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Najwięcej kasy 
na szpital

POWIAT  W miniony piątek rajcy powiatowi jednogłośnie, przy 
szesnastu obecnych na sesji, uchwalili budżet na bieżący rok. 
Najważniejszym zadaniem jest teraz modernizacja szpitala, ale 
powiat przymierza się też do wybudowania przy placu 11 Listo-
pada w Lipnie szkoły muzycznej z salą koncertową i pawilonu 
usługowego przy Nieszawskiej
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– Serce raduje się, bo jest 
to budżet dobry i po stronie do-
chodów, i po stronie wydatków 
– zapewnia starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski. – Bu-
dżet to najważniejszy dokument 
rady powiatu i zarządu. Dochody 
ogółem to 72 mln złotych, a gdy 
w 2007 roku zaczynałem, było 32 
miliony złotych. Wzrosły więc sto 
razy i jeszcze więcej mimo, że po-
wiat nie ma programu 500 plus, 
jak to jest w gminach. Jest to efekt 

właściwej polityki finansowej 
i dbałości o dochody. Przejęliśmy 
w 2009 roku ponad 65 milionów 
złotych długu po szpitalu, wyge-
nerowanego szczególnie w latach 
2005 i 2006, które zrobiły ze szpi-
tala bankruta i jeszcze 1 milion 
złotych daliśmy na rozwój spół-
ki. Jeździłem, zawierałem ugody, 
bo przedsiębiorcy nie chcieli już 
dostarczać sprzętu do naszego 
szpitala. Przez ten czas nabyliśmy 
jeszcze obiekty, nieruchomości, 

które teraz wynajmujemy i to 
stanowi część naszego docho-
du. I wybudowaliśmy więcej niż 
wszystkie gminy razem wzięte. 
W tym roku z dochodów własnych 
pięć milionów przeznaczymy dla 
szpitala. Oddaliśmy serce temu 
podmiotowi i zrobimy wszystko, 
by wszelkie problemy rozwiązać, 
by szpital mógł normalnie funk-
cjonować.

Wiele zadań
Dochody bieżące powiatu lip-

nowskiego na bieżący rok zapla-
nowano w wysokości 71 mln zło-
tych, majątkowe 2 mln zł. Ogółem 
wydatki mają wynieść 72 mln zł. 
Nasz powiat dysponuje 21 działka-
mi o powierzchni 12 arów i więk-
szych oraz dużą działką 40-arową, 
na której będzie budowany pawi-
lon usługowy. W centrum Lipna 
powiat jest właścicielem dwóch 
działek, a 13 hektarów wniósł do 
sopockiej strefy ekonomicznej. 
Na budynek usługowy, który wy-
budowany będzie przy Nieszaw-
skiej, przeznaczono 1,1 mln zło-
tych, na drogi też 1,1 mln zł. 

Dokończenie na str. 31

Gmina Lipno/Gmina Bobrowniki

Tragiczny bilans świąt
Od czwartku do niedzieli na drogach powiatu doszło 
do dwóch śmiertelnych wypadków. W Łochocinie 
zginął 30-letni kierowca BMW, w Polichnowie 35-letni 
pasażer osobowego opla.

O ile w okresie przed Bożym 
Narodzeniem i w same święta 
policja nie odnotowała poważ-
niejszych zdarzeń drogowych, 
to niestety czas pomiędzy nimi 
a Sylwestrem okazał się tragicz-
ny. Na drogach powiatu lipnow-
skiego doszło bowiem do dwóch 
śmiertelnych wypadków. Przy-
czyny takich zdarzeń, choć oczy-
wiście o szczegółach przekonają 
się śledczy, wciąż pozostają bez 
zmian. Prędkość i alkohol co roku 
zbierają krwawe żniwo.

W czwartek 27 grudnia po go-
dzinie 19.00 osobowy opel jadący 
z Bobrownik do Rachcinka zjechał 
z drogi w Polichnowie. – 38-letni 
kierujący z gminy Lipno z niezna-
nych przyczyn stracił panowanie 
nad autem, wyjeżdżając z łuku 
drogi, zjechał na prawy pas, na-
stępnie uderzył w korzeń drzewa. 
On i jego 35-letni pasażer, także 
mieszkaniec gminy Lipno, trafili 
do szpitala we Włocławku. Nie-

stety pasażer zmarł – informuje 
Wojciech Piotrowski z KPP Lipno.

Do wypadku prawdopodobnie 
by nie doszło, gdyby nie fakt, że 
kierowca był pijany. 38-latek miał 
we krwi ponad 2 promile alkoho-
lu. O jego losie zdecyduje wynik 
prokuratorskiego śledztwa.

Do drugiego tragicznego wy-
padku doszło w niedzielę 30 grud-
nia w Łochocinie. Tam na drodze 
krajowej nr 67 30-latek kierujący 
BMW także wypadł z drogi na 
zakręcie. Prawdopodobnie przy-
czyną była nadmierna prędkość. 
– Auto wpadło w poślizg i ude-
rzyło w drzewo. Pomimo reani-
macji mężczyzna poniósł śmierć 
na miejscu zdarzenia. Jechał sam 
– dodaje Piotrowski.

W obu przypadkach ciała 
ofiar oraz pojazdy zostały zabez-
pieczone do ekspertyzy. Trwają 
śledztwa prokuratury.

(ak), fot. KPP Lipno
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to nie jest budżet marzeń
SKĘPE  W miniony piątek radni uchwalili budżet na 2019 rok. Na inwestycje pójdzie 4,3 mln złotych, 
zarobki pracowników samorządowych wzrosną o 9 procent, dochody wyniosą przeszło 33 mln złotych, 
a deficyt 2,3 mln złotych. Za budżetem w takim kształcie zagłosowało 11 radnych, 3 było przeciw

Troje radnych: Wojciech Bu-
dzyński, Krzysztof Suchocki i Ju-
styna Składanowska nie poparli 
zaprezentowanego w czasie piąt-
kowej sesji przez włodarza Skę-
pego budżetu. Mieli za to uwagi, 
pytania, zastrzeżenia i... wnioski.

