenie lub 
przestępstwo.

W przypadku wątpliwości na-
leży skontaktować się z Krajową 
Informacją Skarbową (tel. 801 055 
055 lub 22 330 03 30), ze swoim 
urzędem skarbowym przy ulicy 
Staszica w Lipnie, a w sprawach 
technicznych można napisać za-
pytanie na adres info.e-deklara-
cje@mf.gov.pl.

– Jeśli w przesłanym pliku 
JPK_VAT wystąpią niezgodności, 
podatnik otrzyma powiadomienie 
w postaci e-maila z adresu ckap.
automat@ds.mofnet.gov.pl na ad-
res elektroniczny lub wiadomości 
tekstowej SMS na numer telefonu, 
które wskazał w zgłoszeniu iden-
tyfikacyjnym lub aktualizacyjnym 
– informuje Mańkowski. – Po-
wiadomienia z podpisem „Mini-
sterstwo Finansów, Departament 
Poboru Podatków” będą zawierać 
prośbę o sprawdzenie składanych 
plików JPK_VAT i kontakt z właści-
wym urzędem skarbowym, aby 
wyjaśnić stwierdzone niezgod-
ności i ewentualnie skorygować 
złożoną deklarację VAT lub plik 
JPK_VAT. Powiadomienia w formie 
mailowej i wiadomości tekstowe 
SMS są generowane automatycz-
nie. Nie należy więc odpowiadać 
na takie wiadomości. Jednocześnie 
informujemy, że powiadomienia 
nie będą zawierać żadnych we-
zwań do zapłaty podatku, a w tre-
ści maila i wiadomości SMS nie 
będą umieszczane żadne odnośni-
ki zewnętrzne, linki ani załączniki 
w formie plików.

Jeśli więc podatnik otrzyma 
e-mail lub wiadomość SMS, powi-
nien skontaktować się ze swoim 
urzędem skarbowym.

Lidia Jagielska

Od nowego roku obowiązek 
wejdzie w życie, warto więc już 
dzisiaj sprawdzić, jak aplikacja 
działa, jak sprawnie i bez błędów 
wypełnić podatkowe zobowią-
zanie i rozstrzygnąć ewentualne 
wątpliwości.

– Obowiązek przekazywania 
pliku JPK_VAT bez wezwania or-
ganu podatkowego dotyczyć bę-
dzie już wszystkich podatników 
VAT, gdyż duże przedsiębiorstwa 
wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 
roku, a małe i średnie od 1 stycznia 
2017 roku – przypomina zastępca 
naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Lipnie Mariusz Mańkowski. – 
Jednolitego Pliku Kontrolnego 
dla potrzeb VAT nie muszą skła-
dać podatnicy, którzy wykonują 
wyłącznie czynności zwolnione 
od podatku od towarów i usług, 
wskazane w ustawie o VAT, (zwol-
nienie przedmiotowe – art. 43 ust. 
1 – przyp. red.), podatnicy, u któ-
rych wartość sprzedaży nie prze-
kroczyła łącznie w poprzednim 

roku podatkowym 200 tysięcy 
złotych (zwolnienie podmiotowe 
– art. 113 ust. 1 lub 9 – red.), or-
ganizacje międzynarodowe, które 
realizują zadania publiczne (art. 82 
ust. 3 – red.).

Jednolity Plik Kontrolny VAT 
to zestaw informacji o zakupach 
i sprzedaży, który wynika z ewi-
dencji VAT za dany okres. Dane do 
utworzenia JPK_VAT pobierane są 
bezpośrednio z systemów finanso-
wo -księgowych przedsiębiorstwa. 
Przesyła się go wyłącznie w wer-
sji elektronicznej, w określonym 
układzie i formacie (schemat xml), 
do 25 dnia miesiąca za miesiąc 
poprzedni. Podatnicy rozliczają-
cy się metodą kwartalną także 
będą zobowiązani do przesyłania 
JPK_VAT co miesiąc. Przykładowo: 
do 25 lutego wysyłamy informację 
za styczeń, do 25 marca informa-
cję za luty itd. JPK_VAT składa się 
z danych identyfikujących podat-
nika i właściwy urząd skarbowy 
(np. NIP, kod urzędu skarbowego) 

oraz danych, które dotyczą doku-
mentów sprzedażowych i zaku-
powych. JPK_VAT odzwierciedla 
dane zawarte w ewidencji zaku-
pu i sprzedaży. Powinny być one 
zgodne z danymi ujętymi w dekla-
racji VAT.

– Już teraz można testować 
elektroniczne składanie JPK_VAT 
dzięki aplikacji Ministerstwa Fi-
nansów Klient JPK 2.0, która 
umożliwia bezpłatne i bezpieczne 
wygenerowanie oraz wysłanie pli-
ku poprzez wypełnienie pliku csv, 
który stanowi źródło JPK_VAT – 
informuje Mańkowski. – Do pod-
pisania i wysyłania plików JPK_VAT 
potrzebny jest certyfikat kwalifi-
kowany lub profil zaufany (eG0). 
Pozwalają one potwierdzić tożsa-
mość. Chodzi o to, żeby nikt nie 
mógł się podszyć pod podatnika.

Profil zaufany, w odróżnieniu 
do certyfikatu kwalifikowanego, 
jest bezpłatny. Wysyłka pliku JPK_
VAT w czyimś imieniu wymaga 
uprzedniego złożenia w urzędzie 

Ochotnicy ze Stalmierza nowy 
wóz bojowy użytkują już od końca 
września. Do jednostki przypro-
wadził go etatowy kierowca OSP 
Krzysztof Lewandowski. Nie spo-
dziewał się powitania, które mu 
zorganizowano. Pod jednostką 
czekali druhowie, komendant PSP 
z Lipna oraz panie z KGW. Nie za-
brakło również włodarza gminy.

To było spontanicznie przy-
gotowane powitanie, ponieważ 
zakup nowego wozu bardzo cieszy 
nie tylko strażaków, ale również 
mieszkańców. Oficjalne przeka-

zanie miało jednak miejsce 
w minioną sobotę. Nie zabra-
kło przy tej okazji przedsta-
wicieli władz gminy, powiatu, 
urzędu marszałkowskiego, 
straży pożarnej, rady gminy, 
a także duchownych. Jednym 
z ważniejszych elementów 
uroczystości było poświece-
nie zakupionego wozu.

– Cieszymy się, że ktoś 
nas w końcu docenił i może-
my jeździć nowym wozem. 
Czekaliśmy na tę chwilę wie-
le lat, bo posługiwaliśmy się 
dotychczas 40-letnim autem. 
Byliśmy już na pierwszej ak-
cji nowym wozem i bardzo 
dobrze się sprawdza – mówi 

Wojciech Nadulski, naczelnik OSP 
Stalmierz.

Jednym z argumentów prze-
mawiających za tym, że wóz trafił 
właśnie do Stalmierza jest fakt, iż 
miejscowość ta jest jedną z najda-
lej położonych od centrum powia-
tu. Dzięki nowemu sprzętowi OSP, 
która działa już od 85 lat, będzie 
mogła szybciej interweniować na 
swoich terenach niż Państwowa 
Straż Pożarna, gdyż ta ma do po-
konania dużo więcej kilometrów ze 
swoich jednostek. Co więcej, koszty 
naprawy i utrzymania w gotowości 

bojowej dotychczas użytkowanego 
wozu marki Star 244 z 1982 roku, 
przewyższały jego wartość.

– Ten wóz to zupełnie inna kla-
sa niż nasz poprzedni samochód. 
Cieszyliśmy się, że dostaniemy lep-
szy samochód, ale nie sądziliśmy, 
że aż tak. Nie spodziewaliśmy się, 
że dostaniemy wóz za tak duże 
pieniądze – cieszy się Krzysztof 
Lewandowski, kierowca z OSP Stal-
mierz.

Używany wóz bojowy, któ-
ry trafił do strażaków, kosztował 
298 tys. zł. Samochód dostarczyła 
firma Perfekt z Kruszyna, która 
specjalizuje się w sprzedaży uży-
wanych pojazdów pożarniczych 
z przeznaczeniem dla jednostek 
ochrony przeciwpożarowej. Pod-
czas oficjalnego przekazania wozu 
nie obyło się także bez prezentów. 
Aneta Jędrzejewska z zarządu wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego 
wręczyła strażakom piłę wielo-
funkcyjną. Natomiast wójt oraz 
radni gminy Chrostkowo przekazali 
bon pieniężny do zrealizowania na 
dodatkowe wyposażenie. Warto 
wspomnieć, że pieniądze te nie po-
chodziły z budżetu gminy, ale z ich 
prywatnych pensji.

Natalia Chylińska-Żbikowska
fot. Facebook 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Pisze dla siebie i zwykłych ludzi
LIPNO  20 listopada z czytelnikami spotkała się lokalna pisarka Czesława Krystyna Chojnicka. Organiza-
torem uczty literackiej była Miejska Biblioteka Publiczna

– Poezja naszego gościa przy-
prawia o bicie serca, jest taka na-
sza, polska – podkreślała dyrektor 
książnicy miejskiej w Lipnie Ewa 
Charyton, a prowadząca spotkanie 
autorskie bibliotekarka Magdale-
na Rykowska zapewniała licznie 
przybyłych czytelników, iż prze-
niesienie w świat poezji Czesławy 
Krystyny Chojnickiej będzie ode-
rwaniem od codziennych spraw.

I tak było. Pisarka opowiadała 
o pasji i życiu, o rodzinie, smut-
kach i radościach, o codzienności. 
Uczniowie z kółka teatralnego 
prowadzonego przez Małgorza-
tę Kowalską-Tuszyńską w Szkole 
Podstawowej nr 2 zafundowali po-
etce i gościom interpretację wy-

branych wierszy Czesławy Krysty-
ny Chojnickiej i przenieśli licznie 
zgromadzonych w poniedziałkowe 
południe w domu kultury w świat 
delikatności i poezji.

– Pisanie jest dla mnie terapią 
– mówi Czesława Krystyna Choj-
nicka. – W czwartym roku życia 
zmarło moje dziecko chorujące na 
nowotwór, a pasja czytania i pi-
sania pozwoliła mi otrząsnąć się 
z traumy i wrócić do normalne-
go życia. Warto więc pielęgnować 
w sobie pasje. Wiersze były dla 
mnie podporą, pomogły mi prze-
trwać trudne chwile. Każdy kto je 
czyta, zauważa przeżywane prze-
ze mnie upadki. Każdy człowiek 
w swoim życiu ma takie chwile. 

Świat jest jednak generalnie pięk-
ny i ludzie są wspaniali, zdarzają 
się tylko przykre zdarzenia, żywio-
ły, źli ludzie.

„Idę”, „Priorytety”, „Ojczyzna”, 
„Człowiek i przyroda”, „Tęsknoty 
duszy” i „Nieunikniona godzina” to 
części najnowszego zbioru wier-
szy Czesławy Krystyny Chojnickiej 
„Serca bicie”. Niewątpliwie ten to-
mik, podobnie jak cztery poprzed-
nie porusza serca czytelników 
i znajduje swoich odbiorców. Choj-
nicka ma na swoim koncie jednak 
nie tylko wiersze.

– „Mała i duża historia” to 
literatura faktu, długo ją przy-
gotowywałam, bo moja młodość 
przypadła na lata wypaczania hi-
storii i przyznam, że w opowia-
dania mojego ojca, żołnierza AK, 
rannego w czasie wojny, doświad-
czonego przez życie, nie zawsze 
wierzyliśmy, bo w szkole uczyli 
inaczej  – wspomina Chojnicka. – 
Brat skończył studia w Gdańsku, 
siostra była tak jak ja nauczyciel-
ką i kiedy otworzyliśmy oczy na 
prawdziwą historię, chciałem to 
nasze młodzieńcze niedowierza-
nie naszemu ojcu wynagrodzić. 

Jest to więc opowieść o małej hi-
storii mojej rodziny na tle dużej 
historii kraju, świata.

Czesława Krystyna Chojnicka 
mieszka w Jastrzębiu. Jest emery-
towaną nauczycielką, absolwentką 
Liceum Pedagogicznego w Wymy-
ślinie, Wyższej Szkoły Nauczyciel-
skiej w Bydgoszczy i Uniwersytetu 
Łódzkiego. Zawodowo  i rodzinnie 
zawsze była i jest związana z zie-
mią dobrzyńską. Była nauczycie-
lem języka polskiego, jest wielką 
miłośniczką regionu, ziemi do-
brzyńskiej i jej lokalnej historii, pi-
sarką, lokalną patriotką, ale przede 
wszystkim osobą o ciepłym uspo-
sobieniu i wielkim sercu, którego 
bicie owocuje dla nas kolejnym 
pięknymi strofami.

– Słowo potrafi zranić, ale sło-
wo potrafi też podnieść na duchu, 
bo są słowa dobre i złe – podsu-
mowuje Chojnicka. – Ja nie pi-
szę dla sławy, rzadko uczestniczę 
w konkursach, pisanie jest moją 
pasją, wytchnieniem. Piszę, by od-
dać emocje.

Wszystkie zbiory wierszy:„Bi-
cie serca”, „Droga”, „Usłysz woła-
nie”, „Słowo do słowa” i „Esencja 

egzystencji” są dostępne w miej-
skiej bibliotece publicznej w Lip-
nie.

Przypomnijmy, że Czesława 
Krystyna Chojnicka ma na swoim 
koncie publikacje prozatorskie. 
A debiutowała na łamach Gaze-
ty Lipnowskiej w 2007 roku, jej 
utwory znajdują się w wielu publi-
kacjach zbiorowych, almanachach 
poetyckich. Chojnicka była wielo-
krotnie nagradzana i wyróżniana 
na ogólnopolskich konkursach 
literackich i artystycznych. Jest 
członkiem Lipnowskiej Grupy Li-
terackiej, Włocławskiego Towarzy-
stwa Naukowego i przyjacielem bi-
bliotek. Jak sama przyznaje, liczne 
zaproszenia na spotkania autor-
skie czy pogadanki są dla literatki 
probierzem akceptacji i impulsem 
do pracy na niwie pisarskiej. Po-
niedziałkowe spotkanie zorgani-
zowane przez lipnowską książnicę 
publiczną było okazją do rozmo-
wy z pisarką, nie brakowało pytań, 
słuchania wierszy w interpretacji 
samej autorki i miłej atmosfery.

Patronem medialnym spotka-
nia był tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
R E K L A M A
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Ekwilibrystyczne pozycje w tańcu - Wichowo

Panie w Zadusznikachmiały tego wieczoru powodzenie

Na parkiecie w Witkowie nie brakowało też czułości

Zabawa była co najmniej szampańska

Oni wiedzą, co to dobra zabawa - Zaduszniki

W Grochowalsku dominowała płeć piękna

Cóż to był za wieczór!
POWIAT  Miniona sobota dla wielu z nas upłynęła pod znakiem zabaw andrzejkowych. My odwiedzili-
śmy imprezowiczów na pięciu balach. A oto efekty

Co prawda andrzejki 
przypadają dopiero w czwartek, ale 
weekend poprzedzający to święto 
był znakomitą okazją do wzięcia 
udziału w imprezach. Na imprezę 
wybrali się m. in. mieszkańcy gmi-
ny Lipno, a miejscem balu andrze-
jkowego była sala domu kultury 
w Wichowie. Bal zorganizowała 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wichowie. Goście bawili się przy 
muzyce na żywo. W przerwach 
pomiędzy tańcami mogli się posilić 
oraz uzupełnić zapasy energii, tak 
potrzebne, by bawić się do białego 
rana.

Bal andrzejkowy w świetlicy 
wiejskiej w Witkowie (gm. Wielgie) 
rozpoczął się o 20.00. Kilkadziesiąt 
osób bawiło się przy muzyce 

niezawodnego zespołu “Browar”. 
Na stołach nie brakowało sma-
kowitych potraw, a aby wytrzymać 
do białego rana, można było 
również się czegoś napić. Z kolei 
areną niesamowitej zabawy w Za-
dusznikach (gm. Wielgie) była re-
miza OSP. Była muzyka na żywo 
i oczywiście suto zastawione stoły. 
Gdy już goście naładowali akumu-
latory, ruszyli na parkiet, gdzie 
trwała szalona, taneczna zabawa.

Bal andrzejkowy w domu we-
selnym „U Grażyny” w Grochow-
alsku (gm. Dobrzyń nad Wisłą) 
wystartował o godzinie 20.00. 
By naładować akumulatory do 
szalonej zabawy, można było 
korzystać z bogatego menu. Ale dla 
goście najważniejszy był oczywiście 

taneczny parkiet i muzyka na 
żywo. Kilkadziesiąt osób bawiło się 
w znakomitej atmosferze. Jeśli nie 
byłeś, żałuj. Ale nic straconego, bo 
możesz obejrzeć nasze zdjęcia.

Mieszkańcy Bętlewa (gmina 
Wielgie) także zorganizowali sobie 
andrzejki. Przygotowaniem balu 
zajęły się panie z miejscowego koła 
gospodyń. Na stołach nie brakowało 
znakomitych potraw. Uczest-
nicy bawili się przy różnorodnej 
muzyce do białego rana. Impreza 
odbyła się w świetlicy wiejskiej 
w Bętlewie.

Poniżej wybrane zdjęcia 
z pięciu imprez. Obszerne fotore-
lacje możecie oglądać na naszej 
stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Rok 2017 jest niezwykle waż-
ny dla szkoły, gdyż w czerwcu 
świętowano 60-lecie wybudo-
wania głównego gmachu budyn-
ku, zaś w listopadzie mija 20 lat 
od nadania imienia tej placówce. 
– W dzisiejszych czasach, kiedy 
obserwujemy upadek autoryte-
tów, wybór patrona jest trudnym 
zadaniem. Nasza szkoła dokonała 
tego 20 lat temu. Wybór był trafny 
i przemyślany, a cała społeczność 
jest dumna ze swojego patrona. 
Szkoła, która posiada patrona, 
nie jest anonimowa, a obchodzo-
ne rocznice przypominają o życiu 
i dokonaniach tej postaci – mówi 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Ignacego Antoniego Zboińskiego 
Małgorzata Rzepczyńska.

Podczas akademii przypo-
mniano w jaki sposób szkoła 
cyklicznie upamiętnia ważne hi-

storyczne wydarzenia, a jest ich 
niemało. Świętowane są m. in. 
obchody uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, wybuch II wojny światowej 
czy odzyskanie niepodległości. 
Co więcej, uczniowie biorą udział 
w projektach edukacyjnych, kon-
kursach i wystawach. To wszystko 
wpłynęło na decyzję kierownika 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, który przy-
znał szkole medal „Pro Patria” za 
kultywowanie pamięci o walce 
o niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej. Odznaczenie przypiął do 
sztandaru szkoły Piotr Kozłowski, 
przedstawiciel urzędu.

– Drogi życiowe w różne 
miejsca nas niosą i to nazywa-
my życiem. Jedno jest pewne. Tę 
naszą małą ojczyznę niesiemy 
w sobie i budujemy wszystko dla 
tej dużej pro patria – powiedział 

ksiądz proboszcz Sebastian Osiń-
ski, absolwent szkoły.