Mało inwestycji
– Żadnych inwestycji więcej 

nie będzie, a więc z marzeniami 
o drogach już możemy się po-
żegnać – mówił radny Wojciech 
Budzyński. – Mam pytanie, czy 
infostrada zapewni mieszkańcom 
dostęp do szerokopasmowego in-
ternetu? Okazuje się, że nie. Wnio-
skuję więc o budowę w Skępem 
placu zabaw, bo mamy tylko dwa. 
Jeden nad jeziorem i jego stan 
ma wiele do życzenia, drugi przy 
szkole podstawowej i dzieci spoza 
szkoły nie zawsze mogą z niego 
korzystać, bo korzystają dzieci 
szkolne. Proponuję wykorzystać 
na ten cel środki przeznaczo-
ne na promocję między innymi 
w radiu HIT. Drugi mój wniosek 
to wykorzystanie budynku po 
byłym posterunku policji na po-
trzeby domu czy klubu seniora, 
czyli naszych emerytów i renci-
stów. Ośrodek pomocy społecz-
nej można przenieść na parter 
w urzędzie, a księgowość na pię-
tro. Mieszkańcy Skępego, nasi se-
niorzy nie mają żadnego miejsca 
spotkań w mieście, a mieszkań-
cy wsi mają. I dbają o świetlice, 
i spotykają się. W Skępem miej-
sca takiego nie ma, bo wejście 
do pomieszczenia nad strażą, po 
schodach, jest dla seniorów złym 
rozwiązaniem.

Wnioski odrzucone
Wnioski trafiły pod głoso-

wanie. Na włączenie do budżetu 
budowy placu zabaw zagłosowa-
ło czterech rajców, przeciw było 
sześcioro i czworo wstrzymało 
się. Na stworzenie domu seniora 
na Dworcowej zagłosowało czte-
rech radnych, dziesięcioro było 

przeciw. Nie znalazły się więc po-
mysły Budzyńskiego w budżecie 
na ten rok, ale dyskusja była i cie-
kawa, i istotna. Padły też ważne 
zapewnienia.

– Będziemy poszukiwać środ-
ków także na place zabaw, a o ich 
lokalizacji decydować będą rad-
ni – zapewnia włodarz Skępego 
Piotr Wojciechowski. – A pro-
mocja to też książka, patronaty, 
każda gmina musi się promować, 
my nie wydajemy na to wielkich 
pieniędzy.

Za droga promocja
Radny Krzysztof Suchocki 

przypomniał, że teraz radio HIT 
już nie jest potrzebne gminie do 
promocji za pieniądze, bo sesje 
z mocy prawa muszą i są publi-
kowane bezpłatnie w sieci, więc 
każdy może sobie obejrzeć, wy-
słuchać i odpowiednio zinter-
pretować. Gazetkę też Suchocki 
widzi w tańszym, czarno-białym 
wydaniu, a relacje z wszelkich 
wydarzeń bezpłatne tak jak w in-
nych mediach. Zdaniem radnego 
gmina jest zbyt zadłużona na ta-
kie wydatki promocyjne. Mimo 
zastrzeżeń wydatki  promocyjne 
zostały na zaplanowanym pozio-
mie i kształcie. Analizy dokumen-
tów wymagało natomiast żądanie 
radnego Budzyńskiego pozosta-
wienia ośrodka pomocy społecz-
nej w ratuszu, a na Dworcowej 
zlokalizowanie klubu seniora.

– Czy radni nie mogą zmie-
nić przeznaczenia budynku z M-
GOPS-u na klub seniora? Pytam 
w sensie prawnym – nie ustępo-
wał Wojciech Budzyński. – Czy to 
spowoduje jakieś kary, koniecz-
ność zwrotu bonifikaty?

Potrzebny klub seniora
Bo chodzi o budynek na uli-

cy Dworcowej w Skępem przeję-
ty niedawno przez ratusz za pięć 
procent wartości. Bonifikata była 
udzielona przez wojewodę, bo 
obiekt był konieczny na cele ad-

ministracji publicznej, a konkret-
nie pomocy społecznej. Powstała 
więc obawa władz, że nawet gdy-
by chcieć przychylić się do pro-
pozycji Budzyńskiego, to pewnie 
trzeba by zwrócić wojewodzie 
bonifikatę w cenie budynku, by 
byłoby to złamaniem umowy. Ale 
nie tylko...

– Obecnie zajmowane przez 
ośrodek pomocy społecznej po-
mieszczenia są tylko warunkowo 
dopuszczone do użytkowana – 
zdradza burmistrz Wojciechow-
ski. – Taka sama sytuacja jest 
z biblioteką. Problemy lokalowe 
naszego urzędu są dość duże. 
M-GOPS rozrasta się o kolejne 
zadania, a więc i kolejnych pra-
cowników. My nie możemy takiej 
jednostki ulokować gdziekolwiek, 
bo musimy zapewnić intymność 
rozmów i stosowne pomiesz-
czenia do realizacji zadań z tego 
zakresu. U nas jest też potrzeba 
budowy centrum kultury z czy-
telnią, biblioteką i salą konfe-
rencyjną z prawdziwego zdarze-
nia. Takie obiekty mają sąsiednie 
gminy, u nas niestety nie wyko-
rzystano możliwości, kino sprze-
dano, a można było pozyskać 
środki i wykorzystać ten obiekt. 
Ja zapewniam, że emerytów nie 
zostawię i będę im pomagał.

Jak słychać więc z wyjaśnień 
włodarza, lokali w mieście braku-
je na gwałt i to dla różnych jedno-
stek miejskich. Budynek po kinie, 
szczególnie w tym kontekście, to 
więc temat gorący w Skępem od 
lat. Sprzedany obiekt ten został 
jeszcze za czasów władania gminą 
przez Andrzeja Gatyńskiego, a od 
czasu objęcia sterów przez Piotra 
Wojciechowskiego słyszymy o ne-
gatywnych konsekwencjach tego 
kroku.