Zanim goście zasiedli w fo-
telach szkolnej auli odprawiono 
mszę świętą w kościele para-
fialnym św. Wojciecha w Kikole. 
Następnie uczestnicy przeszli do 
budynku placówki przy ul. Zbo-
ińskiego. Gościem honorowym 
uroczystości był potomek patro-
na szkoły płk Bernard Zboiński. 
W obchodach wzięli udział przed-
stawiciele władz gminy i powiatu, 
a także emerytowani nauczyciele 
i dyrektorzy szkoły oraz pedago-
dzy zaprzyjaźnieni z tą placówką, 
przedstawiciele związków zawo-
dowych oświaty, księża, rodzice 
obecnie uczących się w szkole 
dzieci, a także absolwenci.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

Ksiądz proboszcz Sebastian Osiński 
w przedstawieniu sprzed 20 lat zagrał dworzanina

Po mszy świętej uczestnicy przemaszerowali do budynku szkoły

Recytowano wiersze m. in. Jerzego Pietrkiewicza, 
który pisał o ziemi dobrzyńskiej

Gościem honorowym uroczystości był 
potomek patrona szkoły płk Bernard Zboiński

Absolwenci szkoły: Jarosław Szydłak i Agnieszka Uzarska przebrali 
się w stroje z epoki, wspominając przedstawienie, w którym zagrali 20 lat temu

4. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne

Podwójne święto podstawówki
KIKÓŁ  Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole miała dwa powody do święto-
wania. Po pierwsze została uhonorowana medalem „Pro Patria” za kultywowanie pamięci o walce o niepod-
ległość kraju. Po drugie odznaczenie uroczyście przekazano podczas obchodów 20-lecia nadania imienia 
patrona tej placówce oświatowej
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– 60 lat dla uczniów to 
straszny czas, ale dla tych, któ-
rzy już trochę przepracowali to 
jest czas na rozpoczęcie i wdra-
żanie nowych pomysłów, działań 
i myślę, że tak będzie ze szkołą 
obchodzącą dzisiaj ten zacny 
jubileusz – mówiła kujawsko-
pomorska wicekurator oświaty 
Maria Mazurkiewicz. – Nieza-
leżnie od tego jak postrzegamy 
szkołę i jubileusz życzę przede 
wszystkiego tego, by dobrze się 
w tej szkole pracowało, bo to 
wpłynie na nauczanie, wychowa-
nie dzieci, funkcjonowanie pla-
cówki, wsi, okolicy, gminy. Jeżeli 
dzieci będą uczone tu, żeby być 
dobrymi, życzliwymi, otwartymi 
na innych ludźmi to one takie 
będą. Świat potrzebuje bowiem 
nie nauczycieli, ale świadków i to 
jest ważne, byśmy naszym po-
stępowaniem dawali świadectwo 
tego, jak należy żyć. Życzę życz-
liwości od współpracowników 
i rodziców uczących się tu dzieci 
i aby ta życzliwość wzmacniała 
nauczycieli, panią dyrektor i pra-
cowników szkoły w pozytywnej 
postawie do świata dzieci i ich 
rodziców.

Wśród gości nie zabrakło 
samorządowców z wicestarostą 
lipnowskim Anną Smużewską 
i burmistrzem miasta i gminy 
Skępe Piotrem Wojciechowskim 
na czele, rajców rady miejskiej 
w Skępem, sołtysów, dyrektorów 
szkół i przedszkoli z gminy Skępe, 
przedstawicieli policji, biblioteki 
i zaprzyjaźnionych placówek.

– Dzisiejszy jubileusz jest 
świętem tych wszystkich osób, 
których losy ta szkoła połączyła 
– mówił burmistrz Piotr Wojcie-
chowski. – Każda uroczystość to 

moment zadumy i refleksji nad 
tym co już było, ale też spoj-
rzeniem w przyszłość. Dziękuję 
wszystkim dyrektorom tej szkoły 
i nauczycielom kształcącym ko-
lejne pokolenia dzieci. Z całą od-
powiedzialnością podkreślam, że 
potrzeba istnienia tej szkoły dla 
społeczności jest dla nas wiado-
ma i na pewno będziemy dokła-
dać wszelkich starań dla funkcjo-
nowania tej placówki. Życzę pani 
dyrektor i nauczycielom rozwagi 
i rozsądku w funkcjonowaniu tej 
szkoły, życzę żeby nie zostały 
zmarnowane te lata wypracowa-
ne przez poprzednie pokolenia. 
Tradycje należy kultywować, do-
ceniać i z szacunkiem przyjmo-
wać i pielęgnować. Szczególne 
życzenia wspaniałych sukcesów 
kieruję do uczniów, bo ta szko-
ła to kuźnia talentów artystycz-
nych. Życzę, żeby dzieci te talenty 
rozwijały i wchodziły w dorosłe 
życie dobrze przygotowane.

Jubileusz był okazją do spo-
tkania nauczycieli czynnych 
i emerytowanych oraz uczniów 
i absolwentów, do wspomnień 
i podziękowań. Zacny tytuł „Przy-
jaciela szkoły w Wólce” za ośmio-
letnią współpracę trafił również 
do dziennikarza naszej redakcji, 
za co serdecznie dziękujemy.

– Jest to moja szkoła i cie-
szę się, że obchodzimy jubileusz 
60-lecia i że szkoła w Wólce ist-
nieje – mówiła dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Lipnie, była dyrektor szkoły 
w Wólce i absolwentka tej pla-
cówki Ewa Elwertowska. – 60 lat 
to przemijanie i odradzanie, to 
czas rozkwitu tej szkoły, w któ-
rą wiele zainwestowano i jeszcze 
wciąż dużo się inwestuje.

Szkoła w Wólce zainauguro-
wała swoją działalność 1 września 
1957 roku, a jej kierownikiem był 
wtedy Jan Tybuszewski. Budowa 
trwała dwa lata. Wcześniej, 12 lu-
tego 1945 roku 118 dzieci rozpo-
częło naukę w izbie u Antoniego 
Majerowskiego, a pierwszym po-
wojennym nauczycielem był Ta-
deusz Budzyński. 1 kwietnia 1945 
roku uruchomiono klasę szkolną 
w remizie strażackiej w Wólce, 2 
lutego 1946 roku wynajęto trze-
cią izbę lekcyjną u miejscowych 
rolników państwa Waśkiewi-
czów. Wtedy w Wólce było już 
182 uczniów. W 1947 roku czwartą 
klasę wynajęto u Jana Dąbrow-
skiego, bo dzieci było już 210. 
W 1949 roku na potrzeby szkoły 
i kancelarii wynajęto dom pana 
Majerowskiego, a nauczaniem 
zajmowało się czworo nauczy-
cieli.

Obecnie szkoła w Wólce to 
44 uczniów, 13 nauczycieli, 4 pra-
cowników administracji i obsługi, 
5 sal lekcyjnych, pracownia kom-
puterowa, biblioteka, świetlica ze 
stołówką, sala gimnastyczna, za-
plecze kuchenne, sanitariaty, in-
ternet, tablice interaktywne i …
wspaniali uczniowie, zachwyca-
jący talentami i uśmiechniętymi 
buziami oraz dobra, przyjazna, 
rodzinna atmosfera przyciągająca 
i urzekająca swoją niepowtarzal-
nością nawet dziennikarzy, któ-
rzy po ośmiu latach odwiedzania 
placówki i podziwiania kolejnych 
sukcesów dzieci zostają utytu-
łowanymi przyjaciółmi szkoły. 
Dziękujemy i życzymy utrzyma-
nia wypracowanego przez poko-
lenia klimatu na wiele kolejnych 
lat.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Ach, ten urodzinowy taniec

Urodzinowi goście nie kryli zachwytu

Wpis do księgi pamiątkowej

Orkiestra grała

Uczniowie pokazali co potrafią

60 lat minęło
GMINA SKĘPE  24 listopada społeczność Szkoły Podstawowej w Wólce, pod czujnym okiem dyrektor 
Agnieszki Wykrętowicz, z licznym gronem zaproszonych gości świętowała jubileusz 60-lecia istnienia 
szkoły.  Patronem medialnym podniosłego wydarzenia był tygodnik CLI
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Znikają papierowe wnioski refundacyjne 

Od nowego roku wnioski refundacyjne będzie można 
składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą 
narzędzia SOLR. Chodzi m.in. o przesyłanie dokumentów 
o objęcie refundacją, ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego i wyrobu medycznego. SOLR ma służyć nie tylko 
przyjęciu wniosków z załącznikami, ale także wery� kacji 
poprawności wypełnienia formularza. Da też możliwość 
korygowania wniosków po wezwaniu do uzupełnienia 
braków formalnych. 

O piwie dopiero po 23.00? 

Resort zdrowia opracował projekt nowelizacji ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-

holizmowi. Jeden z zapisów dotyczy reklam piwa, 

które mogłyby być emitowane dopiero po 23.00. 

Obecnie takie reklamy można zobaczyć w TV po 

20.00 (aż do 6.00 rano). Poza tym sprzedawca bę-

dzie miał obowiązek zażądać dowodu tożsamości od 

osoby kupującej alkohol, jeśli pojawią się wątpliwości 

co do wieku klienta. 

Wsparcie dla spółdzielni socjalnych

Posłowie niemal jednomyślnie przyjęli ustawę dotyczą-
cą spółdzielni socjalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, 
spółdzielnie będą mogły liczyć na większe wsparcie � -
nansowe, m.in. do sześciokrotności przeciętnego wyna-
grodzenia na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego 
(lub niepozostającego w zatrudnieniu) do 30. roku życia 
oraz po ukończeniu 50 lat. Ustawa zakłada też obniże-
nie liczby założycieli spółdzielni z pięciu do trzech. Jej 
członkami będą co najmniej dwie osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne będą miały 
pół roku na dostosowanie swoich statutów do nowego 
prawa.

Inspekcja drogowa pobierze opłaty 
Kilka dni temu rząd zaakceptował przygoto-wany przez resort infrastruktury projekt nowe-lizacji ustawy o drogach publicznych oraz nie-których innych ustaw. Systemem poboru opłat za przejazd autostradami i drogami krajowymi ma zarządzać Inspekcja Transportu Drogowego, a nie - tak jak do tej pory –  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nowelizacja miała-by wejść w życie 3 listopada przyszłego roku. 

Stopniowy zakaz handlu w niedzielę

W miniony piątek Sejm RP przyjął ustawę o ograniczeniu handlu 
w niedziele. Od 1 marca przyszłego roku będą jedynie dwie niedziele 
handlowe w miesiącu: pierwsza i ostatnia. W 2019 roku zakupy bę-
dzie można zrobić w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a od 2020 
roku zostanie wprowadzony całkowity zakaz handlu w ostatni dzień 
tygodnia. Będzie jednak kilka wyjątków. Na zakupy będziemy mogli 
wybrać się: w dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Na-
rodzenia, jedną przed Wielkanocą i w ostatnie niedziele: stycznia, 
kwietnia, czerwca i sierpnia. Zakaz nie będzie dotyczył sklepów in-
ternetowych. 

Zadbają o uzębienie dzieci

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt no-
welizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń 
z leczenia stomatologicznego. Wkrótce do szkół 
będą mogły przyjechać dentobusy, czyli mobil-
ne gabinety stomatologiczne. Na tego rodzaju 
wsparcie będą mogły liczyć placówki w miejsco-
wościach, w których nie ma gabinetu, z którym 
można podpisać umowę na leczenie uczniów. Na 
każde województwo przypadnie jeden dentobus. 

O kodeksie wyborczym   

Do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej tra� ł projekt Prawa i Sprawie-
dliwości dotyczący zmian w Kodeksie wyborczym. O odrzucenie tej propo-
zycji w pierwszym czytaniu wnioskowały ugrupowania: PO, Nowoczesna, 
PSL i Unia Europejskich Demokratów, jednak bez powodzenia. Pomysł Pi-
S-u zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych 
w wyborach do rad gmin oraz powołanie komisarzy wyborczych wojewódz-
kich i powiatowych. PiS proponuje też zmiany w ustalaniu składu Państwo-
wej Komisji Wyborczej. Siedmiu na dziewięciu sędziów ma być wybieranych 
przez sejm. 
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Nowinki

Żywienie

Konkurs

Konkurs

Elektryczny wyścig 

Zioła w korycie

Spisz wspomnienia

Znamy omnibusa rolnictwa

W świecie motoryzacji trwa rywalizacja w tworze-
niu konstrukcji napędzanych prądem elektrycznym. 
Moda wkracza także na rynek maszyn rolniczych.

Dodatki ziołowe do pasz dla trzody chlewnej zysku-
ją na popularności. W przeszłości prowadzono wie-
le badań na temat ich skuteczności. Wprawdzie nie 
mogą się równać ze środkami chemicznymi, ale nie 
powodują efektów ubocznych.

Pracy w polu jest coraz mniej, a długie wieczory po-
zwalają na realizację swoich pasji. Do gospodarzy 
z talentem pisarskim adresowany jest konkurs pod 
nazwą „Pamiętnik rolnika”. Można wygrać nawet 
2500 zł.

Za nami XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej na poziomie wojewódzkim. Wygrał 
Kazimierz Gadomski z powiatu rypińskiego.

Wirus nad Wisłą
CHOROBY  Mimo nadziei na wygaszenie afrykańskiego pomo-
ru świń, ostatni tydzień przyniósł fatalne wieści 

Niemal każda z firm produ-
kujących traktory ma na swoim 
koncie prototypowe konstruk-

cje o napędzie elektrycznym. 
Jednymi z pierwszych byli inży-
nierowie marki Fendt ze swoim 

Badania nad zastosowaniem 
ziół w diecie świń rozpoczęły się 
jeszcze pod koniec PRL-u. Lata 90. 
to czas zachwytu środkami che-
micznymi, które pomagały w roz-
woju zwierząt. Obecnie wraca się 
do natury. Firmy oferują różne mie-
szanki ziół, bądź pojedyncze zio-
ła, których działanie na organizm 
świni jest zróżnicowane. Dodanie 
kminku, jałowca lub mięty sprzyja 
poprawie trawienia. Ten sam kmi-
nek oraz czosnek pomagają zwal-
czać bakterie. Znana doskonale 
rolnikom kora dębu oraz pokrzywa 
działają przeciwbiegunkowo. Inne 

zioła wspierają możliwości repro-
dukcyjne zwierząt. Swojski rumia-
nek podany maciorom ułatwia 
przebieg porodu. Bazylia i nagietek 
poprawiają przyrosty ciała. Świ-
niom, które przejawiają agresywne 
zachowania, może pomóc podanie 
dziurawca.

W składzie paszy zioła stano-
wią zaledwie ok. 0,5-2 proc. Gama 
fitobiotyków na rynku jest bardzo 
szeroka i każdy chętny do ich prze-
testowania hodowca powinien zna-
leźć coś dla swoich zwierząt. 

(pw)

Celem konkursu jest utrwa-
lenie historii polskich gospo-
darstw rolnych po roku 1989, 
w szczególności zmiany warun-

ków i sposobu funkcjonowania 
indywidualnych gospodarstw. 
Jest przeznaczony dla rolników, 
którzy zaczęli pracę w latach 

1990-2012. Czasu na napisanie 
pamiętnika jest sporo, bo do 28 
lutego przyszłego roku. Mini-
malna długość opowieści to 10 
tys. znaków. Maksymalny roz-
miar nie jest ograniczony. Do 
pamiętnika można dodać mak-
symalnie 20 zdjęć.

Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty do 31 marca, a do wygra-
nia są nagrody pieniężne. Autor 
zwycięskiej pracy otrzyma 2500 
zł. Drugie i trzecie miejsce to 
odpowiednio 1500 i 500 zł.

(pw)

Wojewódzki finał olimpiady 
odbył się 23 listopada w Przysie-
ku pod Toruniem. Wzięli w nim 
udział reprezentanci 19 powiatów 
z naszego województwa. Zmagali 
się z trudnym testem. Zawierał 
pytania dotyczące hodowli, upra-
wy roślin, znajomości założeń 

Wspólnej Polityki Rolnej, prawa, 
techniki itd. Do ścisłego finału 
awansowało pięciu rolników. Wy-
grał Kazimierz Gadomski repre-
zentujący powiat rypiński przed 
Piotrem Pilachowiczem z okolic 
Żnina i Dariuszem Nowastow-
skim z powiatu nakielskiego. 

Organizatorem olimpiady jest 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie. 
Kazimierz Gadomski uzyskał pra-
wo reprezentowania wojewódz-
twa w krajowym finale konkursu.

(pw)

W ubiegłym tygodniu dzika 
padłego na ASF znaleziono 170 km 
od naszych wschodnich granic, 
w Laskach w powiecie warszaw-
skim. Zwierzę poddano utyliza-
cji, ale wiadomość spowodowała 
gwałtowną reakcję samorządu 
rolniczego, który domaga się od-
strzału dzików przy użyciu woj-
ska. 24 listopada do premiera tra-
fiła prośba zarządu izb rolniczych 
o depopulację dzików w Polsce 

do poziomu 0,1 sztuki na 1 km2. 
Do odstrzału należy zaangażować 
wojsko. 

„Pomimo podjętych środków 
zabezpieczających, nie udało się 
powstrzymać rozprzestrzenia-
nia się wirusa i po przekroczeniu 
granicy Wisły zagraża on coraz 
większej liczbie gospodarstw, 
niebezpiecznie zbliżając się do 
tych obszarów, gdzie usytuowa-
ne są duże, przemysłowe ho-

dowle świń. Sytuacja jest bardzo 
poważna i zagraża całej branży 
polskiej produkcji trzody chlew-
nej i gospodarki narodowej (prze-
twórstwo, handel, miejsca pracy), 
w związku z tym podjęcie natych-
miastowych, radykalnych działań 
jest jak najbardziej uzasadnione” 
- czytamy w komunikacie Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych. 

(pw)

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
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modelem Fendt X. Nie doczekał 
się produkcji seryjnej. W tym 
roku doceniono konstrukcję 
John Deere - SESAM. Traktor ma 
dwa silniki elektryczne o mocy 
150 kW. Maksymalnie przejedzie 
55 km. To mało, ale pamiętajmy, 
że maszyna znajduje się w fazie 
testów. Ciekawostką jest to, że 
może ładować się podczas ha-
mowania lub zjazdu ze wzniesie-
nia. Podobną technologię stosu-
je się w wyścigach Formuły 1. 

Inżynierowie firmy Farmtrac 
opracowali model 26 4WD Elec-
tric. To miniciągnik z silniczkiem 
o mocy 15 kW, przypomina nie-
co kosiarkę. Ma trafić na rynek 
w ciągu dwóch lat.

Do walki o elektryczny trak-
tor włącza się także Ursus. Firma 
obecnie produkuje elektryczne 
autobusy i to doświadczenie 
może być bardzo przydatne.

(pw)

W  S K R Ó C I E
RYNEK MLEKA 
Średnia cena litra mleka w październiku oscylowała wokół 1,48 zł. To 

o 23 proc. więcej niż rok temu. Popyt na mleko na świecie jest gigantyczny. 
Na koniec grudnia w skupach za litr producenci dostaną ok. 1,53 zł. Eksperci 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przewidują, że po świętach stawki 
zmaleją. Powinny jednak wynosić ok. 1,35-1,45 zł/l. 

(pw)



Czwartek 30 listopada 2017 reklama 11

R E K L A M A



Czwartek 30 listopada 201712 KULTURA 

Golub-Dobrzyń

Brodnica 

Spektakl i wolontariat 

O sile charakteru 

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje chęt-
nych do wzięcia udziału w musicalu oraz wolontariu-
szy WOŚP. 