Ruina czy perełka
– Bardzo dobrze, że kino 

zostało sprzedane, to była ru-
ina – odnosi się radny Krzysztof 

Suchocki. – Do remontu się nie 
nadawało, a my czyli gmina zy-
skaliśmy dwa razy, bo i pieniądze 
ze sprzedaży, i gruz na drogi. To 
kino nadawało się tylko do roz-
biórki. My za te pieniądze mamy 
przecież wybudowany CKOR.

Prawda różne ma oblicza. 
Poza tym zostaje jeszcze senty-
ment i skępska tradycja, a po-
dobno miejsce to, czyli kino było 
wyjątkowe.

– Kino to było miejsce sym-
bol, tradycja – mówi radny Ro-
man Targański. – Wzięliśmy za 
to grosze, a na CKOR dostaliśmy 
dofinansowanie i jest ono zloka-
lizowane na piętrze, trzeba wcho-
dzić po schodach. Gmina na tym 
interesu nie zrobiła. Należy wy-
remontować remizę pamiętają-
cą komunę, zmienić ogrzewanie. 
Trzeba też zaznaczyć, że M-GOPS 
działa codziennie, a emeryci spo-
tykają się raz na tydzień albo rza-
dziej.

Jasne jest już, że na Dworco-
wej w tym roku zagospodaruje się 
ośrodek pomocy społecznej, bo 
tak były argumentowane wnioski 
do starosty i wojewody o bez-
przetargowe zbycie obiektu po 
posterunku policji właśnie ratu-
szowi i to jeszcze za pięć procent 
wartości.

Zagrożenie energetyczne
Najważniejsze inwestycje na 

ten rok w Skępem i gminie to 
budowa stacji uzdatniania wody 
w Skępem, kontynuacja moder-
nizacji i rozbudowy z adaptacją 
kolejnych pomieszczeń w przed-
szkolu w Wiosce, modernizacja 
budynku po byłym posterunku 
policji w Skępem i dostosowanie 
go do potrzeb ośrodka pomo-
cy społecznej, przebudowa ulic 
miejskich i gminnych jak Rynek, 
Krótka czy Świerkowa. Wydatki 
inwestycyjne zajmują w budżecie 
12 procent. Wydatki bieżące nato-
miast to prawie 32 mln złotych. 
Ogółem wydatki pochłoną 36,1 
mln złotych, deficyt wyniesie 2,3 
mln złotych. płace pracowników 
wzrosną o dziewięć procent, a na-
uczycieli o pięć.

– Największą część budżetu 
stanowi oświata i jest to 11,5 mln 
złotych i pomoc społeczna 11 mi-
lionów złotych – mówił burmistrz 
Piotr Wojciechowski. – Budżet jest 
realistyczny, zapewnia normalne, 
stabilne funkcjonowanie. Jest bu-
dżetem takim, na jaki pozwalają 
nam możliwości. Najważniejsza 
dla nas jest rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Skępem, 
która zastąpi nam obecną stację 
zbudowaną jeszcze w latach 70. 
i z której coraz trudniej zapewnić 

wymagane normy i zaopatrywać 
w wodę mieszkańców. Adaptacja 
budynku po posterunku pozwo-
li nam natomiast na lokalizację 
tam ośrodka pomocy społecznej, 
który mieści się teraz w urzędzie 
miasta i gminy na drugim pię-
trze. Modernizacja i adaptacja 
kolejnych pomieszczeń w Wiosce 
pozwoli na utworzenie 50 miejsc 
przedszkolnych. Jest to ważne 
tym bardziej, że Skępe ma niski 
wskaźnik opieki przedszkolnej. 
Dokończymy też prace drogowe, 
choćby na ulicy Świerkowej. Za-
grożeniem dla budżetu mogą być 
ceny prądu i inne sytuacje gospo-
darcze.

W listopadzie burmistrz Woj-
ciechowski podpisał umowy na 
dostawę energii i okazało się, 
że ceny wzrosły. Do przetargu 
zgłosiły się cztery firmy, umo-
wy zostały podpisane oczywiście 
z tymi oferującymi najlepsze wa-
runki, ale mimo wszystko ceny są 
wyższe o 54 do 60 procent. I na 
takie ceny pieniądze w budżecie 
są zarezerwowane. Nie można 
było czekać, bo terminy wskazu-
ją zapisy, a opóźnienie skutkuje 
zakupem rezerwowym energii 
dla samorządów droższym nawet 
o 1000 procent. I mimo, że radny 
Krzysztof Suchocki argumentu-
jąc wstrzymaniem podwyżek cen 
energii przez rząd, chciał przenie-
sienia części pieniędzy na drogę, 
to zgody takiej nie uzyskał. Wszak 
władze Skępego i większość raj-
ców woli zabezpieczyć budżet na 
to, co jest już na papierze. Bu-
dżet otrzymał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
i komisji rady miejskiej.

Po co sprzedawać
– W czasie kampanii wybor-

czej i nie tylko pan burmistrz mó-
wił wiele razy, że niczego nie bę-
dzie sprzedawał, tylko nabywał, 
a ja tu widzę dochody ze sprze-
daży – zauważył radny Wojciech 
Budzyński.

Okazuje się, że gmina rzeczy-
wiście w ubiegłym roku starała 
się sprzedać działkę w Szczeka-
rzewie, ale nie znalazła nabywcy. 
Teraz, w bieżącym roku, będzie 
ponawiać próby z tą i innymi 
działkami w Szczekarzewie. Na 
wszystkie zbycia majątku gmin-
nego w formie działek są zgody 
rady miasta

Kto za co odpowiada,
 czyli majątek w Wiosce
– Modernizacja przedszkola 

w Wiosce trwa, planowana jest 
kontynuacja i kolejne wydatki 
w tym roku, a ja chcę wiedzieć, co 
będzie z lokatorami, którzy prze-
cież tam mieszkają i czy droga 
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4 miliony zł 
na inwestycje
Tłuchowo  Tłuchowscy radni zaak-
ceptowali projekt uchwały budżetowej 
na 2019 rok. Wiadomo już na jakie inwe-
stycje zostaną przeznaczone gminne pie-
niądze. Samorząd, podobnie jak w roku 
ubiegłym, ma do dyspozycji około 25 mln 
złotych.

dojazdowa, park i mur okalający 
należą do gminy Skępe – dopyty-
wał radny Budzyński. – Czy gmina 
jest właścicielem całego majątku? 
Obawiam się bowiem, żeby inwe-
stowanie w coś, czego nie jesteśmy 
właścicielem, może zakończyć się 
wykupieniem kiedyś nieruchomo-
ści czy jej części przez kogoś inne-
go.