W sobotę 9 grudnia o 18.30 w Brodnickim Domu 
Kultury będzie można obejrzeć film „Najlepszy”. Po 
seansie planowane jest spotkanie z Jerzym Górskim, 
mistrzem świata w triathlonie, którego historia po-
służyła jako scenariusz do nowej produkcji w reżyse-
rii Łukasza Palkowskiego. 

mogą zaangażować się w dzia-
łalność społeczną. Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje 
wolontariuszy. Orkiestra zagra 14 
stycznia już po raz 26. Więcej infor-
macji pod nr. tel. 56 683 24 08. Zain-
teresowani powinni zabrać ze sobą 
zdjęcie legitymacyjne i na miejscu 
wypełnić kwestionariusz. Przyszło-
roczna zbiórka będzie prowadzona 
pod hasłem „Dla wyrównania szans 
w leczeniu noworodków”. 

(ToB)

Musical „Cienie” będzie najwięk-
szym lokalnym przedsięwzięciu 
teatralnym, jakie powstało dotąd 
w Domu Kultury. Spektakl zostanie 
oparty na motywach książki Wikto-
ra Hugo „Nędznicy”. DK szuka osób 
w różnym wieku: dzieci, młodzież, 

dorosłych, nie tylko uzdolnionych 
muzycznie. Przygotowania rozpo-
czynają się w styczniu. Ostateczny 
skład aktorski zostanie opubliko-
wany pod koniec grudnia. 

Osoby, które nie czują się na 
siłach, by występować na scenie, 

Głównym bohaterem filmu 
jest polski sportowiec Jerzy Górski. 
Początki jego kariery były trudne. 
Zmagał się z uzależnieniem, kilku-
krotnie trafiał do więzienia, a jego 
stan fizyczny pozostawiał wiele do 
życzenia. Wreszcie w 1984 roku po-
stanowił zmienić swoje życie. Przy 
zaangażowaniu Monaru wyszedł 
z narkotycznego nałogu i rozpoczął 
intensywne treningi ukierunkowa-
ne na triathlon. 

Dzięki ogromnej pracy i sile 
charakteru, w 1990 roku Górski 
ustanowił rekord świata w triath-
lonowych mistrzostwach świata, 
zdobywając tytuł mistrza na dy-
stansie Double Ironman z czasem 
24h:47min:46sek. W filmie „Najlep-
szy” główną rolę zagrał Jakub Gier-
szał. Obraz wyreżyserował Łukasz 
Palkowski, który wcześniej nakręcił 
m.in. „Bogów” (o życiu prof. Zbi-
gniewa Religi). 

Po projekcji będzie można 
wziąć udział w spotkaniu z Je-
rzym Górskim. Obecnie gość BDK 
jest członkiem Polskiego Związku 
Triathlonu, prezesem Centrum 
Sportowego „Głogowski Triathlon” 
i organizatorem zawodów triathlo-
nowych oraz biegów. W 1990 roku 
otrzymał brązowy Medal za Wybit-
ne Osiągnięcia Sportowe. 

(ToB)

Dobrzyński Jarmark Bożo-
narodzeniowy jest organizowany 
cyklicznie przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin 
i Szkołę Podstawową im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Borzymi-
nie. Patronat nad imprezą objął 
wójt gminy Rypin. 

 – Jarmark z każdym rokiem 
cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem gości, ale i wy-
stawców – mówił podczas ubie-
głorocznej edycji wójt Janusz 
Tyburski. – Tradycją stało się, że 

spotykamy się przed świętami Bo-
żego Narodzenia, żeby kultywować 
dziedzictwo ziemi dobrzyńskiej. 
To, co nam przekazali dziadkowie 
i rodzice, chcemy w sposób szcze-
gólny pielęgnować.

Tegoroczna edycja jarmarku 
odbędzie się w sobotę 9 grudnia 
w godz. 10.00-14.30 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. 
Lipnowska 4 w Rypinie. Spotkanie 
będzie doskonałą okazją do zaku-
pu stroików, ozdób świątecznych 
oraz bombek choinkowych. Pre-

zentowane będą także kulinarne 
smakołyki, przygotowane przez 
uczniów rypińskich szkół, panie 
zrzeszone w Kołach Gospodyń 
Wiejskich oraz osoby indywidual-
ne. Miłośnicy folkloru będą mo-
gli zobaczyć wystawę rękodzieła 
ludowego, związaną ze świętami 
Bożego Narodzenia. 

Szczegółowy regulamin im-
prezy można znaleźć na stronie 
www.rypin.pl. 

Tekst i fot. (ToB)

Lipno
 W czwartek 30 listopada MCK organizuje wieczór andrzejkowy w Baka-

larce przy ul. Piłsudskiego 22. Impreza z muzyką na żywo rozpocznie się 
o 19.00. Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie MCK. 

 W sobotę 2 grudnia o 17.00 w tym samym miejscu wystąpi Mariusz 
Kalaga. To artysta wykonujący m.in. muzykę country. Bilety kosztują 40 zł 
i są do nabycia w sekretariacie MCK. 

 W środę 6 grudnia o 11.00 na placu Dekerta planowane jest spotkanie 
z mikołajem. Wstęp wolny. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta 
Lipno oraz Miejskie Centrum Kulturalne. 

Wąbrzeźno
 W piątek 1 grudnia w godz. 17.00-18.30 odbędą się warsztaty 

świąteczno-animacyjne dla dzieci, które ukończyły 6 lat. Milusińscy 
własnoręcznie wykonają kolorowe bombki. 

 W dniach 2-3 grudnia WDK rozpoczyna plener fotograficzny, którego 
motywem przewodnim będą „Jesienno – zimowe inspiracje”. Podczas 
dwudniowych spotkań uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę teoretyczną, 
jak i praktyczną. 

 Wąbrzeski Dom Kultury ogłosił dziesiątą edycję Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”. Impreza odbędzie 
się w niedzielę 3 grudnia o 10.00. Festiwal jest skierowany do dzieci 
i młodzieży. Artyści będą oceniani w kategoriach: wokaliści – 7-10 lat, 
11-14 lat, 15-18 lat oraz zespoły i duety – kategoria open. Każdy z uczest-
ników musi wykonać dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo z repertuaru 
Jacka Cygana. 

 4 grudnia o godz. 17.30 na scenie WDK wystawiony zostanie świąteczny 
spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pierwsza gwiazdka”. Wykonawcami są 
aktorzy Teatru Objazdowego „Pomarańczowy Cylinder”. Bilety w cenie 5 zł 
do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00 
oraz bezpośrednio przed spektaklem.

 7 grudnia w WDK tradycyjnie zostanie rozegrany Mikołajkowy Turniej 
Szachowy dla dzieci i młodzieży. Nad rozgrywkami czuwać będzie Arka-
diusz Żabiński. Na zwycięzców czekają nagrody. Więcej informacji pod nr. 
tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071. Zapisy są przyjmowane do 30 
listopada. Początek rozgrywek o 17.00. 

 W niedzielę 10 grudnia na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie wys-
tawcy z całego regionu będą mogli wziąć udział w Miejskim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. Zgłoszenia są przyjmowane do 4 grudnia. Podczas 
tegorocznego jarmarku będą prezentowane prace twórców ludowych, 
rękodzielników, lokalnych artystów a także regionalne produkty spożywcze 
oraz ozdoby bożonarodzeniowe. Wystawcy proszeni są o wypełnienie karty 
zgłoszeniowej (dostępnej na stronie www.wdkwabrzezno.pl) i przesłanie 
jej na adres: animacja@wdkwabrzezno.pl lub Wąbrzeski Dom Kultury, ul. 
Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, do 4 grudnia. 

Golub-Dobrzyñ 
 6 grudnia miasto organizuje mikołajki. Od 18.00 na Placu 1000-lecia 

będzie można zobaczyć występ iluzjonisty. W programie także odpalenie 
iluminacji oraz losowanie prezentów. Wstęp wolny. 

 W każdą środę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na 
bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku życia. Zapisy są 
przyjmowane w bibliotece przy ul. Żeromskiego 11 oraz telefonicznie pod 
numerem: 56 683 24 05. 

 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu ogłosił Przegląd Kolęd 
i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda...”. Impreza odbędzie się 15 grudnia 
o 10.00. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 grudnia. Uczestników oceni 
jury składające się z wykładowców Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Golubiu-Dobrzyniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.
kulturagolub.eu.

 Rypin
 12 grudnia o 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali Miejsko-Powi-

atowej Biblioteki Publicznej w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie 
się kolejne spotkanie Klubu Filmowego oraz projekcja filmu „21 gramów” 
w reżyserii Alejandro González Iñárritu. Na skutek pewnego wypadku 
przecinają się ścieżki trojga bohaterów: Paula, Jacka i Christiany. Ich 
relacje są nasycone uczuciami o niezwykle wysokiej temperaturze – od 
przyjaźni i miłości, po obsesję i nienawiść. Wstęp wolny. 

 19 grudnia o 16.00 w książnicy spotkają się miłośnicy filozofii. Tym 
razem tematem dyskusji w ramach Klubu Filozoficznego będzie „Stworze-
nie i początek wszechświata”. Wstęp wolny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Tradycji stanie się zadość 
RYPIN  W sobotę 9 grudnia do Rypina przyjadą wystawcy z ca-
łego regionu, by wziąć udział w Dobrzyńskim Jarmarku Bożo-
narodzeniowym. Goście będą mogli kupić świąteczne ozdoby 
oraz spróbować tradycyjnych przysmaków 
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat odc. 11 - serial
09:15 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 51
09:45 Doktor Quinn odc. 18 - serial
10:45 Downton Abbey 
 odc. 1 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 24 godziny na chilijskiej 
 pustyni Atakama 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 145 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta 
 odc. 44 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3214 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 80
18:55 Komisariat odc. 12 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz 
 odc. 186 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Jej historia: Przywódczynie 
 - dokumentalny 
00:30 S.W.A.T. - jednostka 
 specjalna odc. 3 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 85 - serial 

06:20 Szpital odc. 202 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 135 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 171 - serial

09:45 Brzydula odc. 172 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 477 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 136 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 376 - serial 

14:55 Szpital odc. 203 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów

 odc. 21 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 173 - serial

18:30 Brzydula odc. 174 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 478 - serial 

20:00 Goło i wesoło - komediodramat 

21:55 Oszuści odc. 4 - serial

23:10 Niewierni odc. 4 - serial

23:55 Jackass: Bezwstydny 

 dziadek 0,5 - komedia 

01:55 Miasto zła odc. 3 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 6
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 7
07:25 Kacze opowieści odc. 42 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 10 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 11 - serial
09:00 V.I.P. odc. 15 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 45 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji odc. 175 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 173 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 174 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 167
15:00 Dom nie do poznania odc. 240
16:00 Esmeralda odc. 46 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 176 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 362 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 155 - serial
21:00 Mściciel z Wall Street  
 - sensacyjny
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 79

06:00 To moje życie! 
 odc. 172 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 2 s. 4 - serial 
08:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 7 - serial 
09:55 Napisała: morderstwo 
 odc. 19 s. 10 - serial
10:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 7 - serial 
11:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 4 - serial
12:50 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial
13:45 Zbuntowany anioł 
 odc. 269 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 21 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 10 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 11 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 23 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
20:00 Jak ugryźć 10 milionów 
 - komedia kryminalna 
22:05 Kelnerzy II - komedia 
00:00 American Pie: wakacje - komedia 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 64

08:10 Dezerterzy odc. 64

08:40 Informacje kulturalne 

09:05 Dzieci i ryby - komedia 

10:55 Janosik odc. 2 - serial

11:50 Janosik odc. 3 - serial

12:50 Trzynaste piętro 

 - krótkometrażowy 

13:15 Złote koło - obyczajowy 

15:00 Monolog trębacza 

 - krótkometrażowy 

15:25 Chuligan literacki odc. 60

16:00 Dzieci i ryby - komedia

17:45 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

17:50 Studio Kultura - rozmowy

18:15 Thank You for Playing 

 - dokumentalny 

19:40 Jak działa jamniczek 

 - animowany 

19:50 Udomowienie - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wielka ucieczka - wojenny

23:10 Zakładka odc. 13

23:40 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

23:45 Kraina Oświeconych 

 - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 365
06:55 Bierzcie się, bracia, do broni 
07:30 Bitwa pod Ostrołęką
07:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 58
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 7 - serial
09:10 Znak orła odc. 7 - serial
09:45 Co było, a nie jest 
 - dokumentalny
10:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 27 - serial
11:50 Flesz historii 
12:05 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 10
12:30 Nowe Ateny odc. 64, 
13:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 37
14:30 Sensacje XX wieku odc. 115
15:00 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 80 - serial
15:25 Ostatnie dni dyktatora: 
 zakazana biografi a Kim 
 Dzong Ila - dokumentalny
16:35 Riese - tajemnice wykute 
 w skale
17:45 Czas honoru odc. 49 - serial
18:45 Taśmy bezpieki odc. 28
19:15 Sensacje XX wieku odc. 183
19:40 Sensacje XX wieku odc. 184
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:35 Pearl Harbor 
 odc. 1 - dokumentalny 
21:40 Boża podszewka 
 odc. 15 - serial
22:45 Spór o historię odc. 65
23:30 Ośmiornica 
 odc. 27 s. 4 - serial
00:30 Czarny serial odc. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Młodzi Światu 
09:40 Naprotechnologia odc. 8
10:00 Informacje dnia 
10:15 Dar nadziei - historia Tony’go 
 Melendeza - dokumentalny 
11:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
11:35 Myśląc ojczyzna 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Tam, gdzie modlili się dawni 
 papieże - dokumentalny 
12:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
13:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
14:00 Dokąd wieje wiatr 
 - dramat obyczajowy
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
16:40 Kierunek przylądki 
 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Generał John Roth 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 14 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Fundusze Europejskie odc. 5

06:00 Rodzinka.pl odc. 190 s. 9 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22
07:05 M jak miłość odc. 176 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1751 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 495 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 34 - serial
13:40 Na sygnale odc. 90 - serial
14:20 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 4 - dokumentalny 
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 64 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1751 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1752 - serial
20:40 Pierwsza randka odc. 14
21:40 Miasto skarbów odc. 12 - serial
22:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 6 - serial 
23:35 Wybuch  - sensacyjny
01:20 Dziewczyna z Jersey - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 23

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2135

10:55 Ukryta prawda odc. 843 - serial

12:00 Szkoła odc. 495 - serial

13:00 19+ odc. 196 - serial

13:30 Szpital odc. 732 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 5

15:30 Szkoła odc. 496 - serial 

16:30 19+ odc. 197 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 844 - serial 

18:00 Szpital odc. 733 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 17

19:50 Uwaga! odc. 5147

20:10 Doradca smaku odc. 12

20:15 Na Wspólnej odc. 2591 - serial

20:55 Milionerzy odc. 109

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 16

22:30 Listy do M. II 

 - komedia romantyczna 

00:45 Efekt motyla - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 566 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 778 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 779 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 560 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 293 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 694 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2579 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 740 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3521
16:30 Na ratunek 112 odc. 64 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 52 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2580 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 200 - serial
20:10 Saga „Zmierzch” - Księżyc 
 w nowiu - melodramat
22:55 Punisher: Strefa wojny 
 - dramat kryminalny 
01:05 Czas na rewanż 
 - komedia romantyczna 

09:10 Brzydula 07:25 Kacze opowieści 20:00 Jak ugryźć 
10 milionów

08:10 Dezerterzy 14:00 Sensacje XX wieku

19:25 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Mikołaj jest w szczęśliwym związku z Doris, lecz 
wciąż nie może się zdecydować na oświadczyny. 
Małgorzata i Wojtek muszą zmierzyć się z chorobą 
adoptowanej Małgosi. Związek Kariny i Szczepana 
nie przetrwał próby czasu, chociaż oboje są w sobie 
nadal zakochani.

Dennis, kierownik restauracji, ma dostać awans 
w ostatnią noc roku podatkowego. Jest tylko jeden 
warunek _ on i jego załoga muszą wypracować 
dzienny obrót w wysokości 9 tys. dolarów. Aby 
zmotywować kelnerów, Dennis ucieka się do małego 
kłamstwa. Mówi, że lokalowi grozi zamknięcie.

„Kelnerzy II”
(2009r.) TV Puls 22:05

„Listy do M. II”
(2015r.) TVN 22:30
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat odc. 12 - serial
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 49
09:40 Rodzinny ekspres odc. 11
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 1 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 2 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:35 Agropogoda 
12:40 Nowoczesność 
 w rolnictwie odc. 6
12:55 24 godziny na Tasmanii, 
 wyspie diabelskiej 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 146 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Mistrzostwa Świata 
 w Rosji Piłka nożna 
16:00 Mistrzostwa Świata 
 w Rosji Piłka nożna 
17:00 Teleexpress 
17:10 Mistrzostw Świata 
 w Rosji Piłka nożna 
18:25 Jaka to melodia? 
18:55 Mam prawo odc. 12
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 10
21:20 Czyngis-chan - przygodowy
23:35 Sześć tygodni grozy 
 odc. 1 - thriller 
01:20 Zabójczy widok - sensacyjny

05:15 Ukryta prawda odc. 86 - serial 

06:20 Szpital odc. 203 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 136 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 173 - serial

09:45 Brzydula odc. 174 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 478 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 137 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 377 - serial 

14:55 Szpital odc. 204 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 175 - serial

18:30 Brzydula odc. 176 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 479 - serial 

20:00 Piramida strachu - przygodowy

22:20 Poszukiwany  - sensacyjny

00:20 Zabójcza broń odc. 9 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 7
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 8
07:25 Kacze opowieści odc. 43 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 12 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 13 - serial
09:00 V.I.P. odc. 16 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 46 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 176 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 175 - serial 
13:00 Galileo odc. 654
14:00 Galileo odc. 655
15:00 Dom nie do poznania odc. 241
16:00 Esmeralda odc. 47 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 177 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 9 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 152 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 153 - serial
23:00 Pitch Black - fi lm SF
01:15 Strach ma wielkie kły: 
 Świąteczne piekło 

06:00 To moje życie! 
 odc. 173 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 3 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 7 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 20 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 8 - serial 
11:50 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 4 - serial
12:45 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial
13:40 Zbuntowany anioł 
 odc. 270 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 22 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 11 - serial
16:35 Lekarze na start odc. 12 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 1 s. 3 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
20:00 Quest  - sensacyjny
22:00 Pod przykryciem  - sensacyjny
00:00 Bez przebaczenia - western

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 65

08:05 Wydarzenie aktualne

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Cała zima bez ognia 

 - dramat psychologiczny 

11:00 Janosik odc. 4 - serial

11:55 Janosik odc. 5 - serial

12:55 Wniebowzięci - komedia 

13:50 Chopin i jego Europa 2017 

 - recital Szymona Nehringa 

15:40 Pegaz odc. 57

16:40 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:45 Cała zima bez ognia 

 - dramat psychologiczny

18:20 Studio Kultura - rozmowy 

18:35 MappaMundi - fi lm SF

19:30 Stefan Gierowski

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 76 

20:25 Kieszonkowiec - kryminalny 

21:50 Tygodnik kulturalny  

22:35 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:40 Dziennik fi lozofa odc. 65

22:55 Imany plays Avo Session 

00:15 Wielka ucieczka - wojenny

06:50 Był taki dzień odc. 1, 
06:55 Kaszubi. Odnalezione 
 kolory - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 8 - serial
09:05 Znak orła odc. 8 - serial
09:40 Osso moje Osso 
 - dokumentalny 
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 28 - serial
11:45 Taśmy bezpieki odc. 28
12:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 17 - serial
13:00 Podróże z historią odc. 39
13:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 183
14:30 Sensacje XX wieku odc. 184
14:55 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
 odc. 14
15:30 W poszukiwaniu Joanny 
 d’Arc - dokumentalny 
16:40 Trzeci front - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 51 - serial
18:40 Goniec historyczny IPN odc. 7
19:00 Sensacje XX wieku odc. 50
19:30 Sensacje XX wieku odc. 51
20:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 14
20:35 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 7 - serial
21:30 Boża podszewka odc. 
 1 s. 2 - serial
22:35 Szerokie tory odc. 100
23:10 Ułańska ballada 
 odc. 4 - przygodowy
00:05 Ośmiornica odc. 28 s. 4 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 14 - 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 
10:20 Podróż Apostolska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
11:00 Podróż Apostolska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
11:50 Głos Polski 
12:00 Podróż Apostolska 
 Ojca Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
13:00 Ojciec Klemens Vismara 
 - dokumentalny 
13:35 Święty na każdy dzień
13:40 Procesja dziejów
14:00 Wielcy duchem - serial
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 Kierunek Syberia odc. 4 - serial
17:00 Fundusze Europejskie odc. 6
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Jesteśmy katolikami 
 odc. 9 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu odc. 28 - serial

05:55 Rodzinka.pl odc. 191 s. 9 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 23
07:05 M jak miłość odc. 177 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1752 - serial
11:45 Postaw na milion - teleturniej
12:45 Tylko z tobą odc. 35 - serial
13:45 Na sygnale odc. 91 - serial
14:15 Program ekumeniczny 
14:50 Rodzinka.pl odc. 221 - serial
15:25 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
15:30 Janosik odc. 9 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 65 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4946
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1752 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
20:40 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial
21:40 Rodzinka.pl odc. 222 - serial
22:10 Pod wspólnym niebem 
 odc. 11 - serial
22:50 Dług  - sensacyjny
00:50 Wybuch  - sensacyjny

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 12

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2136

10:55 Ukryta prawda odc. 844 - serial

12:00 Szkoła odc. 496 - serial

13:00 19+ odc. 197 - serial

13:30 Szpital odc. 733 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 5

15:30 Szkoła odc. 497 - serial 

16:30 19+ odc. 198 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 845 - serial 

18:00 Szpital odc. 734 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 18

19:50 Uwaga! odc. 5148

20:00 Piraci z Karaibów: Klątwa 

 Czarnej Perły - przygodowy 

23:05 Listopadowy człowiek - thriller 

01:25 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 567 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 780 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 781 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 74 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 561 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 294 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 695 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2580 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 741 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3522
16:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 65 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 53 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2581 - serial
18:40 Podziękuj niedocenionym odc. 1
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 427 - serial
20:05 Miss Supranational 2017 
23:05 Tropiciel  - sensacyjny
01:15 Nieśmiertelny: Źródło - fi lm SF

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Janosik 17:45 Czas honoru

19:25 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Rzecz dzieje się w XVIII wieku na Karaibach. W Port 
Royal odbywa się uroczystość nominowania 
kapitana Norringtona na komandora. W tym ważnym 
dniu Norrington pragnie do sukcesów zawodowych 
dołączyć także osobisty – chce zdobyć rękę pięknej 
córki gubernatora, Elizabeth Swann.

Nowy Jork, lata 20. XX w. Christopher Dubois 
przywłaszcza sobie pieniądze należące do mafi i. 
Uciekając przed gangsterami, ukradkiem przedostaje 
się na pokład statku płynącego na Daleki Wschód. 
Gdy załoga odkrywa jego obecność, zostaje 
uwięziony i zmuszony do niewolniczej pracy.

„Quest”
(1996r.) TV Puls 20:00

„Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły”
(2003r.) TVN 20:00
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08:15 Rio Lobo

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl odc. 293
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 13
08:15 Rio Lobo - western
10:15 Ptaki ciernistych krzewów. 
 Utracone lata odc. 3 - serial
11:15 Ptaki ciernistych krzewów. 
 Utracone lata odc. 4 - serial
12:05 Studio Raban odc. 11
12:35 Rolnik szuka żony odc. 12 s. 4
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 169
14:15 Dama w czarnym welonie 
 odc. 1 - serial
15:25 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
16:15 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 81
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Komisarz Alex odc. 129 - serial
21:10 American Hustle. Amerykański 
 przekręt - dramat kryminalny 
23:35 Pierwszy raz 
 - komedia romantyczna 
01:10 Czyngis-chan - przygodowy

05:50 Ukryta prawda odc. 87 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 - serial

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 - serial

10:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 - serial

12:00 Brzydula odc. 167 - serial

12:35 Brzydula odc. 168 - serial

13:10 Brzydula odc. 169 - serial

13:45 Brzydula odc. 170 - serial

14:20 Brzydula odc. 171 - serial

14:55 Brzydula odc. 172 - serial

15:30 Legion Niezwykłych Tancerzy: 

 Wybuch powstania - przygodowy

17:10 Randka z billboardu 

 - obyczajowy 

19:00 Sylwester w Nowym Jorku 

 - komedia romantyczna 

21:35 Wyborcze jaja - komedia 

23:15 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat obyczajowy 

01:40 Moc magii odc. 328

06:00 Kacze opowieści odc. 44 - serial
06:30 Kacze opowieści odc. 45 - serial
06:55 Kacze opowieści odc. 46 - serial
07:30 Kacze opowieści odc. 47 - serial
07:55 Kacze opowieści odc. 48 - serial
08:25 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 14 - serial
08:55 Przygody Pinokia - baśń fi lmowa 
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361 - serial
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 362 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 155
15:00 Lepszy model - fi lm SF
17:00 Mythica: Czarownica 
 - fantastyczny 
19:00 Galileo odc. 656
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 154 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 155 - serial
00:00 Mordercze starcie  - sensacyjny

06:00 Niesamowite! odc. 12 - serial 

06:30 Niesamowite! odc. 13 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 35 s. 3

07:50 Lekarze na start odc. 46 - serial

08:40 Lekarze na start odc. 47 - serial

09:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 9 - serial

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 10 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 11 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 12 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial

14:00 El Dorado: świątynia słońca 

 odc. 1 s. 1 - przygodowy

16:15 Cziłała z Beverly Hills III 

 - komedia 

17:50 Jak ugryźć 10 milionów 

 - komedia kryminalna 

20:00 Wpół do śmierci  - sensacyjny

22:00 Czas zemsty  - sensacyjny

00:25 Kelnerzy II - komedia 

08:00 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 1 - serial

09:05 Informacje kulturalne 

09:25 Hanna Banaszak 

10:20 Czarny kot - horror 

11:40 Vistuliada 

12:15 Tygodnik kulturalny 

13:05 Szlakiem Kolberga odc. 19 

13:35 Papusza - biografi czny 

15:55 Odwyk - krótkometrażowy 

16:20 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:25 Wydarzenie aktualne

17:00 Babcia Gandzia 

 - komedia kryminalna 

18:40 Dranie w kinie odc. 14

19:20 Legendy rocka odc. 36 - serial

20:20 Mr Nobody - fantastyczny 

22:55 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

23:05 Placebo live in London 

 - MTV Unplugged 

00:20 Utopia odc. 5 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 2, 
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 27 - serial
08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 14
08:25 Dziedzictwo regionów odc. 8
08:50 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 1 - serial
09:30 Gazda z Diabelnej odc. 5 - serial
10:30 Okrasa łamie przepisy odc. 164
11:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 1 - serial
12:00 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 6 - serial
13:05 Wielka piątka Azji odc. 2 - serial
14:05 Szerokie tory odc. 118
14:45 Wielka gra odc. 40
15:45 Spór o historię odc. 94
16:30 Ułańska ballada 
 odc. 4 - przygodowy
17:25 #dziedzictwo odc. 4
18:00 Ród Gąsieniców odc. 6 - serial
19:10 Pearl Harbor 
 odc. 1 - dokumentalny
20:10 Lalka odc. 8 - serial
21:40 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 7 - serial
22:35 Dajcie mi jabłko
23:15 Ostatni bej Bałkanów 
 odc. 2 - dokumentalny 
00:55 Na dobranoc - komedia 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Ziemia mojego Zbawiciela 
09:35 Myśląc ojczyzna 
09:45 Pocztówka z Indii 
 - Dom Matki Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
12:00 XXVI Rocznica Powstania 
 Radia Maryja 
19:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
 do Bangladeszu 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej
 Częstochowskiej na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Eksodus - Droga 
 Narodu Wybranego 
 - dokumentalny 

06:00 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 4 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1332 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:40 Lajk! odc. 37
11:00 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
11:10 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
12:50 Ukryte skarby odc. 29
13:15 Podróże z historią odc. 45
14:00 Familiada - teleturniej
14:40 Było, nie minęło - ekstra odc. 7
15:15 Rodzinka.pl odc. 222 - serial
15:50 Pierwsza randka odc. 2
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 686 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4947
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion - teleturniej
20:05 Historia literatury według 
 Kabaretu Moralnego Niepokoju 
21:00 Znamy się (nie) tylko z widzenia 
 - jubileusz zespołu Trubadurzy 
22:25 Miasto skarbów odc. 12 - serial
23:20 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 7 - serial 
00:20 Za jakie grzechy, dobry Boże? 
 - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1030

11:00 Na Wspólnej odc. 2588 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2589 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2590 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2591 - serial

12:50 Mali giganci odc. 4 s. 3

14:45 MasterChef odc. 12 s. 6

16:20 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 4 s. 9

16:55 Druga twarz odc. 1

17:55 Tu się gotuje! odc. 1

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 16

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 19

19:45 Uwaga! odc. 5149

20:00 Mam talent odc. 13 s. 10

22:20 Szefowie wrogowie II 

 odc. 2 s. 1 - komedia 

00:45 Surogaci - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:40 My3 odc. 7
08:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 17 - serial
08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 32 - serial
09:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 33 - serial
09:40 Przygody Kota w butach 
 odc. 28 - serial
10:05 Ewa gotuje odc. 319
10:40 I kto to mówi? - komedia 
12:40 Czarownica 
 - komedia romantyczna 
14:50 XXII Rybnicka Jesień 
 Kabaretowa - Ryjek 2017 
17:45 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 123 - telenowela
18:15 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 124 - telenowela
18:40 Podziękuj niedocenionym odc. 2
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 428 - serial
20:05 Mister Supranational 2017 
23:00 Szymon Kołecki 
 - Kamil Bazelak MMA 
00:40 Sinister - horror 

09:55 Gotowe na wszystko 06:00 Kacze opowieści
16:15 Cziłała 

z Beverly Hills III 13:35 Papusza 10:30 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 10:40 I kto to mówi?

Nick, Dale i Kurt postanawiają założyć fi rmę. 
Niestety, nieuczciwy inwestor wycofuje wsparcie 
fi nansowe. Zdesperowani i pozbawieni możliwości 
ubiegania się o swoje prawa w sądzie panowie 
decydują się porwać dorosłego syna biznesmena, 
by odzyskać kontrolę nad fi rmą i własnym życiem.

Oczekująca pierwszego dziecka para, zakochana 
w koledze nastolatka, jej nadopiekuńcza mama, 
utalentowana szefowa kuchni i jej były chłopak to 
tylko kilkoro spośród bohaterów, których losy przetną 
na się na ulicach Nowego Jorku w jedną z najbardziej 
magicznych nocy roku – w wieczór sylwestrowy.

„Sylwester w Nowym Jorku”
(2011r.) TVN 7 19:00

„Szefowie wrogowie II”
(2014r.) TVN 22:20
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3214 - telenowela
06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:35 Ziarno odc. 639 
09:10 Jak to działa? odc. 131
09:40 Biblia odc. 42 - serial
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 51
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 26 - serial
11:40 Sekrety mnichów odc. 23
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:05 Poldark: Wichry losu 
 odc. 8 - serial
15:10 Halo, tu Pjongczang odc. 3
15:25 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
16:55 Teleexpress 
17:05 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 26 - serial
21:10 Córka prezydenta 
 - komedia romantyczna 
23:05 American Hustle. Amerykański 
 przekręt - dramat kryminalny
01:30 Jaka to melodia? 

05:30 Ukryta prawda odc. 88 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Dwóch i pół odc. 18 s. 10 - serial

09:20 Dwóch i pół odc. 19 s. 10 - serial

09:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 - serial

10:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 - serial

11:50 Brzydula odc. 173 - serial

12:25 Brzydula odc. 174 - serial

13:00 Brzydula odc. 175 - serial

13:35 Brzydula odc. 176 - serial

14:10 Beethoven IV Komedia 

16:15 Na ostrzu: Ogień i lód 

 - obyczajowy 

18:00 Oszuści odc. 4 - serial

19:00 Zabójcza broń odc. 9 - serial

20:00 Krytyczna decyzja  - sensacyjny

22:50 Zabójcza broń odc. 10 - serial

23:50 Szalone Halloween - komedia 

01:40 Moc magii odc. 329

06:00 Kacze opowieści odc. 49 - serial

06:30 Kacze opowieści odc. 50 - serial

06:55 Kacze opowieści odc. 51 - serial

07:30 Kacze opowieści odc. 52 - serial

07:55 Kacze opowieści odc. 53 - serial

08:25 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 15 - serial

08:55 Lepszy model - fi lm SF

10:55 Galileo odc. 655

11:55 Galileo odc. 656

12:55 Układ prawie idealny 

 - komediodramat 

15:05 Zabójcze tornado - fi lm SF

17:00 Twarda laska - komedia 

19:00 Galileo odc. 657

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

 kryminalny. Wszystko się może 

 zdarzyć - kryminalny 

22:00 W szczękach rekina - horror 

23:55 Król Wikingów - fantastyczny 

02:20 9. miesiąc odc. 16 - serial

06:00 Niesamowite! odc. 1 s. 2 - serial 

07:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 3 - serial

07:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 4 - serial

08:15 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 4 - serial

09:00 El Dorado: świątynia słońca 

 odc. 1 s. 1 - przygodowy

11:00 Królewskie święta - komedia 

12:50 The Nutcracker and the 

 Mouse King 

14:10 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:30 Pierścień Nibelungów 

 - fantastyczny 

18:15 Bibliotekarz II: Tajemnice kopalni 

 króla Salomona - przygodowy

20:00 Apocalypto - przygodowy

22:30 Angielska robota  - sensacyjny

00:35 Wikingowie odc. 7 - serial

08:00 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 2 - serial

09:05 Bloody Daughter - dokumentalny 

10:55 Scena klasyczna. Młody 

 Chopin odc. 10

11:50 Trzeci punkt widzenia odc. 213

12:25 Smuga cienia 

 - dramat psychologiczny 

14:15 Chuligan literacki 

14:50 Mata Hari Balet 

16:50 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

17:00 Pomniki historii odc. 62 - serial

17:15 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 426

18:10 Cwał Komedia 

20:10 Katyń - dramat wojenny 

22:15 Scena alternatywna 

22:45 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:50 Trzeci punkt widzenia odc. 213, 

23:25 Penderecki. Droga przez labirynt 

 - dokumentalny 

00:35 Imany plays Avo Session 

06:50 Był taki dzień odc. 3
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 28 - serial
08:05 Życia nie można zmarnować 
 - dokumentalny 
09:10 Przyłbice i kaptury odc. 6 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 162
10:45 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 1 - dokumentalny 
11:50 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 2 - serial
13:00 W poszukiwaniu Joanny 
 d’Arc - dokumentalny
14:05 Szerokie tory odc. 132
14:35 Córka generała Pankratowa 
 - dramat obyczajowy 
16:05 Cofnąć czas na Karskiego 
 - dokumentalny 
16:35 Wielka gra odc. 41
17:30 Ex libris Magazyn 
18:00 Jan Serce odc. 1 - serial
19:10 Nieznana Białoruś 
 odc. 109 - dokumentalny 
20:20 Goryl, czyli ostatnie zadanie 
 - komedia
21:25 Śmierć jak kromka chleba 
 - dramat historyczny 
23:30 Na dobranoc - komedia
00:00 - dokumentalny - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Franciszek Ksawery i zaginiony 
 skarb samuraja - animowany 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Śladami apostoła Pawła
 odc. 6 - serial
11:35 Jan Paweł II - animowany 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
QŚwiętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Franciszek Ksawery - misjonarz 
 i święty - dokumentalny 
15:10 Święty na każdy dzień 
15:15 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
 - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 1
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Brat Ogień odc. 16 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 6 - serial
22:30 Vatican Magazine 

06:15 Słowo na niedzielę 
06:30 Podróże z historią odc. 35
07:05 M jak miłość odc. 1333 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie odc. 4516
09:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
09:40 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
09:50 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
09:55 Puchar Świata w Lillehammer 
 Biegi narciarskie 
11:05 Groźne cuda natury. Życie 
 na krawędzi 
 odc. 1 - dokumentalny 
12:05 Wóz pancerny - western
14:00 Familiada - teleturniej
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial
16:20 Na sygnale odc. 163 - serial
16:50 Na sygnale odc. 164 - serial
17:20 Rodzinka.pl odc. 198 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4948
18:40 Pogoda 
18:50 Pod wspólnym niebem 
 odc. 11 - serial
19:25 Lajk! odc. 14
20:05 Za jakie grzechy, dobry Boże? 
 - komedia 
22:00 Selma - biografi czny 
00:15 Zwerbowana miłość - sensacyjny

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 40

08:25 Akademia ogrodnika odc. 47

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1031

11:00 Co za tydzień odc. 828

11:25 Diagnoza odc. 13 - serial

12:20 Druga szansa odc. 12 s. 4 - serial

13:20 Mam talent odc. 13 s. 10

15:35 Azja Express odc. 13 s. 2

17:05 Mali giganci odc. 5 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 20

19:45 Uwaga! odc. 5150

20:00 MasterChef odc. 13 s. 6

21:35 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm SF

00:20 Szefowie wrogowie II 

 odc. 2 s. 1 - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 8

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 18 - serial

08:40 Królowa Śniegu- animowany 

10:25 Sam w domu - po raz trzeci 

 - komedia sensacyjna 

12:35 Pan Peabody i Sherman 

 - animowany 

14:35 Maska Zorro - przygodowy

17:30 Nasz nowy dom odc. 83

18:35 Dom pełen zmian odc. 8 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 251

20:00 Miss Polski 2017 

23:05 44 minuty  - sensacyjny

01:00 Iluzja - thriller 

18:00 Oszuści 10:55 Galileo

20:00 Apocalypo 14:50 Mata Hari 18:00 Jan Serce

12:05 Wóz pancerny 11:25 Diagnoza 08:40 Królowa Śniegu

Książę Leopold, dziedzic tronu Cordinia, chce 
poślubić Emily Taylor, skromną krawcową 
z Filadelfi i. Królowa Isadora ma inne plany wobec 
syna.

Obi-Wan Kenobi, młody rycerz zakonu strzegącego 
równowagi w galaktyce, i jego mistrz, Qui-Gon Jinn, 
lądują na pustynnej planecie Tatooine, na której 
mieszka obdarzony niezwykłą mocą 9-letni Anakin 
Skywalker. Według Qui-Gona to właśnie on ma 
pokonać okrutne plemię Sithów.