Jest to kolejny obiekt przejęty 
przez gminę Skępe i to nieodpłat-
nie od Agencji Nieruchomości Rol-
nych, obecnie zwanej Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. 
Gmina jest więc właścicielem bu-
dynku, drogi i placu zabaw. Jest to 
potwierdzone aktem notarialnym.

– Jesteśmy właścicielem 
przedszkola w Wiosce, mamy akt 
notarialny – wyjaśnia burmistrz 
Wojciechowski. – Musimy dostoso-
wać studium, by przejąć cały zespół 
pałacowo-parkowy na własność. 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa jest właścicielem, a urząd 
administruje. Miejsce, gdzie znaj-
duje się przedszkole, jest jednym 
z bardziej atrakcyjnych i ten obiekt 
został nam nieodpłatnie przeka-
zany przez dawną agencję. Pytam 
tylko, dlaczego tak późno o to wy-
stąpiono? Posiadamy teraz własne 
grunty przejęte nieodpłatnie i bu-
dynek, a dzieci będą mogły reali-
zować tu spokojnie swój rozwój 
przedszkolny. Oczywiście istnieje 
możliwość, że ktoś może pozostałe 
grunty przejąć, ale właśnie dlatego 
my musimy dostosować studium, 
żebyśmy to my przejęli.

I rozmowy toczą się odnośnie 
pozostałych gruntów w Wiosce 
otoczonych murem graniczącym 
z drogą powiatową. Wszystko 
wskazuje na to, że ten rok będzie 
rokiem przyjęcia studium i wtedy 
będzie szansa na przejęcie pozo-
stałej części urokliwego zespołu 
parkowego. Niepodważalnie na-
tomiast właścicielem budynków, 
drogi dojazdowej i placu zabaw 
już jest gmina Skępe. W części bu-
dynków znajduje się przedszkole, 
w części trwa adaptacja na cele 
przedszkolne, ale w części też są 
mieszkania. I to są lokale również 
nabyte przez ich wieloletnich lo-
katorów na własność od Agencji 
Nieruchomości Rolnych. I, zgodnie 
z zapewnieniami urzędników skęp-
skiego ratusza, rozmowy z nimi to-
czą się i są deklaracje partycypacji 
w kosztach niektórych remontów 
obejmujących łącznie także nieru-
chomości współwłaścicieli. A prace 
trwają i są mocno zaawansowane, 
remont i adaptacja odbywają się 
zgodnie z planem.

– Są już wydzielone pomiesz-
czenia, instalacje gotowe są do 
podłączenia, oficyna została już 
odgrzybiona – wyjaśnia Krzysztof 
Jaworski ze skępskiego ratusza. 
– W tym roku wykonamy docie-
plenie, pokryjemy dachem. Lo-
katorów tam oczywiście nie ma, 
są właściciele. Prowadzimy z nimi 
rozmowy w sprawie partycypacji 
w kosztach docieplenia i dachu. 

Zobowiązali się też do wymiany 
pewnych elementów typu balkony 
przed zrobieniem przez nas ele-
wacji.

Żeby mur nie zabił kogoś
– Jak najszybciej jakieś pismo 

trzeba skierować do tego, kto od-
powiada za mur, bo przecież on 
może zabić jakieś dziecko i wtedy 
będzie problem, ale już wtedy bę-
dzie za późno – grzmi radny An-
drzej Meller. – Apeluję więc o pi-
smo i zrobienie tego natychmiast, 
tam jest bardzo niebezpiecznie, 
widać, że ten mur za chwilę się 
przewróci. Kto za niego odpowia-
da?

O murze szeroko informowa-
liśmy przed kilkoma tygodniami. 
Problem jest, bowiem parkan gra-
niczy z drogą powiatową, a więc 
z jednej strony wydawać by się 
mogło, że odpowiada za jego stan 
starosta lipnowski, ale z drugiej 
strony starosta wyjaśniał nam, że 
stoi na stanowisku, iż właściciel 
gruntu, w tym przypadku parku, 
jest zobowiązany dbać o ogrodze-
nie posesji.

– Mur jest w pasie drogi po-
wiatowej – wyjaśnia Krzysztof 
Jaworski. – Konserwator zabyt-
ków występował już do Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do 
burmistrza, do starosty, były roz-
mowy. Obecnie jest interpretacja 
taka, że obiekt, mur, należy do po-
wiatu lipnowskiego.

Przewodniczący rady miejskiej 
w Skępem Janusz Kozłowski zapew-
nia, że nie jest to nowy problem 
i starostwu powiatowemu jest do-
brze znany. I tak rzeczywiście jest, 
bo starosta Krzysztof Baranowski 
i nam w ubiegłym roku obszer-
nie wyjaśniał zawiłości w sprawie 
owego muru w Wiosce, i podczas 
sesji budżetowej w miniony piątek 
też do tematu odniósł się.

– Mur jest własnością rzą-
du – wyjaśnia starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski. – Wystę-
powałem już o pieniądze na jego 
remont, nie otrzymałem. Dogada-
łem się z burmistrzem Skępego, 
by razem z przedszkolem przejął 
mur, ale choć kiedyś to była jedna 
nieruchomość państwa Zielińskich, 
to teraz jest oddzielony park, mur 
i obiekt. Wniosek o przejęcie jest, 
jeśli uda się go sfinalizować, ja po-
mogę ten mur wyremontować.

A więc jest szansa, że w tym 
roku sytuacja zostanie uregulowa-
na prawnie i mur zostanie wyre-
montowany, co będzie skutkować 
i bezpieczeństwem, i estetyką 
w tak ważnym i urokliwym miej-
scu naszej gminy.

A Suchocki wciąż o długu
Radny Krzysztof Suchocki za-

rzuca władzom gminy ogromne, 
piętnastomilionowe zadłużenie 
samorządowej kasy.

– Gminy nie zadłużamy na 
konsumpcję, ale na inwestycje 
– zapewnia burmistrz Piotr Woj-
ciechowski. – Obecnie zadłużenie 
wynosi 12,7 mln złotych. Spłacili-
śmy 3,7 mln złotych poprzedniego 

zadłużenia, bo wtedy przy budże-
cie 25-milionowym wynosiło 9 mi-
lionów. Okres mojego urzędowa-
nia to zadłużenie 8,22 mln złotych. 
Złożyło się na to wiele aspektów, 
między innymi niespodziewany 
remont hali sportowej za 3,2 mln 
złotych, drogi, ale też bagaż po-
przednich lat. W tym zadłużeniu 
są też pożyczki umarzalne z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Żadna złotówka nie 
została przejedzona, wszystko 
jest w inwestycjach, wykonane na 
rzecz mieszkańców naszego mia-
sta i gminy. I ja zapewniam, że nie 
wycofam się z żadnej inwestycji 
wykonywanej dla poprawy życia 
naszych mieszkańców i z pozyski-
wania środków na te inwestycje 
pod wpływem żadnych tego typu 
dyskusji. Już złożyłem wniosek na 
dofinansowanie dwóch kilome-
trów drogi w Łąkiem czy na ulicę 
Grzybową. Nie do przyjęcia dla 
mnie jest to, że radny krytykujący 
ciągle choćby remont hali i wydat-
ki na ten cel nawet na tę halę nie 
pofatygował się pójść i obejrzeć, 
jak to teraz wygląda.

Budżet nie z marzeń, 
ale realny
– Budżet nie jest idealny, ale 

jest to budżet naszych możliwości 
z najważniejszą inwestycją za 3,7 
mln złotych, czyli stacja uzdat-
niania wody w Skępem – mówi 
przewodniczący rady miasta Ja-
nusz Kozłowski. – Jest to inwesty-
cja konieczna, przesuwana od lat, 
ale konieczna, bo ona zaopatruje 
w wodę dwie trzecie mieszkańców 
naszej gminy, czyli ponad pięć ty-
sięcy odbiorców.

Budżet w obecnym kształcie 
poparło 11 rajców, troje było prze-
ciw, nikt nie wstrzymał się od gło-
su. Trzeba też pamiętać, że budżet 
to najczęściej zmieniana uchwała 
samorządowa, bo w miarę poja-
wiania się inwestycji, ich realizacji, 
pozyskiwania środków, przenosze-
nia pieniędzy na inne zadania czy 
wreszcie za zaciągania kredytów 
czy pożyczek, jest aktualizowana. 
Nad budżetem więc rajcy pochylać 
się będą pewnie niemalże na każ-
dym posiedzeniu rady. Póki co jest 
to jednak budżet zadowalający.

– Dziękuję radnym za uchwa-
lenie tego budżetu, który będzie-
my przecież wspólnie realizować 
– mówi burmistrz Piotr Wojcie-
chowski. – Ten budżet, tak jak 
i każdy inny, nie spełnia oczekiwań 
wszystkich w stu procentach. Nie 
jest to budżet marzeń, ale będzie-
my go zmieniać i wprowadzać ko-
lejne inwestycje. Mamy już wnio-
ski do wojewody o drogę w Łąkiem 
i o ulicę Grzybową, z nadleśnic-
twem chcemy realizować drogę na 
Babie Ławy. Zachęcam do rozsąd-
niej realizacji zamierzeń, bo to słu-
ży rozwojowi miasta i gminy oraz 
poprawie komfortu życia miesz-
kańców.

Do tematu będziemy sukce-
sywnie wracać.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Tłuchowscy radni zaakcepto-
wali plan finansów przedstawiony 
przez wójta Krzysztofa Dąbkow-
skiego. Jak przyznaje włodarz, 
projekt budżetu na 2019 rok oraz 
wieloletnia prognoza finansowa na 
lata 2019-2028, zostały opracowane 
realnie do posiadanych możliwości. 
– Staraliśmy się zapewnić wszyst-
kim jednostkom organizacyjnym 
i kultury funkcjonowanie, konty-
nuację i realizację uchwalonego 
w 2015 roku programu społeczno-
gospodarczego – wyjaśnia Krzysz-
tof Dąbkowski.

W roku 2019 planowanych jest 
kilka przedsięwzięć, które przyczy-
nią się do rozwoju gminy. Na inwe-
stycje zabezpieczono blisko 4 mln 
złotych. – Będziemy kontynuować 
przebudowę i rozbudowę oczysz-
czalni ścieków w Tłuchowie, etap 
drugi. Na ten cel zabezpieczyliśmy 
ponad 3 mln złotych – mówi wójt. 
Gmina w tym roku zmodernizu-
je także drogę Trzcianka-Popowo, 
wykupi grunt na budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej na odcinku Tłu-
chówek-Tłuchowo, opracuje doku-
mentację na rozbudowę stadionu 

sportowego. Zostanie zagospodaro-
wany teren wokół budynków uży-
teczności publicznej, mieszkańcy 
otrzymają również dofinansowanie 
budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków według określonych 
zasad. To tylko niektóre z planowa-
nych inwestycji.

– Na zrealizowanie inwestycji 
w tym roku planujemy pozyskać 
jedynie nieco ponad 188 tysięcy 
złotych, z czego około 91 tysięcy 
pochodzić będzie z budżetu wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-
go – dodaje Dąbkowski. Pieniądze 
z dotacji gmina przeznaczy na 
modernizację drogi oraz dofinan-
sowanie zadania „Infostrada Kujaw 
i Pomorza”.