„Gwiezdne wojny I 
– Mroczne widmo”
(1999r.) TVN 21:35

„Królewskie święta”
(2014r.) TV Puls 11:00
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10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 169
09:10 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra 
09:50 Łap start-up odc. 10
10:10 Doktor Quinn odc. 2 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 3 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Wielkie migracje zwierząt
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 147 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 45 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3215 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 1 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Marszałek 
21:50 Zabójczy widok  - sensacyjny
00:05 Gol Ekstra 

05:15 Ukryta prawda odc. 89 - serial 

06:20 Szpital odc. 204 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 137 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 175 - serial

09:45 Brzydula odc. 176 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 479 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 138 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 378 - serial 

14:55 Szpital odc. 205 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 177 - serial

18:30 Brzydula odc. 178 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 480 - serial 

20:00 Słaby punkt - thriller 

22:25 Nie z tego świata 

 odc. 13 s. 5 - serial

23:25 Mucha II -  horror 

01:35 Miasto zła odc. 4 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 8
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 9
07:25 Kacze opowieści odc. 54 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 16 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 17 - serial
09:00 V.I.P. odc. 17 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 47 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 177 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 176 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 146 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 155
15:00 Dom nie do poznania odc. 242
16:00 Esmeralda odc. 48 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji
  odc. 178 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 300 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 105 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
21:30 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
22:00 Galileo odc. 656
23:00 Galileo odc. 657
00:00 STOP Drogówka odc. 155

06:00 To moje życie! 
 odc. 174 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 
 Śledcze odc. 4 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 8 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 21 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial
13:50 Królowa serc 
 odc. 23 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 24 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 12 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 13 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 2 s. 3 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
20:00 G.I. Jane  - sensacyjny
22:35 Apocalypto - przygodowy
01:05 Pod przykryciem  - sensacyjny

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 66

08:10 Scena klasyczna. Młody 

 Chopin odc. 10

09:05 Barbórka - obyczajowy 

10:25 Mąż pod łóżkiem 

11:00 Janosik odc. 6 - serial

11:55 Janosik odc. 7 - serial

12:55 Tylko Beatrycze 

 - dramat obyczajowy 

15:20 Gorący czwartek - obyczajowy 

16:15 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:25 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 426

17:20 Barbórka - obyczajowy

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Witamy w latach 80. 

 odc. 5 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Perłowy guzik - dokumentalny 

21:50 Kronos odc. 5

22:40 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:45 Którędy po sztukę odc. 64

22:50 Videofan odc. 89 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 66

23:30 Pod osłoną nieba 

 - dramat obyczajowy 

01:55 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 4, 
07:00 Trzeci front - dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 60
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 9 - serial
09:15 Znak orła odc. 9 - serial
09:50 Nieznana Białoruś 
 odc. 109 - dokumentalny
11:00 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 6 - serial
12:05 Urodzony po raz trzeci - wojenny
13:45 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 14
14:15 Sensacje XX wieku odc. 50
14:45 Sensacje XX wieku odc. 51
15:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 43 - serial
15:45 Spór o historię odc. 156
16:30 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 2 - serial
17:30 Ex libris Magazyn 
17:55 Czas honoru odc. 52 - serial
18:55 Flesz historii Magazyn 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 45, 
19:45 Sensacje XX wieku odc. 46
20:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:50 Największe oblężenia 
 średniowiecza 
 odc. 5 - dokumentalny 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 2 s. 2 - serial
22:55 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - dokumentalny 
00:00 Mundial. Gra o wszystko 
 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:30 Vatican Magazine 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Robi - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy 
13:05 Koncert życzeń 
13:55 Święta Barbara 
 - dramat obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej
16:50 Świadkowie - serial
17:20 Przypowieści Jezusa - serial
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 2
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 22 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Enigma
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 

06:05 Rodzinka.pl odc. 192 - serial
06:40 Program katolicki 
07:05 M jak miłość odc. 178 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 496 - serial
12:40 Tylko z tobą odc. 36 - serial
13:40 Na sygnale odc. 92 - serial
14:20 Czarne chmury odc. 10 - serial
15:20 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
15:30 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial
16:25 Koło fortuny - extra odc. 26
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 66 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4949
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:20 Koło fortuny - extra odc. 25
19:26 O mnie się nie martw - wizytówka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1753 - serial
20:00 Program rozrywkowy 
 - mini audycja 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1754 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1334 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Tajemnica Elise odc. 3 - serial
23:00 Tajemnica Elise odc. 4 - serial
00:05 Klan Trumpów: od imigranta 
 do prezydenta - dokumentalny 

05:50 Mango - Telezakupy 

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2137

10:55 Tu się gotuje! odc. 1

11:00 Ukryta prawda odc. 845 - serial

12:00 Szkoła odc. 497 - serial

13:00 19+ odc. 198 - serial

13:30 Szpital odc. 734 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 5

15:30 Szkoła odc. 498 - serial 

16:30 19+ odc. 199 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 846 - serial 

18:00 Szpital odc. 735 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 21

19:50 Uwaga! odc. 5151

20:10 Doradca smaku odc. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2592 - serial

20:55 Milionerzy odc. 110

21:30 Druga szansa odc. 13 s. 4 - serial

22:30 Projekt Lady odc. 1 s. 2

23:35 Gwiezdne wojny I 

 - Mroczne widmo - fi lm SF

02:15 Co za tydzień odc. 828

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 568 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 782 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 783 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 562 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 295 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 696 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2581 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 742 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja 

16:30 Na ratunek 112 odc. 66 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 54 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2582 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 429 - serial

20:05 Iluzja - thriller

22:30 Snajper: Dziedzictwo - thriller 

00:50 Szklana pułapka  - sensacyjny

09:10 Brzydula 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 10:25 Mąż pod łóżkiem 19:15 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 20:05 Iluzja

Gdy Ted Crawford dowiaduje się, że żona ma 
kochanka, strzela do niej, a następnie informuje 
policję o zdarzeniu. Na miejsce przybywa detektyw 
Rob Nunally, który w ofi erze rozpoznaje kochankę. 
Crawford przyznaje się do zabicia żony.

Porucznik Jordan O’Neil jest pierwszą kobietą, 
która mimo niechętnego stanowiska Pentagonu 
dostaje zgodę na wstąpienie do elitarnej formacji 
komandosów Navy Seals, utworzonej z inicjatywy 
prezydenta Kennedy’ego w celu zwalczania 
terroryzmu. 

„G.I. Jane”
(1997r.) TV Puls 20:00

„Słaby punkt”
(2007r.) TVN 20:00
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10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat odc. 13 - serial 
09:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 26 - serial
09:40 Nienasyceni odc. 15
10:10 Doktor Quinn odc. 3 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey odc. 4 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca 
12:55 24 godziny na dzikiej Antarktyce 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 148 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 46 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3216 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 2 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 4 - serial 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 52
22:10 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 48 - serial
23:05 Miasto gniewu odc. 11 - serial
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 5 - serial
00:35 Pod skórą - fi lm SF

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1172 - serial 

06:20 Szpital odc. 205 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 138 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 177 - serial

09:45 Brzydula odc. 178 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 480 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 139 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 379 - serial 

14:55 Szpital odc. 206 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 179 - serial

18:30 Brzydula odc. 180 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 481 - serial 

20:00 15 minut  - sensacyjny

22:30 Ostatni sprawiedliwy  

 - sensacyjny

00:40 Niewierni odc. 4 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 9
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 10
07:25 Kacze opowieści odc. 55 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 18 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 19 - serial
09:00 V.I.P. odc. 18 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 300 - serial
11:00 Detektywi w akcji odc. 178 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 147 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 148 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 44
15:00 Dom nie do poznania odc. 243
16:00 Esmeralda odc. 49 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 50 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji odc. 179 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 301 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 106 - serial
21:00 Street Fighter: Legenda Chun-Li  
 - sensacyjny
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 80

06:00 To moje życie! 
 odc. 175 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 
 Śledcze odc. 5 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 8 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 22 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial
13:50 Królowa serc 
 odc. 25 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 26 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 13 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 14 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 3 s. 3 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
20:00 Czas zemsty  - sensacyjny
22:10 Quest  - sensacyjny
00:05 Z Nation odc. 6 s. 2

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 67

08:10 Wydarzenie aktualne

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Małe stłuczki - obyczajowy 

10:30 Przyjaciel - krótkometrażowy 

11:00 Janosik odc. 8 - serial

11:55 Janosik odc. 9 - serial

12:55 Pokój saren - muzyczny 

14:40 Dziewczyna i gołębie 

 - obyczajowy 

15:40 Tygodnik kulturalny 

16:25 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:30 Małe stłuczki Film obyczajowy

18:05 Studio Kultura - rozmowy 

18:25 Moja ulica - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 O wpół do jedenastej 

 wieczorem, latem 

21:55 Dezerterzy odc. 65

22:30 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 67

22:45 Mona Lisa - dramat kryminalny 

00:40 Wszystko będzie dobrze 

 - obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 5
06:55 Sekretne życie gwiazd
 PRL-u odc. 1 - serial
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 61
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 10 - serial
09:15 Znak orła odc. 10 - serial
09:50 Czarne tulipany - dokumentalny
10:50 Wielka piątka Azji odc. 2 - serial
11:50 Goniec historyczny IPN odc. 7
12:10 Bona
12:45 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 5 
 - dokumentalny
13:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
14:15 Sensacje XX wieku odc. 45
14:45 Sensacje XX wieku odc. 46
15:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 83 - serial
15:45 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - dokumentalny 
16:50 Ocalone - dokumentalny 
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 1 - serial
18:55 Kryptonim „Muzeum”- Szlak 
 Armii Krajowej odc. 11
19:20 Sensacje XX wieku odc. 53
19:50 Sensacje XX wieku odc. 54
20:30 Nowe Ateny odc. 65
21:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
21:50 Boża podszewka 
 odc. 3 s. 2 - serial
23:00 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 9 - serial
23:40 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 10 - serial
00:20 Rozdroże Cafe 
 - dramat kryminalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie Serial dokumentalny
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze
11:35 Dusza Tunezyjska 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 9 dni, które zmieniły świat 
 - dokumentalny 
13:50 Chingola - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 50 - serial
14:55 Święty na każdy dzień 
15:00 Lodowa podróż - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Lufubu - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 3
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Sabina K. - obyczajowy 

06:00 Rodzinka.pl odc. 193 - serial
06:40 Program ekumeniczny 
07:05 M jak miłość odc. 179 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1754 - serial
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 497 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 37 - serial
13:45 Na sygnale odc. 93 - serial
14:20 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 3
15:30 M jak miłość odc. 1334 - serial
16:25 Mini audycja 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 1 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4950
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1754 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1755 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1335 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Bliźniaczki - dokumentalny 
00:10 Miasto skarbów odc. 12 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2138

10:55 Ukryta prawda odc. 846 - serial

12:00 Szkoła odc. 498 - serial

13:00 19+ odc. 199 - serial

13:30 Szpital odc. 735 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 5

15:30 Szkoła odc. 499 - serial 

16:30 19+ odc. 200 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 847 - serial 

18:00 Szpital odc. 736 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 22

19:50 Uwaga! odc. 5152

20:10 Doradca smaku odc. 17

20:15 Na Wspólnej odc. 2593 - serial

20:55 Milionerzy odc. 111

21:30 Efekt motyla - thriller 

23:55 Superwizjer odc. 1112

00:30 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 10

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 569 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 784 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 785 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 563 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 296 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 697 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2582 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 743 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 67 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 55 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2583 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 430 - serial
20:10 Szklana pułapka - sensacyjny
22:55 Uwiedziony - thriller 
01:10 Zmartwychwstanie Adama 
 - dramat obyczajowy 

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 15:40 Tygodnik kulturalny 17:55 Czas honoru

06:05 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

W wieżowcu japońskiej korporacji w Los Angeles 
trwa świąteczne przyjęcie. Wśród pracowników 
jest żona Johna McClane’a, policjanta z Nowego 
Jorku, który przyleciał do Kalifornii. W tym czasie 
do wieżowca przedostają się terroryści, chcący 
zrabować ze skarbca kilka milionów dolarów.

Nowy Jork, lata 20. XX w. Christopher Dubois 
przywłaszcza sobie pieniądze należące do mafi i. 
Uciekając przed gangsterami, ukradkiem przedostaje 
się na pokład statku płynącego na Daleki Wschód. 
Gdy załoga odkrywa jego obecność, zostaje 
uwięziony i zmuszony do niewolniczej pracy.

„Quest”
(1996r.) TV Puls 22:10

„Szklana pułapka”
(1988r.) Polsat 20:10
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat odc. 14 - serial 
09:35 Jak to działa? odc. 133
10:10 Doktor Quinn odc. 4 s. 2 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 5 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 24 godziny w Australii - czas 
 po monsunie - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 149 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 47 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3217 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 3 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
20:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:05 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
00:20 ZSRR. Rozpad mocarstwa 
 - dokumentalny 

05:20 Ukryta prawda odc. 90 - serial 

06:20 Szpital odc. 206 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 139 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 179 - serial

09:45 Brzydula odc. 180 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 481 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 140 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 380 - serial 

14:55 Szpital odc. 207 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów

 odc. 3 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 181 - serial

18:30 Brzydula odc. 182 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 482 - serial 

20:00 Parszywa dwunastka - wojenny

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 9

00:05 15 minut  - sensacyjny

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 10
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 11
07:25 Kacze opowieści odc. 56 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 20 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 21 - serial
09:00 V.I.P. odc. 19 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 301 - serial
11:00 Detektywi w akcji odc. 179 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 149 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 150 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 45
15:00 Dom nie do poznania odc. 244
16:00 Esmeralda odc. 51 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 52 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 302 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 107 - serial
21:00 Wilki - horror 
22:55 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
23:25 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 81
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 48 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 176 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 6 s. 4 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 8 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 1 s. 11 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial
13:50 Królowa serc 
 odc. 27 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 28 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 14 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 15 - serial
17:15 Agenci NCIS odc. 4 s. 3 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
20:00 Królowa ringu - obyczajowy 
22:10 Gdy zjawią się obcy - thriller 
00:15 Z Nation odc. 7 s. 2 - serial

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 68

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 19

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Złote runo - komedia 

10:25 Kryształ - krótkometrażowy 

11:00 Janosik odc. 10 - serial

11:55 Janosik odc. 11 - serial

12:55 Urząd - obyczajowy 

14:30 Gracze  - sensacyjny

16:15 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

16:25 Dranie w kinie odc. 14

17:05 Złote runo - komedia

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:55 Bjork Koncert 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dziewczynka w trampkach 

 - dramat obyczajowy 

22:00 Stypendyści MKiDN - sylwetki 

22:05 Pegaz odc. 58

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 68

23:20 Jedna scena odc. 67 

23:45 Rysa - dramat obyczajowy 

01:15 Alfabet polskiego 

 performance odc. 23

06:50 Był taki dzień odc. 415
06:55 Ocalone - dokumentalny
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 62
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 11 - serial
09:15 Znak orła odc. 11 - serial
09:45 Wszyscy jesteśmy z węgla 
 - dokumentalny 
10:45 Niepamięć - dokumentalny 
11:45 Spór o historię odc. 141, 
12:30 Opowieści spod Giewontu odc. 2
12:50 Opowieści spod Giewontu odc. 4
13:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 53
14:35 Sensacje XX wieku odc. 54
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 46 - serial
15:35 Złoty pociąg - dokumentalny 
16:40 Pierwsza miłość - fabularny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 2 - serial
18:40 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial
19:10 Sensacje XX wieku odc. 68
19:40 Sensacje XX wieku odc. 69
20:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:45 Tian Anmen - zakazana pamięć 
 - dokumentalny 
21:50 Boża podszewka 
 odc. 4 s. 2 - serial
22:55 Pułkownik Kwiatkowski 
 - komediodramat 
01:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 62

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 Refl eksje nad Psalmem 
 XXIII odc. 7 - serial
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 31 - serial
11:15 Dobra wiara, dobre tricki
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Szkaplerz znak Maryi
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Kościół 24 h - dokumentalny 
14:50 Mistrz i Katarzynka 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z nami bezpiecznie 
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Rekolekcje adwentowe
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Mikołaj - chłopiec, który został 
 świętym- animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Święty Mikołaj - historia 
 prawdziwa - dokumentalny 
22:55 Święty na każdy dzień

06:05 Rodzinka.pl odc. 194 s. 9 - serial
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 180 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1755 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 498 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 38 - serial
13:45 Na sygnale odc. 94 - serial
14:20 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 13 s. 2 - serial
15:30 M jak miłość odc. 1335 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 2 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4951
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1755 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1756 - serial
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial
21:50 Na sygnale odc. 165 - serial
22:30 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna 
00:50 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 17

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2139

10:55 Ukryta prawda odc. 847 - serial

12:00 Szkoła odc. 499 - serial

13:00 19+ odc. 200 - serial

13:30 Szpital odc. 736 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 5

15:30 Szkoła odc. 500 - serial 

16:30 19+ odc. 201 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 848 - serial 

18:00 Szpital odc. 737 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 23

19:50 Uwaga! odc. 5153

20:10 Doradca smaku odc. 13

20:15 Na Wspólnej odc. 2594 - serial

20:55 Milionerzy odc. 112

21:50 Surogaci - thriller

23:45 Piraci z Karaibów: Klątwa 

 Czarnej Perły - przygodowy

02:40 Czarne lustro odc. 3 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 570 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 786 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 787 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 564 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 297 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 698 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2583 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 744 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 68 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 56 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2584 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 432 - serial
20:10 Ratatuj- animowany 
22:45 Kung Fu szał 
 - komedia sensacyjna 
00:55 Saga „Zmierzch” - Zaćmienie 
 - fantastyczny 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

08:55 Złote runo 19:10 Sensacje XX wieku

20:45 Na dobre i na złe 16:30 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Jackie Kallen pracuje jako sekretarka, ale mimo 
wysokich kompetencji czuje się niedoceniana. 
Postanawia sama zająć się karierą. Od lat interesuje 
się boksem, zna wielu ludzi z tej branży, więc wydaje 
się, że rola menedżera promującego młode talenty 
byłaby dla niej idealnym zajęciem.

Wielka Brytania, 1944 rok. Amerykański major 
Reisman ma przygotować do samobójczej misji 
oddział dwunastu żołnierzy, wybranych spośród 
aresztantów oczekujących na egzekucję lub 
skazanych na długoletnie więzienie. Celem ataku 
ma być zamek we Francji.

„Parszywa dwunastka”
(1967r.) TVN 7 20:00

„Królowa ringu”
(2004r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Parówki w cieście francuskim
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Czwartek 30 listopada 2017 ROZRYWKA 21

Składniki: 

6 dobrej jakości parówek 
(np. z szynki)
arkusz ciasta francuskiego
6 plasterków ostrego sera żółtego
musztarda
ketchup
jajko

Sposób wykonania:

Ciasto francuskie pokroić 
w prostokąty. Każdy kawałek ciasta 
posmarować musztardą i ketchu-
pem, położyć kawałek sera i obraną 
parówkę. Parówkę zawinąć w ciasto, 
dokładnie zlepić, posmarować roz-
bełtanym jajkiem. Wierzch ciasta 
można ponacinać w poprzek. Piec 
w temperaturze 180-200 stopni C 
na złoty kolor. Podawać z dipem np. 
czosnkowym lub koperkowym.