W budżecie samorządu zna-
lazły się również pieniądze m. in. 
na termomodernizację remizy 
w Kozirogu Leśnym, dofinansowa-
nie samochodu bojowego dla OSP 
w Borowie, pomoc w organizacji 
Festiwalu Smaków Dyniowych oraz 
Zielonej Szkoły. Zabezpieczono tak-
że odpowiednie kwoty na wydatki 
funduszu sołeckiego.

(mb-g)

GminA BoBrowniki  Przyjazny komputer

Dzięki Kołu Gospodyń Wiejskich w Rachcinie 5 seniorów zamieszkujących 
sołectwo objętych zostało projektem „Bezpłatne szkolenia komputero-
we dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Zorganizowano 
w Rachcinie 64 godziny szkoleniowe kursu od listopada do drugiej połowy 
grudnia. Na zakończenie wszyscy otrzymali niespodziankę  - bezpłatnie 
tablety. Projekt, do którego zaproszone zostało KGW z Rachcina zrealizo-
wała Fundacja HELP z Inowrocławia. Na zdjęciu Seniorzy po zakończeniu 
zajęć.

Fot. nadesłane



aktualności4 Czwartek 3 stycznia 2019 LIPNO–CLI.PL

R E K L A M A

– 27 listopada w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu za-
warliśmy umowę na realizację 
przedsięwzięcia „Modernizacja 
systemu gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie miasta i gminy 
Skępe” – informował w czasie 
sesji rady miasta burmistrz Piotr 
Wojciechowski. – W ramach tego 
zadania realizowane będą dwie 
inwestycje, a mianowicie bu-
dowa Stacji Uzdatniania Wody 
w Skępem oraz budowa sieci ka-
nalizacyjnej na ulicach Polnej, 
Widok, Widokowej, Kujawskiej, 
Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 
21 Stycznia (Mikołaja Kośceleckie-
go), Poziomkowej, Storczykowej, 
Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej 
oraz w miejscowości Józefkowo. 
Pierwsza z nich planowana jest 
do wykonania już w przyszłym 
roku, zaś budowa sieci kanaliza-
cyjnej przewidziana jest na lata 
2020-2021. Łączny koszt obydwu 
zadań to 10,35 mln zł, zaś dofi-
nansowanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020 wyniesie 
3,1 mln zł. Jednocześnie będziemy 
poszukiwać innych źródeł finan-
sowania, aby montaż finansowy 
przedsięwzięcia był jak najbar-
dziej korzystny. Zaczniemy od 
przetargu na stację uzdatniania 
wody. Ośmiokilometrowy odci-
nek kanalizacji planowany jest na 
2020 rok.

Stacja w Wólce działa

A oddana jest już do użytku 
Stacja Uzdatniania Wody w Wól-
ce. Mieszkańcy gminy Skępe 
są teraz zaopatrywani w wodę 
z trzech stacji uzdatniania wody 
zlokalizowanych w Skępem, Wól-
ce oraz Boguchwale. Dwa pierw-
sze obiekty stanowią starsze 
instalacje, zaś stosunkowo naj-
młodsza i dzięki temu charakte-
ryzująca się w miarę nowoczesną 
technologią uzdatniania wody 
jest SUW w Boguchwale. W 2018 
roku rozbudowana została Stacja 
Uzdatniania Wody w Wólce, któ-
ra zaopatruje w wodę około 1,6 
tys. mieszkańców gminy. Niewy-
starczająca wcześniej wydajność 
obiektu sprawiała, że w okresach 
suszy w wielu kranach brakowało 
wody, a to skutecznie blokowało 
rozbudowę sieci oraz podłączanie 
do niej kolejnych gospodarstw 
domowych w tym rejonie. 

Nowe zbiorniki
Taka niekorzystna sytuacja 

wynikała z faktu, że geologicz-
na wydajność źródła wynosi 45 
m3/h, a zapotrzebowanie na 
wodę w niektórych okresach 
znacznie przekraczało ten limit, 
a sytuacji nie były w stanie zapo-
biec nawet zbiorniki retencyjne 
o zapasie wody w ilości 100 m3. 
O ile zwiększenie wydajności uję-
cia wody nie jest możliwe, o tyle 
wykonalnym było zwiększenie 
zasobów wody magazynowej do 
300 m3. W tym celu zlikwido-
wano stare zbiorniki retencyjne 

i wykonano nowe o trzykrotnie 
większej pojemności. Jednakże 
aby możliwym było zmagazyno-
wanie takiej ilości wody koniecz-
na stała się rozbudowa budynku 
stacji wraz z instalacją drugiego 
ciągu technologicznego uzdatnia-
nia wody, na który składają się m. 
in. filtry, napowietrzacze i inne 
urządzenia. Po wykonaniu tych 
prac oba systemy zostały scalone 
i działają kompatybilnie do siebie. 
Dodatkowo budynek SUW w Wól-
ce zyskał nową elewację i dach, 
zaś teren ciągi komunikacyjne 
i ogrodzenie.

Ponad 2 miliony zł
W listopadzie odbył się od-

biór inwestycji, następnie rozli-
czenie. Jej wykonawcą była firma 
ze Sierpca. Łączny koszt zadania 
wyniósł 2,36 mln zł. Zadanie ob-
jęte jest również wsparciem w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 
w kwocie 970 tysięcy złotych. Już 
teraz jest jasne, że dzięki realiza-
cji inwestycji wodnych w gminie 
Skępe możliwe będzie dalsze wo-
dociągowanie kolejnych miejsco-
wości i gospodarstw, a dzięki za-
stosowaniu najnowocześniejszych 
technologii uzdatniania jakość 
wody spełnia wszelkie standardy 
określone przepisami prawa.

Nie tylko woda
Nie tylko inwestycje wodne 

i kanalizacyjne realizują władze 
Skępego. Już pod koniec listopa-
da oddana została do użytku wy-

remontowana ulica Ogrodnicza. 
Wartość całego przedsięwzięcia 
wyniosła 164 tys. złotych, a jego 
realizatorem było konsorcjum 
dwóch skępskich firm. W efekcie 
przebudowano 93 metry bieżą-
ce drogi o szerokości 3,5 metra 
w technologii kostki brukowej jak 
również wykonano system od-
wodnienia. Dzięki realizacji zada-
nia kilkudziesięciu mieszkańców 
posesji zlokalizowanych przy tym 
ciągu komunikacyjnym zyskało 
możliwość bezproblemowego do-
jazdu do domów, który wcześniej 
ze względu na nawierzchnię dro-
gi oraz warunki hydrogeologiczne 
był utrudniony.