Smacznego! Dominika Ludwik i Asia Janiszewska polecają parówki w cieście francuskim
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Mediacja to skuteczna me-
toda rozwiązywania konfliktów. 
Dzięki niej możemy zaoszczędzić 
pieniądze oraz uzyskać zadowa-
lające rozstrzygnięcie znaczenie 
szybciej niż w normalnym po-
stępowaniu sądowym. Daje też 
większą szansę na utrzymanie 
dobrych relacji ze stroną prze-
ciwną, a także zwiększa gwa-
rancję usunięcia konfliktu na 
stałe. Jest tak dlatego, że celem 
postępowania mediacyjnego nie 
jest ustalenie, która ze stron ma 
rację, tylko wypracowanie zado-
walającego porozumienia.

Mediację można przepro-
wadzić w każdej sprawie, w któ-
rej dopuszczalne jest zawarcie 
ugody, tj. w sprawie, w której 
wynik postępowania zależny 
jest od woli stron. Jest to insty-
tucja dobrowolna - na każdym 
etapie można ją przerwać i zre-
zygnować z dalszych rozmów. 
Zapewnia to stronom poczu-
cie komfortu i bezpieczeństwa. 
Postępowanie mediacyjne jest 
poufne. Każda ze stron, jak 
również mediator, zobowiązani 
są do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji, o których 
dowiedzieli się w toku prowa-
dzonej mediacji. Nie ma moż-
liwości powoływania się przed 
sądem na propozycje lub inne 
oświadczenia składane przez 
strony podczas mediacji.

Obecnie każdy pozew musi 
zawierać informację czy stro-
ny podjęły próbę mediacji, 
a w przypadku gdy takich prób 
nie podjęto, wyjaśnienie przy-
czyn ich niepodjęcia. Dlatego 
też tak ważne jest, by podjąć 
próbę polubownego załatwienia 
sporu - zawsze jest to pozytyw-
nie postrzegane przez sąd. Na 
każdym etapie postępowania 
sprawę do mediacji może skie-
rować sąd. Nie odbędzie się ona, 
jeśli w ciągu tygodnia od dorę-

czenia lub ogłoszenia postano-
wienia o skierowaniu do media-
cji którakolwiek ze stron wyrazi 
sprzeciw. Mediacja, którą zlecił 
sąd może trwać maksymalnie 
3 miesiące, a nawet dłużej, jeśli 
strony poproszą o to sąd.

Pamiętać należy, że me-
diator jest osobą bezstronną. 
Jego zadaniem jest zapewnienie 
stronom optymalnych warun-
ków do rozmowy, nadzorowa-
nie, aby przebieg postępowania 
mediacyjnego nie wymknął się 
spod kontroli, żeby strony wza-
jemnie sobie nie przerywały, nie 
obrażały, używały cenzuralne-
go języka. Odpowiada również 
za prawidłowe sformułowanie 
ugody. Mediator nie ma nato-
miast oceniać zachowania stron, 
podpowiadać czy doradzać któ-
rejkolwiek z nich. 

Co ważne, mając na wzglę-
dzie wysokość kosztów sądo-
wych i kosztów zastępstwa 
procesowego pełnomocnika 
przeciwnika, mediacja może 
przynieść przede wszystkim re-
alne oszczędności mimo tego, 
że nie jest bezpłatna. Mediatora 
obowiązują stawki wynagrodze-
nia narzucone przez ustawo-
dawcę. I tak w sprawach o pra-
wa majątkowe wynagrodzenie 
mediatora wynosi obecnie 1 
proc. wartości przedmiotu spo-
ru, jednak nie mniej niż 150 zł 
i nie więcej niż 2000 zł za całość 
postępowania mediacyjnego. 
W sprawach o prawa majątko-
we, w których wartości przed-
miotu sporu nie da się ustalić 
oraz w sprawach o prawa nie-
majątkowe, wynagrodzenie me-
diatora za prowadzenie postę-
powania mediacyjnego wynosi 
za pierwsze posiedzenie 150 zł, 
a za każde kolejne – 100 zł.

W przypadku zawarcia ugo-
dy, należy wystąpić z wnioskiem 
o jej zatwierdzenie przez sąd. 

W przeciwnym razie ugoda bę-
dzie miała wyłącznie charakter 
umowy cywilnoprawnej. Jeżeli 
druga strona przestanie realizo-
wać jej postanowienia, wówczas 
niemożliwa będzie jej realizacja 
na drodze postępowania egze-
kucyjnego. 

Kazus 1 – prawo pracy
Pan Jacek pojechał w czasie 

zwolnienia lekarskiego na wy-
cieczkę zagraniczną. Gdy wrócił 
z wczasów, odebrał na poczcie 
pismo zwalniające go z pracy 
z powodu ciężkiego naruszenia 
obowiązków pracowniczych. Czy 
firma miała prawo zwolnić pana 
Jacka, chociaż nie zrobił nic, co by 
realnie szkodziło interesom pra-
codawcy?

Oczywistym jest, że celem  
korzystania ze zwolnienia lekar-
skiego jest odzyskanie zdrowia 
i pełnej zdolności do pracy. Nie-
stosowanie się do zaleceń lekar-
skich często prowadzi do prze-
dłużenia okresu niezdolności do 
pracy. W interesie pracodawcy 
jest, aby pracownik jak najszyb-
ciej wrócił do pracy. Nie stosując 
się do zaleceń lekarskich pra-
cownik postępuje   sprzecznie 
ze swoimi obowiązkami, takimi 
jak lojalność wobec pracodawcy, 
obowiązek świadczenia pracy 
i usprawiedliwiania nieobecno-
ści. Pracodawca zatem ma pra-
wo sprawdzić, czy pracownik 
wykorzystuje zwolnienie lekar-
skie zgodnie z jego przeznacze-
niem. Jeżeli stwierdzi, że pra-
cownik obowiązki te naruszył, 
może zastosować wobec niego 
sankcje dyscyplinarne z najcięż-
szą w postaci rozwiązania umo-
wy o pracę bez wypowiedzenia, 
ponieważ podejmowanie czyn-
ności, które mogą zaszkodzić 
celowi zwolnienia lekarskiego 
jakim jest odzyskanie zdolności 
do pracy, zakwalifikowane może 
być jako naruszanie podstawo-
wych obowiązków przez pra-
cownika. 

Kluczowe znaczenie ma zwy-
kle to, czy ze zwolnienia lekar-
skiego wynika, czy chory może 
chodzić, czy musi leżeć. W przy-
padku wycieczek zagranicznych 
odbywanych w czasie zwol-
nienia lekarskiego pracownik 
jest w jeszcze gorszej sytuacji. 
Przyjmuje się, że nawet wtedy, 
gdy z zalecenia  lekarskiego wy-
nika, iż pracownik  korzystający  
ze zwolnienia lekarskiego może 
chodzić, jego  udział w trakcie 
tego zwolnienia w wycieczce za-
granicznej, szczególnie objazdo-
wej, pozwala na stwierdzenie, że 
pracownik naruszył ze swej winy 

obowiązki pracownicze w stop-
niu skutkującym  możliwość 
rozwiązania z nim stosunku 
pracy bez wypowiedzenia. Oso-
ba taka wykorzystuje zwolnie-
nie lekarskie do celów typowo 
wypoczynkowych, a nie dla po-
ratowania swego zdrowia. Pod-
stawy do zwolnienia będą tym 
bardziej uzasadnione, gdy pra-
cownik wcale nie był niezdolny 
do pracy, a orzeczenie lekarskie 
o niezdolności do pracy uzy-
skał w nielegalny sposób. Takie 
działanie wprost przesądzałoby 
o wykorzystywaniu zwolnienia 
lekarskiego w celu uchylania się 
od pracy. 

Inaczej należałoby natomiast 
ocenić zachowanie pracownika, 
gdyby uwodnił pracodawcy, że 
jego wyjazd miał na celu  po-
prawę zdrowia, szczególnie jeśli 
przedłoży zalecenie lekarskie 
z pobytu w miejscowości uzdro-
wiskowej lub sanatorium. Wska-
zać również należy, iż typowym 
przykładem nadużywania zwol-
nienia, który skończyć się może 
dyscyplinarką, jest wykonywanie 
pracy zarobkowej w czasie zwol-
nienia lekarskiego, podobnie jak 
prowadzenie w tym czasie wła-
snej działalności gospodarczej. 
O ile w przypadku beztroskiego 
wyjazdu na wycieczkę podczas 
załatwionego w tym celu zwol-
nienia możliwości obrony pana 
Jacka będą raczej ograniczone, 
to w innych przypadkach uda 
się czasem, szczególnie z po-
mocą adwokata, wybronić przed 
zwolnieniem, składając pozew 
do sądu o przywrócenie do pra-
cy. Najważniejsze jest jednak 
to, aby podejmując jakiekolwiek 
aktywności w czasie zwolnienia 
lekarskiego mieć na względzie, 
że skończyć się to może dla nas 
utratą pracy. 

Kazus 2 – sąsiedzki spór
Pan Wiesław mieszka na 

osiedlu domków jednorodzin-
nych. Jego sąsiad zza płotu wiele 
lat temu tuż przy granicy działek 
posadził szpaler brzóz. Drzewa 
są okazałe, a jesienią sprawiają 

kłopot panu Wiesławowi, bo li-
ście zanieczyszczają jego trawnik. 
Zwracał kilkakrotnie uwagę są-
siadowi, żeby posprzątał, ale ten 
utrzymuje, że nie będzie się zaj-
mował czyjąś działką. Co można 
zrobić w takiej sytuacji? Do kogo 
należy porządkowanie? 

Niestety, nasz Czytelnik ma 
ograniczone możliwości prawne 
rozwiązania tego problemu. Za 
porządek na terenie nierucho-
mości odpowiada jej właściciel, 
czyli pan Wiesław musi sam 
uprzątać opadające liście z te-
renu swojej posesji. Nie ma też 
przepisów, które zakazywałyby 
sadzenia drzew w sąsiedztwie 
płotu sąsiada, chyba że stano-
wiłyby one zagrożenie dla zabu-
dowań. Pamiętać jednak należy, 
że naruszenia te muszą istnieć 
w chwili zgłaszania żądania, nie 
ma możliwości powoływania 
się na takie zagrożenie w bliżej 
nieokreślonej przyszłości. Czę-
sto też w podobnych sprawach 
sądy odwołują się do prawa 
budowlanego, które określa, iż 
ogrodzenie powyżej 2,20 m wy-
maga zgłoszenia właściwemu 
organowi. Dlatego, jeżeli drzewa 
sąsiada przewyższają ten pułap, 
wówczas nasze roszczenie może 
stać się zasadne i sąd może na-
kazać przycięcie drzew do tej 
wysokości. Co prawda jeden 
z przepisów kodeksu cywilne-
go, stanowi, że właściciel gruntu 
powinien powstrzymywać się 
od działań, które zakłócałyby 
korzystanie z nieruchomości są-
siedniej ponad przeciętną mia-
rę. Jednak w przedmiotowym 
kazusie trudno uznać, iż opa-
danie liści raz do roku stanowi 
uciążliwość ponad przeciętną 
miarę i dlatego też pan Wiesław 
miałby małe szanse, żeby prze-
konać do swych racji sąd i jego 
powództwo najprawdopodob-
niej zostałoby oddalone.

adwokat i mediator 
Anna Krawczyk-Koźmińska

Kilka słów o mediacji i kazusy
ADWOKAT RADZI  Coraz więcej czytelników pyta, czym jest mediacja? Jakie płyną z niej korzyści? W jakich 
sprawach można ją przeprowadzić? Ile kosztuje? Czy ugoda zawarta przed mediatorem jest ważna? Zachęca-
my też do lektury kazusów. Jeden dotyczy sporu z pracodawcą, drugi – z sąsiadem
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Warszawa to tętniąca życiem, 
nowoczesna metropolia, która 
może konkurować z innymi stolica-
mi Europy. Tu przeszłość współgra 
z teraźniejszością. Nowoczesne bu-
dynki łączą się ze starą zabudową. 
Co ciekawego możemy zobaczyć? 
Przedstawię tylko kilka propozycji, 
które moim zdaniem warto zoba-
czyć.

Zamek Królewski – pierwszy 
zamek powstał w XV wieku i był 
siedzibą książąt mazowieckich. Po 
ich śmierci przeszedł na własność 
królestwa. Po przeniesieniu stolicy 
z Krakowa do Warszawy, za czasów 
Zygmunta III Wazy, stał się siedzibą 
króla i dworu. Z tego powodu był 
obiektem najazdów, niszczonym 
i plądrowanym między innymi 
przez Szwedów, Brandenburczy-
ków i Rosjan. Na przełomie XVIII 
i XIX wieku wielokrotnie przebu-
dowywany, zwłaszcza za czasów 
Stanisława Augusta Poniatowskie-
go. W 1818 roku powstały Arkady 
Kubickiego, które bezpośrednio 
łączyły się z ogrodami królewski-
mi po stronie wschodniej zam-
ku. To właśnie na zamku została 
uchwalona Konstytucja 3 Maja. 
W latach przedwojennych zamek 
był siedzibą prezydentów II Rze-
czypospolitej. Podczas powstania 
warszawskiego został całkowicie 
zniszczony przez Niemców. Ura-
towały się tylko Arkady Kubickiego 
i częściowo biblioteka. Odbudowa-
ny dopiero w latach 70. XX wieku. 
Obecnie w zamku mieści się mu-

zeum, w którym możemy zobaczyć 
między innymi najcenniejsze obra-
zy polskich malarzy. Zamek jest na 
pewno głównym punktem, który 
należy odwiedzić, będąc w Warsza-
wie.

Kolumna króla Zygmunta III 
Wazy usytuowana na Placu Zam-
kowym jest najstarszym i najwięk-
szym pomnikiem wzniesionym 
w 1644 roku. Inicjatorem budowy 
był król Władysław IV, który posta-
wił go na cześć swego ojca. Pomnik 
ma wysokość 22 metrów, a postać 
króla mierzy 275 centymetrów. 
Trzyma on w prawej dłoni szablę, 
która jest symbolem dzielności, 
a w lewej krzyż, który obrazuje go-
towości do walki ze złem. Według 
legendy, gdy król opuści dłoń z sza-
blą, będzie to zwiastować zbliżające 
się niebezpieczeństwo. 

Syrenka – pomnik, który jest 
symbolem Warszawy, umieszczony 
również w herbie miasta. Znajduje 
się w centrum Rynku Starego Mia-
sta. Otoczony jest fontanną, przy 
której chłodzą się liczni turyści 
w okresie letnim. Jest to kopia, bo 
oryginał znajduje się na dziedzińcu 
Muzeum Historycznego. Na temat 
Syrenki jest wiele legend, a jedna 
z nich głosi, że będzie ona bronić 
mieszkańców Warszawy.

Rynek Starego Miasta po-
wstał w XIII wieku i był malowni-
czym zakątkiem miasta, a w prze-
szłości głównym placem Warszawy. 
Odbywały się tu liczne uroczy-
stości, ale także były wykonywa-

ne wyroki na skazańcach. W 1944 
roku doszczętnie zniszczony. Od-
budowany w latach powojennych. 
W jednej z kamieniczek, według 
legendy, zamieszkiwał stwór, który 
bronił zgromadzonych tam skar-
bów. Każdy, kto na niego spojrzał, 
był zamieniany w kamień. Bazy-
liszek został jednak pokonany za 
pomocą lustra. Na pamiątkę jedna 
z kamieniczek na swojej fasadzie 
ma umieszczony wizerunek stwora 
i mieści się w niej słynna restaura-
cja „Bazyliszek”.

Kościół św. Marcina znajduje 
się przy ulicy Piwnej, w centrum 
starówki. Ufundowany przez księ-
cia mazowieckiego Ziemowita i jego 
żonę Eufemię w 1356 roku. Korpus 
świątyni od XVIII wieku jest w stylu 
barokowym. Kościół obecnie gro-
madzi warszawską inteligencję.

Barbakan i mury obronne 
to pozostałości murów obronnych 
wzniesionych w 1548 roku przez 
Jana Baptystę Wenecjanina. Moż-
na tu zobaczyć ekspozycję ilustru-
jącą historię fortyfikacji miejskich 
z modelami wież i murów.

Muzeum Warszawy mieści 
się w kilku kamieniczkach na tere-
nie Starego Miasta. Pokazuje dzieje 
stolicy do czasów najdawniejszych 
aż po współczesność. W muzeum, 
oprócz wystawy głównej, można 
zobaczyć ekspozycje okresowe, 
ukazujące poszczególne dzielnice 
stolicy. Na zwiedzanie tego mu-
zeum musimy przeznaczyć kilka 
godzin.

Łazienki Królewskie – ze-
spół pałacowo-ogrodowy założo-
ny w XVIII wieku przez Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Zajmuje 
powierzchnię 76. Oprócz licznych 
budynków i pomników wolnostoją-
cych, są tu cztery ogrody: Królew-
ski, Romantyczny, Modernistyczny 
i Chiński. Obejrzymy też Świątynię 
Sybilli, Świątynię Egipską czy Kosza-
ry Kantonistów. Na wyspie, oprócz 
pałacu, w którym pomieszkiwał 
w okresie letnim król, wybudowa-
no również cerkiew św. Aleksandra 
Newskiego. Jest również pomnik 
Fryderyka Chopina, przy którym 
odbywają się koncerty. W czasie II 
wojny światowej Łazienki zostały 
w znacznym stopniu zniszczone, 
ale mieszkańcy Warszawy je odbu-
dowali. Mieści się tu filia Muzeum 
Narodowego.

Muzeum Powstania War-
szawskiego otwarte w 2004 roku, 
jako hołd mieszkańcom Warsza-
wy, którzy walczyli i ginęli za wol-
ną Polskę w 1944 roku. Prowadzi 
szeroką działalność naukowo-ba-
dawczą oraz edukacyjną, poświę-
coną dziejom powstania warszaw-
skiego. Zajmuje się także historią 
Państwa Podziemnego. Pokazuje 

Pomnik Małego Powstańca przy murach miejskich

Pomnik ks. Poniatowskiego 
przed Pałacem Prezydenckim Kolumna Zygmunta III Wazy

Zamek Królewski

Barbakan

Wycieczka do stolicy
TURYSTYKA  Warszawa jest miastem, które przeszło bardzo wiele. Ale stolica naszego kraju żyje nie 
tylko przeszłością 

również terror komunistyczny 
i losy powstańców w czasach PRL
-u. Wykorzystywane są tu techni-
ki audiowizualne. W muzeum jest 
zgromadzonych ponad 30 tysięcy 
eksponatów. Przed zwiedzaniem 
trzeba zarezerwować bilety.

Pałac Prezydencki powstał 
w latach 40. XVII wieku. Zbudowa-
ny został przez hetmana wielkiego 
koronnego Stanisława Koniecpol-
skiego. Miał kilku właścicieli i pełnił 
różne funkcje. Po odzyskaniu nie-
podległości w 1918 roku był siedzibą 
Prezesa Rady Ministrów. W latach 
okupacji pełnił rolę luksusowego 
hotelu wraz z kasynem. Po zakoń-

czeniu wojny stał się siedzibą rady 
ministrów. Tu toczyły się obrady 
Okrągłego Stołu. Od 1994 roku stał 
się siedzibą prezydenta. Pałac moż-
na zwiedzać po uprzedniej rezer-
wacji (tylko dla grup zorganizowa-
nych). Zwiedzanie trwa ok. godziny 
i odbywa się z przewodnikiem.

Warszawa i jej historia to 
na pewno temat nie tylko na je-
den artykuł, ale na kilka książek. 
W tym artykule zasygnalizowałem 
ciekawe miejsca w naszej stolicy. 
Od nich można zacząć przygodę 
z Warszawą.

Tekst i fot. (Maw)
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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)

Rzucisz się w wir kontaktów towarzyskich. Nie zatrać 
się zbytnio w zabawie, bo zapomnisz o obowiązkach: 
wywiadówce, zakupach itp. i rodzina będzie miała do 
ciebie uzasadnione pretensje. Uważaj, bo gdy jesteś 
w optymistycznym nastroju, tracisz czujność. Jeśli 
wyjawisz sekret osobie, która uwielbia plotkować, 
wkrótce możesz spodziewać się związanych z tym 
przykrości.

Obiecałeś sobie, że poświęcisz trochę czasu na roz-
wój zainteresowań, ale nic z tego nie wyjdzie. Stale 
ktoś będzie zaprzątał ci głowę swoimi problemami. 
Współpracownicy nie będą w stanie sami zrealizować 
projektu, a przyjaciółka, która właśnie się rozwodzi, 
przyjedzie się wypłakać. Do wszystkiego podejdź ze 
spokojem, ale nie daj sobie zbytnio wejść na głowę.

Kiedy otoczenie wpadnie w szał świątecznych przy-
gotowań, ty będziesz siedział z kalkulatorem w ręku 
i liczył, kto jest ci coś winien. A potem się o to upo-
mnisz. Ludzie nie lubią, kiedy wytyka się im zaległe 
rachunki, ale tym razem nie popsujesz swoich kon-
taktów. Lwy w stałych związkach czeka romantyczny 
weekend, ale unikajcie nawiązywania kontaktów 
z dawnymi sympatiami.

Odpuść ambitne zadania, bo wyjątkowo trudno 
będzie ci się nad nimi skupić. Unikaj konfliktów, 
a jeśli już zdarzy się jakaś nieprzyjemna rozmowa, 
pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Zadbaj o siebie, 
wybierz się do kosmetyczki, fryzjera. To skutecznie 
poprawi ci humor.

Życie w wiecznym pośpiechu jest bardzo obciąża-
jące. Zwolnij i po prostu poszukaj pomocników do 
wykonania niektórych zadań. Nawet jeśli nie poradzą 
sobie z nimi idealnie, ty zyskasz nieco czasu dla sie-
bie. Nie przejmuj się drobiazgami, to zagwarantuje ci 
dobry nastrój w kolejnych dniach.

Tydzień pod znakiem spotkań, i to nie tylko towa-
rzyskich. Nowe kontakty zawodowe okażą się bardzo 
przydatne w dalszej karierze. Trochę kłopotów w ro-
dzinie. Zdystansowałeś się od konfliktu, który ciebie 
nie dotyczy, a podejmiesz się oceny postępowania 
innych. Będzie to źle odebrane.

Najbliższe dni nie zwiastują ani problemów, ani 
kłótni. Spędzisz je sympatycznie. Znajdziesz też 
sporo czasu na przyjemności. Nie żałuj go, w ten 
sposób naładujesz baterie. Jeśli ktoś zaprosi cię na 
imprezę, skorzystaj. Będzie to szansa na zawarcie 
przyjaźni, która odmieni twoje życie.

Jeśli w pracy czekają cię trudne sprawy, śmiało ru-
szaj do przodu. Planety sprzyjają pokonaniu konku-
rencji. Dni będą niespokojne, czujnie obserwuj, kto 
popełni błąd. Wtedy zyskasz sporą przewagę, a szef 
nie będzie szczędził ci pochwał. W weekend odpocz-
nij, pozbądź się napięć. Spędź go z rodziną bądź 
przyjaciółmi, pograjcie w planszówki, wybierzcie się 
do kina.

Będzie cię rozsadzać energia, a do głowy przyjdą 
niesamowite pomysły. Nie kłóć się z szefem, jeśli 
nie będzie podzielał twojego entuzjazmu. Daj mu 
trochę czasu i postępuj dyplomatycznie, a w końcu 
postawisz na swoim. W sprawach rodzinnych w ce-
nie będzie szczerość. Jeśli nie podoba ci się pomysł 
kogoś z krewnych, jasno to powiedz. Być może 
ochronisz go przed dużą wpadką.

Staniesz się uparty i zbyt pewny siebie, a to nie 
wróży dobrze w sprawach zawodowych. Tu potrze-
ba otwartości, elastyczności, czasem też pokory. 
Będziesz chciał wszystkim udowodnić, że sam po-
radzisz sobie z trudnym zadaniem. W efekcie zbyt 
dużo na siebie weźmiesz, zmęczysz się, staniesz się 
drażliwy i nie do zniesienia dla otoczenia. W wolny 
dzień najlepiej wrzuć na luz.

Kilka dni ciszy i spokoju, o tym właśnie marzysz. Nie-
stety, sprawy zawodowe nie dadzą o sobie zapomnieć. 
Co więcej, wzbudzą niepokój, bo pojawią się dziwne 
sytuacje i plotki, które zbiją cię z tropu. Poczujesz, że 
grunt pod twoimi nogami nie jest zbyt stabilny. Od-
reaguj na niwie towarzyskiej. Nie unikaj spotkań, jeśli 
jesteś samotny, poznasz kogoś interesującego.

Będziesz rozkojarzony i trudno będzie ci skupić się na 
obowiązkach. Wycisz też emocje, bo awantury nie do-
prowadzą do niczego dobrego. Jeśli nie wiesz jaką de-
cyzję podjąć w sprawach finansowych, zasięgnij rady 
eksperta. Bądź ostrożny na zakupach, żeby zbytnio nie 
spustoszyć konta przed świętami Bożego Narodzenia. 
W miłości bez niespodzianek, pełna stabilizacja.

Kolorowanki dla dzieci
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fot. Lidia Jagielska

Wiktoria PoLitoWska
 urodziła się 15 listopada 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,7 kg i mierzyła 
54 cm. Jest córką Mariusza 
i Weroniki z Rybnik, 
a siostrą Nadii i Mateusza 

ZuZanna ZegadLińska
 urodziła się 20 listopada 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,75 kg i mierzyła 
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Sławomira 
i Joanny ze Skępego. 

Jakub JaWorski
 urodził się 17 listopada 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 4,05 kg i mierzył 57 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Piotra i Joanny z Lipna

MaJa kWatek
 urodziła się 21 listopada 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,5 kg i mierzyła 
54 cm. Jest córką Marcina 
i Pauliny z Lipna, a siostrą 
Filipa i Jakuba 

oLiWier rucheWicZ
 urodził się 16 listopada 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,78 kg i mierzy-
ła 54 cm. Jest synem 
Jarosława i Magdaleny 
z Zadusznik, ma siostrę 
Oliwię  

oLiWia dydak
 urodziła się 20 listopa-

da w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,5 kg i mierzyła 
53 cm. Jest córką Przemka 
i Sylwii z Włocławka, ma 
siostrę Nikolę 

oLiWka skierska
 urodziła się 19 listopada 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,9 kg i mierzyła 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Jarosława 
i Grażyny z Lubówca

MiłosZ Migut
 urodził się 17 listopada 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,32 kg i mierzył 
55 cm. Jest synem 
Mirosława i Lidii z Kło-
kocka, a bratem Marcela, 
Szymona i Oliwii

Noworodki

Nowi mieszkańcy powiatu i okolic
Rodzice, którzy chcą, by zdjęcie ich nowo narodzonego dziecka znalazło się na naszych łamach, mogą 
przesłać je mailem na adres redakcja@wpr.info.pl.

R E K L A M A
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Na powstanie 
W sierpniu 1831 roku trwała wojna polsko-rosyj-
ska, będąca efektem powstania listopadowego. Był 
to czas walki, ale i dobroczynności. Wojsko potrze-
bowało leków i ubrań. Na apel odpowiadali także 
mieszkańcy lipnowskiego.

XIX wiek

Czas zamienników
CIEKAWOSTKA  I wojna światowa była wydarzeniem, które odcisnęło wielkie piętno nie tylko w sfe-
rze politycznej, ale i społecznej. Żołnierze walczyli i ginęli tysiącami. W ich domach trwała żałoba 
i walka o utrzymanie się przy życiu. Brakowało jedzenia, więc należało sobie radzić na różne sposoby. 
Oto przegląd wynalazków dietetycznych z okresu wojny z terenów polskich

Codziennie w Gazecie War-
szawskiej ukazywały się spisy 
przedmiotów, które Polacy prze-
kazywali powstańcom. Bardzo 
często byli to mieszkańcy zaboru 
pruskiego. Największe potrze-
by miały szpitale wojskowe. 
Przykładowo osoba o inicjałach  
A. O. z Wielgiego przesłała do War-
szawy 10 koszul, 6 funtów szarpi 
i 7,5 funta starej bielizny. Szarpie 
to nazwa bandaży wykonywanych 
z większych połaci tkanin poprzez 
wyszarpywanie z nich pasków.

Bardzo często darczyńcy nie 

decydowali się na podanie swoich 
imion i nazwisk. Nawet inicjały 
bywały rzadkością. Obawiano 
się reakcji Rosjan na pomoc dla 
powstańców. Inny przykład: 
Obywatel K. K. z Lipna przesłał 
również szarpie, bandaże i 30 ko-
szul. Z ciekawszych darów, które 
otrzymały warszawskie szpitale, 
wymienić można pijawki oraz bu-
lion. Mimo pełnej ofiarności powst-
anie wkrótce upadło. Tych, których 
wspierali insurgentów poddano 
represjom.

(pw)

XIX wiek

Wojna i alkohol
W lutym 1904 roku wybuchła wojna rosyjsko-ja-
pońska. Chociaż toczyła się na Dalekim Wscho-
dzie miała przełożenie na życie gospodarcze nawet 
w Guberni Płockiej.

Kilka miesięcy po wybuchu 
wojny nastąpił zastój w handlu. 
Rosja była już wtedy państwem 
o dość słabej pozycji ekonom-
icznej. Konieczność wydatkow-
ania pieniędzy na koszty wojny 
spowodowała, że rząd nie mógł 

interweniować na cywilnym 
rynku. Pod koniec roku zamknięto 
sklepy monopolowe  m. in. w Li-
gowie Mazowszu, Tłuchowie, Wiel-
giem i Sicieniu. Sprzedaż wódki 
z legalnych źródeł dramatycznie 
spadła. Sklepy nie były w stanie 

zarobić nawet na opłaty admin-
istracyjne związane z prowadze-
niem sprzedaży alkoholu.

Ludność nie przestała pić 
wódki, ale nie było jej stać na zak-
upy w oficjalnych sklepach. Wiel-
ki udział w spożyciu w lipnows-
kim miał alkohol przemycany 
przez granicę. Nikt wówczas nie 
prowadził statystyk dotyczących 
pijaństwa, ale było to zjawisko 
bardzo powszechne. Obecnie 
szacuje się, że roczne spożycie 
wódki na głowę wynosiło ok. 20 
litrów.

(pw)

XIX wiek

Hojny dziedzic
1000 złotych polskich – tyle na budowę kościoła 
w Tłuchowie w swoim testamencie przeznaczył 
Paweł Paprocki w 1824 roku.

Paweł Paprocki był dziedzicem 
Sobowa. Pełnił funkcję łowczego zi-
emi dobrzyńskiej. Brat Pawła – Ro-
muald był przed nim dziedzicem 
Sobowa i pułkownikiem wojsk 
polskich. Dobrym zwyczajem było, 
gdy dziedzic umierał, przeznac-
zanie pewnej sumy na cele 

kościelne lub charytatywne. Paweł 
Paprocki zmarł w 1824 roku. Trzy 
lata wcześniej, 14 maja 1821 roku 
spisał swój testament. Uczynił 
to w tajemnicy i dopiero po jego 
śmierci ostatnia wola została pot-
wierdzona przez Namiestnika 
Królestwa Polskiego. Była to nor-

malna procedura.
Dziedzic Paprocki przeznaczył 

3 tys. złotych na obmurowanie 
cmentarza przy kościele w Sobow-
ie, na którym zresztą spoczął. 
Dalsze 3 tys. zł przeznaczono na 
kościół w Sobowie, tysiąc złotych na 
budowę kościoła w Tłuchowie. To 
sporo pieniędzy biorąc pod uwagę, 
że roczny zarobek wiejskiego par-
obka w tym czasach wnosił ok. 
15 złotych. Kościół w Tłuchowie 
wzniesiono w 1828 roku. Niestety 
kilkadziesiąt lat później spłonął. 
W 1888 roku wzniesiono nową 
świątynię.

(pw)

którymi pracowali naukowcy. 
Pierwszym zamiennikiem był 
“chleb wojenny”. Składał się 
w 55% z mąki żytniej, w 25% 
z mąki jęczmiennej i w 20% 
z mączki kartoflanej. Dodatek 
mączki zapobiegał, by chleb 
stał się szybko nieświeży. 
Nawet po tygodniu od kupna 
nadawał się do konsump-
cji. Kiedy brakowało mąki 
żytniej do chleba dodawano 

grykę lub groch.
W 1916 roku kupno kawy 

graniczyło z cudem. Konieczny był 
zamiennik, czyli kawa zbożowa. 
Wykonywano ją z pszenicy, a dom-
ieszka smoły węglowej zabarwiała 
płyn na miły kolor charakterystyc-
zny dla małej czarnej. Z dodatkiem 
mleka taką zastępczą kawę było 
można nawet wypić. Była też zd-
rowsza niż tradycyjna, ponieważ 
nie zawierała kofeiny. Wkrótce ni-
estety zaczęło brakować pszenicy, 
dlatego usunięto ją ze składników 
zamiennika kawy. Powstała druga 
wersja tego wynalazku - niemal 
nie do wypicia. Robiono ją z żołędzi 
dębowych i bukowych. Wkrótce 
żołędzi zaczęto używać do karmie-
nia świń i w związku z tym musiał 

powstać kolejny zamiennik kawy. 
Wykonywano ją z marchewek 
i żółtej rzepy. Znalezienie zamien-
nika dla herbaty było proste. Par-
zono sobie herbatkę lipową. Lip nie 
brakowało.

Sprytnie poradzono sobie 
z brakiem mięsa. Zazwyczaj go-
towano ryż do którego dolewano 
wywaru z baraniny lub jagnięciny. 
Ryż formowano na kształt kot-
letów i w ten sposób powstawało 
danie o smaku mięsa, ale bez 
mięsa. W dziedzinie włókiennictwa 
bawełnę zastępowano tkaninami 
wykonywanymi z ...pokrzyw. Proces 
produkcji przypominał nieco wyra-
bianie tkaniny lnianej. Niemiecki 
przemysł włókienniczy wzniósł się 
na wyżyny, produkując ubrania 
z papieru. Papierowe ubrania były 
nietrwałe, dlatego przeznaczano 
je na rynek cywilny. Najlepsze 
materiały używano do produkcji 
mundurów. Ponieważ brakowało 
dobrej jakości skór, podeszwy butów 
produkowano z drewna. Nie były 
to “kory” czyli grube podeszwy, ale 
delikatne drewniane płytki, które 
były elastyczne.

(pw)

I wojna światowa miała być 
szybkim konfliktem, który pow-
inien się zakończyć po kilku ty-
godniach, najwyżej po kilku 
miesiącach. Na początku wszyst-
kie strony były przygotowane i nie 
żałowały żołnierzom jedzenia. 
Średnia dzienna racja dla wojskow-
ych wynosiła 4 tys kalorii. W przy-
padku armii rosyjskiej było to 
mniej, bo 2 tys. kalorii. Przewidy-
wania dotyczące długości wojny 
nie sprawdziły się. Mijały kolejne 
miesiące, a we wszystkich krajach 
zaczęło brakować podstawowych 
produktów. W efekcie w 1916 roku 
w bogatej Wielkiej Brytanii ch-
leb wyrabiano z suszonych ziem-
niaków, otrębów i zmielonej trawy 
ponieważ brakowało mąki.

Brakowało mąki i cukru, 
ponieważ rolnicy zamiast uprawiać 
ziemię, zostali powołani do 
wojska. “W kamasze” brano nie 
tylko ludzi, ale i konie. Bez ko-
nia niemożliwe było wykonanie 
orki i innych zabiegów. Na tere-
nie Niemiec i okupowanych przez 
Niemców brakowało pożywienia 
pochodzącego spoza Europy. Trans-
porty np. z kawą nie mogły docierać 
do portów niemieckich, ponieważ 

były one zablokowane przez 
Brytyjczyków. Z kolei w Wielk-
iej Brytanii spora część towarów 
kolonialnych szła na dno 
oceanu na skutek działalności 
niemieckich łodzi podwodnych.

W Warszawie również 
brakowało pożywienia. Miejs-
cowe Towarzystwo Higieny 
zwróciło się do szeregu spec-
jalistów, by ci stworzyli wojen-
ny jadłospis uwzględniając 
możliwości zaopatrzenia na 
lokalnym rynku. W akcji wzięli 
udział znanie lekarze. Uznano, że 
przeciętny człowiek musi w ciągu 
dnia dostarczyć do organizmu 2486 
ciepłostek. Był to ówczesny odpow-
iednik kalorii – jednostki ciepła, 
czyli energii.

Przeciętne śniadanie musiało 
składać się z herbaty z łutem cukru 
(1 łut wynosił ok 12 g) oraz z 16 
łutów chleba (ok. 200 g). Na obiad 
proponowano zacierki na wodzie 
lub mleku, kartoflankę, kapuśniak 
i inne zupy. Do zup podawano chleb. 
W ten sposób żołądek wypełniał się 
aż do czasu wieczerzy. Tu również 
decydowano się na proste przepisy 
najczęściej związane z kaszą.

Z biegiem czasu brak produk-

tów stawał się coraz wyraźny 
i ludzi nie było stać nawet na mini-
malne wskazane w jadłospisach 
racje. Ratowano się, chodząc do 
kuchni ludowych, które wydawały 
posiłki na świeżym powietrzu. 
Diecezja warszawska rozpoczęła 
akcję zachęcającą mieszkańców wsi 
do tego, by ci przyjmowali dzieci 
z Warszawy. Na terenach wiejskich 
nie występowały aż tak znaczne 
ubytki żywności. Tysiące dzieci 
z Warszawy skorzystało z tej opcji.

Najbardziej popularnym 
słówkiem tamtych czasów było 
“Ersatz”, czyli po niemiecku “zami-
ennik”. Łącznie w Niemczech 
wymyślono 446 zamienników 
pożywienia i leków. Nie były to byle 
jakie zamienniki, ale produkty nad 



Cykl warsztatów plastycz-
nych dla członków lipnowskiego 
koła niewidomych obejmował 
trzy spotkania. Talenty plastycz-
ne osób niedowidzących odkry-
wały instruktorski: Anna Sawicka 
Borkowicz, Małgorzata Żarecka 
Ziółkowska i Natalia Kaliska, nad 
przebiegiem akcji czuwał pre-
zes lipnowskiego PZN Krzysztof 
Suchocki, a zajęcia odbywały się 
w Miejskim Centrum Kulturalnym 
w Lipnie od października.