– Zakończyliśmy też przebu-
dowę drogi Lubówiec Jarczewo 
– mówi włodarz Skępego Piotr 
Wojciechowski. – Jest to pięk-
ny odcinek drogi łączący gminy 
Skępe i Chrostkowo, z chodni-
kami, przejściami, peronami 
przystankowymi. Wartość całe-
go przedsięwzięcia wyniosła 3,3 
mln złotych. W wyniku realizacji 
inwestycji przebudowano 4,81 
km odcinka drogi o szerokości 4 
metrów poprzez wykonanie od-
powiedniej podbudowy i 7 cm 
warstwy betonu asfaltowego. 
Odwodnienie będzie następować 
za pomocą przydrożnych rowów. 
Walory użytkowane drogi uwy-
puklają utwardzone obustronne 
pobocza. Zadanie objęte jest do-
finansowaniem w ramach Rządo-
wego Programu na rzecz Rozwoju 

oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infra-
struktury Drogowej w kwocie 1,64 
mln złotych.

Lepsze świetlice
Dzięki tej inwestycji Skępe 

zyskało korzystne połączenie 
drogowe z gminą Chrostkowo, 
a kierowcy zapomną o dokuczli-
wych koleinach w czasie opadów 
deszczu czy zimowych roztopów. 
Ukończone zostały też roboty 
budowlane w kolejnych świe-
tlicach wiejskich, dzięki czemu 
mieszkańcy wsi zyskują kolejne 
nowoczesne i wygodne miejsca 
spotkań i wydarzeń okoliczno-
ściowych.

– Świetlica w Żuchowie zmie-
rza do odbioru – mówił w czasie 
grudniowej sesji burmistrz Woj-
ciechowski. – Jest to jeden z naj-
ładniejszych obiektów w gminie 
z pięknie zagospodarowanym 
otoczeniem. Świetlica jest ogro-
dzona, wygląda bardzo ładnie. 
Ja dziękuję za pracę sołtysowi 
i mieszkańcom. Wykonujemy też 
remont sufitu w świetlicy w Hu-
cie i nowe oświetlenie. Obiekt 
w ubiegłym roku zyskał nowy 
dach, zmieniliśmy tam eternit 
na blachę. Cały czas oczywiście 
trwają w gminie prace porządko-
we na ulicach, skwerach i melio-
racyjne z udziałem naszej gmin-
nej koparki.

Do tematu będziemy sukce-
sywnie wracać.

Lidia Jagielska

inwestują nie tylko w sieć wodną
SKĘPE  Na pełnych obrotach pracuje już Stacja Uzdatniania Wody w Wólce, a władze Skępego szykują się 
do kolejnej inwestycji tego typu, tym razem w Skępem. Umowę na dofinansowanie burmistrz podpisał 
w urzędzie marszałkowskim
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LIPNO  Do końca listopada w Białymstoku, w filharmonii podlaskiej, a następnie w warszawskim pała-
cu prezydenckim oglądać można było wystawę malarstwa „Niepodległa suwerenna” z udziałem lipnow-
skiego artysty malarza Krzysztofa Wiśniewskiego

niepodległa suwerenna 
w sztuce Wiśniewskiego

– Na tej wystawie zaprezen-
towałem cztery obrazy, w tym 
specjalnie namalowany na tę oko-
liczność obraz zatytułowany „Po-
lonia” – mówi Krzysztof Wiśniew-
ski. – Jest to wystawa o zasięgu 
krajowym. Zostałem zaproszony 
prze Fundację Art Hanza z Białego-
stoku do udziału w tej malarskiej 
wystawie zorganizowanej z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wystawa została 
objęta Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej An-
drzeja Dudy. Wernisaż odbył się 6 
listopada w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej Europejskiego Centrum 
Kultury w Białymstoku. Następnie 
wystawa zostanie zaprezentowa-
na w Pałacu Prezydenckim Prezy-
denta RP .

Jest to wystawa wyjątkowa 
i symboliczna. Grupa malarzy pol-
skich, reprezentujących rozmaite 
nurty artystyczne, ale których 
łączy patriotyzm, szacunek dla 
idei wolnego państwa i tradycji 
narodowej, postanowiła wysta-

wą właśnie uczcić setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Tytuł „Niepodległa Suwe-
renna” oddaje jej tematykę. Każdy 
z twórców prezentuje właściwy 
dla swej stylistyki zestaw obrazów, 
z których przynajmniej jeden jest 
zainspirowany ideą niepodległo-
ści Polski lub zrodził się z refleksji 
nad jej historią i współczesnością. 
Wystawa będzie prezentowana 
w muzeach i galeriach całej Polski, 
a do końca listopada mogą cie-
szyć się nią wielbiciele malarstwa 
w Operze i Filharmonii Podla-
skiej Europejskim Centrum Sztuki 
w Białymstoku.

Organizatorzy wystawy pod-
kreślają, że odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości w 1918 roku to 
wydarzenie wyjątkowe. Obejmuje 
ono 15 dni na przełomie paździer-
nika i listopada 1918 roku, gdy 
po 123 latach niewoli, na gruzach 
trzech państw zaborczych wybu-
chła polska niepodległość. W isto-
cie proces odzyskiwania wolności 
był jednak długotrwały i złożony, 

w który zaangażowali się Polacy 
tak na terenie kraju jak i poza jego 
granicami. Stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości stano-
wi więc dla całego społeczeństwa 
szczególną okazję do świętowania 
doniosłych wydarzeń z przeszło-
ści, dając tym samym asumpt dla 
wielu, nawet dość hermetycznych 
środowisk, w tym także dla ar-
tystów –twórców współczesnej 
sztuki malarskiej, do skupiania 
uwagi i aktywności wokół wspól-
nych spraw narodowych. Grupa 
profesjonalnych artystów mala-
rzy z całej Polski z udziałem na-
szego reprezentanta Krzysztofa 
Wiśniewskiego, realizuje właśnie 
w wystawie „Niepodległa suwe-
renna”,  społeczny projekt związa-
ny z tą doniosłą rocznicą. Projekt 
obejmuje wystawę obrazów wraz 
z wydaniem katalogu wybranych 
dzieł w formie obszernego oko-
licznościowego albumu „Wystawa 
malarstwa w stulecie niepodległo-
ści Polski – 2018”.