– Dziękuję staroście Krzyszto-
fowi Baranowskiemu za pieniądze 
na te warsztaty, bo pewnie zdrowi 
ludzie nie zdają sobie sprawy jak 
wiele znaczy dla nas takie spotka-
nie, wyjście z domu, nauka czegoś 
nowego – mówił prezes lipnow-
skiego koła Polskiego Związku 
Niewidomych Krzysztof Suchoc-
ki. – Dla ludzi niewidomych, nie-
dowidzących, niepełnosprawnych 
zajęcia plastyczne z instruktorem 
to wyjątkowa okazja do rozwoju 
umiejętności, a może odkrycia 
swojego talentu. Planowaliśmy 
dwa spotkania, ale pieniążków 

starczyło na materiały niezbędne 
do poprowadzenia trzech warsz-
tatów. W spotkaniach plastycz-
nych uczestniczyli członkowie 
PZN z całego powiatu. Dziękuję 
za zaangażowanie i muszę przy-
znać, że dzięki ludziom dobrej 
woli był to wspaniały rok dla na-
szego koła. Podsumowaniem bę-
dzie oczywiście tradycyjna wigilia 
Polskiego Związku Niewidomych, 
na którą już dzisiaj wszystkich 
naszych przyjaciół z całego po-
wiatu lipnowskiego serdecznie 
zapraszam.

Wigilia lipnowskiego PZN od-
będzie się 5 grudnia w Miejskim 
Centrum Kulturalnym w Lipnie. 
Przy świątecznym stole zasiądą 
niewidomi i niedowidzący z ca-
łego powiatu, samorządowcy, 
księża i przyjaciele niewidomych. 
Będzie niespodzianka artystyczna 
od lipnowskich uczniów, prezenty 
i opłatek. Patronem medialnym 
wyjątkowego spotkania będzie 
tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Odkryli talenty
W czwartek 16 listopada członkowie lipnowskiego 
koła Polskiego Związku Niewidomych podsumowali 
cykl warsztatów plastycznych dofinansowanych przez 
starostwo powiatowe w Lipnie.

Powiat
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KLASA I A SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W LIPNIE 
Pierwszaki: Filip Dąbek, Zuzanna Dobies, Julia Gajewska, Miłosz Gładysz, Zuzanna Ja-
worska, Julia Kościołek, Emilia Kwiatkowska, Lena Laskowska, Szymon Leszczyński, Kin-
ga Lewandowska, Nikodem Maklakiewicz, Franciszek Ostrowski, Natalia Prażniewska, 
Maciej Rakowski, Nikodem Dawid Retlikowski, Piotr Nocny, Maja Stalińska, Amelia Szpa-
nelewska, Wiktoria Sztuczka, Marta Wojciechowska, Alicja Woźniak, Oliwia Wiśniewska
Wychowawczyni: Iwona Witkowska

KLASA I B SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W LIPNIE 
Pierwszaki: Sebastian Bądkowski, Szymon Bielicki, Gabriela Budzanowska, Julia Cel-
mer, Patryk Ellwart, Karolina Górzyńska, Martyna Grudowska, Oliwia Jeżewska, Ka-
mil Jędrasik, Jan Lewandowski, Julia Kwaśniewska, Agata Obrębska, Joanna Ornowska, 
Adam Rafiński, Oliwia Smolarska, Hubert Wajs, Matylda Wiśniewska, Marta Zajączkow-
ska 
Wychowawczyni: Maria Balicka

Lidia Jagielska
R E K L A M A



Auto-Moto

SPRZEDAM AUTO MARKI PEU-
GOET 407 2.0 hdi rok.2006 listo-
pad srebrny met. Pełne wyposaż. 
Czysty i zadbany. Polecam. Tel. 
794 689 062. Cena-12.500

Sprzedam 4 koła z felgami 13 zi-
mowe warsztat metalowy do gara-
żu, tel. 661 357 854 narzędzia do 
c360

Audi A4, 1,8 turbo, 190 km, 2004. 
Tel. 510 896 586

Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 
zł worek, ekogroszek i orzech 
(worki 25 kg). OBLADREX Golub-
Dobrzyń, tel. 604 517 964

Nieruchomości

Działki 30 i 10 a, budowlane, 
uzbrojone. Krajżega. Tel. 542 897 
347

Rolnictwo

Kupię kukurydzę mokrą, ziemnia-
ki przemysłowe i buraki cukrowe. 
Tel. 502 317 365

Różne

Orzech średni 50 kg, wałki na-
pęnd. Rozrzut. Opryskiwacz. Tel. 
54 289 73 47

Usługi

Transport koni, krów i innych 
zwierząt na terenie całej Polski. 
Atrakcyjne stawki i fachowe po-
dejście. Tel 669 450 043
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

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

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

Skup palet - sprzedaż, skup, wymiana, kontakt 
pod nr. 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, kon-
takt pod nr. tel. 512 929 436

Kwiaciarna Marty, ul. Przekop 5, Lipno, kon-
takt pod nr. tel. 663 670 353

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

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

Serwis sprzątający Aleksandra Ruszkow-
ska oferuje: kompleksowe sprzątanie po 
remontach i przeprowadzkach, czyszczenie 
dywanów, tapicerek, 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

Salon Metamorfoza oferuje usługi w zakresie 
fryzur i strzyżeń damskich i męskich, Lipno ul. 
Mickiewicza 7a, kontakt pod nr. tel. 723 288 
474

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

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

Sport i rekreacja
fitness / aerobic

Surowce / skupy

Usługi
inne

salony fryzjerskie

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscuSzukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu
Auto Moto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto-Moto

Rolnictwo

Usługi

Drewno/Węgiel

Nieruchomości

Różne
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Impreza właśnie pod takim 
hasłem wystartuje o godz. 9.00. 
W wyznaczonych punktach na 
terenie szkoły będzie loteria fan-
towa, świąteczna sesja zdjęciowa 
i kiermasz rozmaitości. Nie za-
braknie ozdób bożonarodzenio-
wych, stoiska sportowego, salonu 
urody, kramików ze słodkościami. 
Szczytna akcja zostanie przepro-
wadzona, by zebrać pieniądze na 
rzecz chorych i potrzebujących 
podopiecznych placówki w Wiel-
giem.

(ak)
fot. nadesłane

Do 2 grudnia można zgłaszać 
uczestników do Sanktuaryjnego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek, któ-
ry odbędzie się w miejscowym 
klasztorze oo. Bernardynów 8 
grudnia

Organizatorem świątecznego 
konkursu kolęd i pastorałek jest 
Sanktuarium Najświętszej Ma-
ryi Panny Skępskiej Matki Bożej 
Brzemiennej oraz Miasto i Gmi-
na Skępe, a patronat nad zmaga-
niami będą sprawować: kustosz 
sanktuarium o. Herman Kuchnik 
i burmistrz Skępego Piotr Wojcie-
chowski. 

W konkursie mogą uczest-
niczyć soliści. Podkład z kartą 

zgłoszenia należy przesłać na 
adres centrum.kultury@skepe.
pl do 2 grudnia. Każdy uczestnik 
na wykonanie kolędy lub pasto-
rałki w języku polskim będzie 
miał czas do czterech minut. 
Organizatorzy zapewnią słodki 
poczęstunek i ciepłe napoje. Kon-
kurs odbędzie się w refektarzu 
klasztornym w Skępem 9 grud-
nia. Zmagania grupy młodszej 
rozpoczną się o godzinie 9.00, 
a starszej o 13.00. Jurorzy oce-
niać będą w kilku grupach wie-
kowych: przedszkolaki, uczniowie 
klas pierwszych, uczniowie klas 
drugich i trzecich oraz ucznio-
wie klas IV-VI, uczniowie klas VII 

i gimnazjów oraz uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Wyróżnieni w konkursie 
otrzymają zaproszenie do wystę-
pu w koncercie laureatów, który 
odbędzie się w Skępem 16 grud-
nia podczas II Jarmarku Bożona-
rodzeniowego. O udziale w zaba-
wie zdecyduje kolejność zgłoszeń, 
a nazwiska zakwalifikowanych 
uczestników poznamy 5 grudnia. 
Warto zaprezentować swój ta-
lent i wystąpić w konkursie kolęd 
i pastorałek w pięknym, skępskim 
sanktuarium. Relację z wydarze-
nia opublikujemy w CLI.

Lidia Jagielska

Konkursowe kolędowanie
SKĘPE  Do 2 grudnia można zgłaszać uczestników do Sank-
tuaryjnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 
w miejscowym klasztorze oo. Bernardynów 8 grudnia

Obudź w sobie Św. Mikołaja
W środę 6 grudnia w Szkole Podstawowej w Wielgiem odbędzie się akcja chary-
tatywna, podczas której będą zbierane pieniądze dla potrzebujących podopiecz-
nych tej placówki.

Wielgie

Przedszkole ochrzczone
Podczas ostatniej sesji radni z Kikoła podjęli decyzję 
o nadani imienia Krainy Bajek miejscowemu przed-
szkolu.

Kikół

Imię wybrały dzieci oraz ro-
dzice i nauczyciele. Na sesji rady 
pojawiły się także same przed-
szkolaki, by upewnić radnych co 
do słuszności wyboru. Wspaniale 
zaprezentowały się przed samo-
rządowcami i umotywowały swoją 
prośbę. – Nadszedł doskonały mo-
ment na to, aby nasze przedszkole 
miało również swoją nazwę, a nie 
było tylko kojarzone przez pry-
zmat miejscowości, w której się 
znajduje. Wszystkim nam zależało 
na tym, aby placówka posiadała 
nazwę, z którą dzieci będą kojarzyć 
„swoje przedszkole”. Istniała po-
trzeba znalezienia motywu, który 
stanowiłby dla wychowanków oraz 
pracowników rodzaj symbolu iden-
tyfikującego – wyjaśnia Małgorzata 
Kostrzewska, dyrektor placówki.

Rada pedagogiczna zwróci-
ła się więc z prośbą do wszyst-
kich rodziców i ludzi związanych 
z przedszkolem o udział w pro-
cesie nadania nazwy. Przez kilka 

tygodni członkowie społeczności 
przedszkolnej mogli wrzucać swoje 
propozycje do specjalnie przygo-
towanej urny. Następnie komisja 
powołana przez dyrektora przed-
szkola wybrała kilka nazw najbar-
dziej odpowiadających specyfice 
placówki i z nich utworzono kartę 
do głosowania. Przez kolejne dni 
można było oddawać głosy na naj-
lepszą, ich zdaniem, nazwę. Wybór 
padł na Krainę Bajek.

– Czytanie bajek uczy słu-
chać, rozwija wyobraźnię, poszerza 
słownictwo i dostarcza informacji 
o świecie. Pomaga odróżnić dobro 
od zła. Pragniemy, aby przedszkole 
Kraina Bajek kojarzyło się naszym 
wychowankom z miłą i rodzinną 
atmosferą – mówiła podczas sesji 
jedna z nauczycielek placówki.

Główne uroczystości związa-
ne z nadaniem imienia przedszko-
lu w Kikole odbędą się w czerwcu 
przyszłego roku.

(mb-g), fot. UG Kikół
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W spartakiadzie biorą udział 
wszystkie szkoły podstawowe 
z Lipna, które będą rywalizować 
raz w miesiącu od października 
2017 r. do maja 2018 r. w różnych 
konkurencjach sportowych. Za 
zwycięstwo w danej konkurencji 
szkoła otrzymuje 15 pkt, drugie 
miejsce warte jest 10 pkt i trzecie 
5 pkt. Trzecią konkurencją spor-
tową w grudniu  będą gry i zaba-
wy sprawnościowe dla klas 1-3.

Wyniki konkurencji 
pływanie:

Dziewczynki:
I miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 5 – 15 pkt
II miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 3 – 10 pkt

III miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 2 – 5 pkt 

Chłopcy:
I miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 5 – 15 pkt
II miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 3 – 10 pkt
III miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 2 – 5 pkt 

Ogólna punktacja 
po II konkurencjach:
I miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 5 – 50 pkt
II miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 3 – 40 pkt 
III miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 2 – 35 pkt 

(ak), fot. MOSiR Lipno

W zajęciach uczestniczy-
li adepci z Lipnowskiego Klu-
bu Kyokushin Karate. Zaraz po 
przybyciu w piątek odbyły się 
dwa treningi, następnie było 
zwiedzanie Hamburga, a póź-
niej sauna. Kolejny dzień to trzy 
treningi z podziałem na grupy, a 

wieczorem odbyła się sayonara 
(kolacja pożegnalna), która była 
szczególna z uwagi na obchody 
40-lecia drogi karate, jaką kro-
czy szef niemieckiej organizacji 
sensei Janusz Konieczko 4 Dan. Z 
tej okazji z rąk sensei Pawła Ol-
szewskiego 4 Dan z LKKK w imie-

niu całej grupy z Lipnowskiego 
Klubu Kyokushin Karate został 
wręczony m. in. miecz samuraj-
ski. W ostatnim dniu odbyły się 
walki, sesje zdjęciowe, śniadanie 
i powrót do Polski.

(ak) 
fot. nadesłane

tor szkoły Bożena El Maaytah. 
Skład drużyny: Martyna Kasiń-
ska - kapitan, Oliwia Kurowska, 
Maja Ziemińska, Róża Dzięcie-
lewska, Magdalena Augustyniak, 
Magdalena Słabowska, Karolina 

Jaworska, Izabela Szklarska, Kin-
ga Krużyńska, Zuzanna Celmer, 
Aleksandra Śmiechowska. Opie-
kunem zespołu jest Michał Zie-
miński.

(ak), fot. nadesłane

W turnieju zmierzyło się 6 
najlepszych szkół w naszym wo-
jewództwie. Rozegrano 15 spo-
tkań systemem każdy z każdym. 
Nasze dziewczynki wygrały dwa 
mecze, jeden zremisowały i dwa 

przegrały, zajmując ostatecznie 
IV miejsce. Kolejność drużyn:  
1. SP Lubiewo, 2. SP Gąsawa, 3. SP 
Zbiczno, 4. SP Wielgie, 5. SP Do-
bre, 6. SP Toruń.

Nie udało się powtórzyć 

pierwszego miejsca z ubiegłe-
go roku, ale jest to bardzo duży 
sukces dziewczynek, które były 
zdecydowanie najmłodszym ze-
społem na turnieju. Puchary 
i medale wręczyła wicedyrek-

Sport szkolnySporty walki

Piątka na prowadzeniuKaratecy w Hamburgu
24 Listopada na krytej pływalni w Lipnie odbyła się 
druga konkurencja sportowa Spartakiady Szkolnej, 
a więc pływanie. W klasyfikacji generalnej prowadzi 
Szkoła Podstawowa nr 5.

W dniach 24-26 listopada w Hamburgu odbyło się seminarium szkoleniowe 
karate kyokushin zorganizowane przez niemiecką organizację Karate Ky-
okushin KWF.

Wielgie tuż za podium
SPORT SZKOLNY  W czwartek 23 listopada w Szkole Podstawowej w Wielgiem odbył się Finał Woje-
wódzki w unihokeju dziewcząt. Gospodynie uplasowały się na czwartym miejscu
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Dobrzyńska Liga Futsalu - I kolejka: 25.11.2017
Lp. Nazwa Mecze Punkty Z R P Bramki

1. Fanatic 1 3 1 0 0 5:0

2. Terazlipno 1 3 1 0 0 3:0

3. FC Wielgie 1 3 1 0 0 3:2

4. Gmina Lipno 1 1 0 1 0 5:5

5. OSP 1 1 0 1 0 5:5

6. Wisła 1 0 0 0 1 2:3

7. ZEWiK 1 0 0 0 1 0:3

8. Orion 1 0 0 0 1 0:5

Fanatic pierwszym liderem DLF
PIŁKA NOŻNA  25 listopada w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki rozpoczęły się rozgrywki VII 
edycji Dobrzyńskiej Ligi Futsalu. W sezonie 2017/2018 o zwycięstwo w lidze powalczy 8 zespołów

W nowym sezonie DLF grają: 
Fanatic, FC Wielgie, Gmina Lipno, 
Orion Popowo, OSP Dobrzyń nad 
Wisłą, Terazlipno, Wisła Główina 
Sobowo i ZEWiK. Do końca roku 
kalendarzowego zostanie rozegra-
nych 7 kolejek. Dla licznie zgroma-
dzonych kibiców bardzo ciekawe 
widowisko stworzyli zawodnicy 
Gminy Lipno i OSP Dobrzyń nad 
Wisłą. Inauguracyjny mecz stał na 
dobrym poziomie. Obie drużyny 
twardo walczyły o pierwsze punk-
ty i popisywały się skutecznością, 
padło aż 10 bramek. Na początku II 

połowy miejscowi niespodziewanie 
prowadzili już 4:1, ale goście nie za-
mierzali się poddawać. Przy stanie 
5:4 dla OSP, Gmina Lipno zdobyła 
bramkę wyrównującą w ostatnich 
sekundach meczu. Szkoda, że ci-
śnienia tak trudnego meczu nie 
wytrzymali niektórzy zawodnicy 
i sędziowie zmuszeni byli pokazać 
3 żółte i 2 czerwone kartki. Oby ta-
kich sytuacji było w przyszłości jak 
najmniej.

W drugim spotkaniu ZEWiK 
podejmował jednego z faworytów 
do wygrania ligi, ekipę Terazlipno. 

Goście kontrolowali przebieg całe-
go meczu i spokojnie punktowali 
przeciwnika. ZEWiK choć miał kilka 
sytuacji podbramkowych, to nie 
potrafił ich wykorzystać. Zasłużone 
zwycięstwo 3:0 odniosło Terazlipno. 
Trzeci mecz niestety nie doszedł do 
skutku, ponieważ drużyna Oriona 
Popowo nie stawiła się na boisku. 
Tym samym Fanatic wygrał walko-
werem 5:0 i został pierwszym lide-
rem tabeli.

W ostatnim meczu I kolejki 
obrońca tytułu FC Wielgie podej-
mował debiutującą w DLF drużynę 
Wisły Główiny Sobowo. Zgodnie 
z oczekiwaniami faworyci z Wiel-
giego szybko objęli prowadzenie 
i w pełni kontrolowali wydarzenia 
na boisku. Wisła od czasu do cza-
su stwarzała sobie sytuacje i dwie 
z nich udało jej się wykorzystać. FC 
Wielgie mimo wielu okazji do siat-
ki trafiło tylko 3 razy i zanotowało 
pierwsze zwycięstwo 3:2.

Następna kolejka zostanie 
rozegrana w sobotę 2 grudnia, 
początek o 16:30. Relacja oczywi-
ście w kolejnym CLI. Więcej zdjęć 
z pierwszej kolejki na naszej stro-
nie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

R E K L A M A

1 KOLEJKA :

Gmina Lipno – OSP Dobrzyń 5:5
(Bartczak M. – 2, Jesionowski D. – 1, Jesionowski A. – 1, Majewski – 1 

dla Gminy Lipno oraz Lewandowski M. – 2, Tyburski – 1, 
Olewiński Ł. – 1, Olewiński P. – 1 dla OSP)

Żółte kartki: Majewski (Gmina Lipno) oraz Koprowski i Olewiński P. 
(OSP); Czerwone kartki: Olewiński Ł. (OSP) i Majewski (Gmina Lipno)

ZEWiK – Terazlipno 0:3
(Gajda – 1, Kotkiewicz – 1, Falkowski – 1)

 
Orion – Fanatic 0:5 

(Walkower)

FC Wielgie – Wisła 3:2
(Przybyszewski – 1, Kosowski – 2 dla FC Wielgie oraz Jaszczak – 2 dla 

Wisły)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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