Celem, który przyświeca reali-
zatorom przy tym przedsięwzię-
ciu, jest oprócz promocji polskiej 
sztuki współczesnej, także auten-
tyczna potrzeba uczczenia boha-
terów walk o naszą niepodległość 
i utrwalenia pamięci o niezwykle 
ważnych dla Polski wydarzeniach 
historycznych i potrzebą nadania 
tej bliskiej polskim sercom idei 
niepodległości narodu i szerzej – 
wolności każdego człowieka, zna-
czenia uniwersalnego i zapisania 
go na trwałe w świadomości po-
wszechnej.

– Pod koniec października 
uczestniczyłem również w wy-
stawie zorganizowanej w ramach 

XXV Edycji Włocławskich Impre-
sji, która odbyła się Galerii „dk” 
w Czarnym Spichrzu we Włocław-
ku –dodaje Krzysztof Wiśniewski. 
– „Włocławskie impresje” należą 
do najdłuższego cyklu malarskich 
imprez w kraju. W tym roku do 
wystawy zgłosiłem jeden obraz 
zatytułowany „Pożegnanie Euro-
py”.

Krzysztof Wiśniewski ukoń-
czył Wydział Sztuk Pięknych na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Malarstwo studiował 
u profesora, artysty plastyka Mie-
czysława Ziomka, zaś rysunek pod 
kierunkiem Jędrzeja Gołasia. Jest 
członkiem Związku Polskich Arty-
stów Plastyków oddział w Toruniu. 
Artystycznie związany z grupą 
malarzy uprawiających tzw. „Ma-
gical Dreams” (Magiczny Realizm). 
W końcu lat 90 zrzucił z siebie 
„kostium” klasycznego malarstwa 
pejzażowego meandrując, jak sam 
to określa w kierunku „beksizmu”. 
Dość szybko z tego nurtu wyszedł 
i zaczął tworzyć surrealistyczne 
kompozycje w duchu malarstwa 
romantycznego. Od tego czasu 
jego obrazy charakteryzują się 
głęboką poetycką metaforą.

– Myślę, że malarz powinien 
malować nie tylko to, co przed 
sobą widzi, lecz to co widzi w so-
bie – mówi Krzysztof Wiśniew-
ski. – Dlatego w swoich obrazach 
staram się tworzyć nieokreśloną, 
melancholijną tęsknotę za odległą 
przeszłością.

Zauważalne jest to, że Wi-
śniewski często operuje paletą 
barw niebieskich, fioletów, ró-
żów itp. Jego barwa w połączeniu 
z ulubionymi rekwizytami ma być 

barwą zawsze symboliczną. – Mój 
kolor niebieski jest nie tylko barwą 
perspektywiczną, barwą niewdzie-
rającą się w głąb lecz pociągającą 
w dal – wyjaśnia Wiśniewski. – 
Błękit w połączeniu z zielenią ra-
zem stają się duchowe, odnoszą 
się do chwili przeszłości i przy-
szłości, pasują one do niespokojnej 
tęsknej wrażliwości i samotności. 
Natomiast szereg figur mówiąc 
najprościej, jest wyznacznikiem 
podkreślającym niepewność upły-
wającego czasu i swoistej gry ludz-
kiego losu.

W 2002 roku wystawiał swoje 
obrazy w Cordes w południowej 
Francji, w 2011 roku w DKŚ w War-
szawie, w 2014 roku indywidualnie 
w Galerii Bator w Szczyrku. W tym 
samym roku w Galerii „Na wprost” 
w Iławie, a na początku 2015 roku 
indywidualnie w Galerii Sztuki 
Współczesnej we Włocławku. Wy-
stawy zbiorowe Wiśniewskiego to 
słynne już: „Magical Dreams III” 
w Bator Art. Gallery w Szczyrku – 
wrzesień 2015 roku, VII Triennale 
Sztuki Włocławskiej w Galerii Sztu-
ki we Włocławku – grudzień 2015 
roku, „Magical Dreams III Warsza-
wa” w Centrum Promocji Kultury 
na Pradze Południe – styczeń 2016 
roku. Teraz doszła słynna, symbo-
liczna i historyczna wystawa „Nie-
podległa suwerenna”. Nasz artysta 
malarza nie spoczywa na laurach 
i wciąż odkrywa nowe malarskie 
horyzonty. O kolejnych poczyna-
niach Krzysztofa Wiśniewskiego 
będziemy informować na bieżąco 
w CLI.

Lidia Jagielska
 fot. nadesłane

23 stycznia mieszkanki naszego miasta będą mogły wykonać bezpłatne badanie 
piersi. Mammobus będzie stacjonował na placu Dekerta. Akcja skierowana jest 
do kobiet powyżej 50. roku życia. Rejestracja już trwa.

Lipno

Profilaktyka za darmo

Mammografia, czyli rentge-
nowskie badanie piersi, to wciąż 
najbardziej skuteczna metoda 
w diagnostyce wczesnych obja-
wów raka piersi. Wczesne wykry-
cie tego nowotworu gwarantuje 
niemal 100 procent pewności na 
wyleczenie choroby, dlatego więc 
warto się badać, tym bardziej, że 
jest to akcja bezpłatna. Co więcej, 

mammografia jest badaniem bez-
piecznym i wykonywanym przy 
użyciu minimalnej dawki promie-
niowania rentgenowskiego.

Szansę na skorzystanie 
z bezpłatnego badania piersi 
mieszkanki Lipna będą miały już 
23 stycznia. Mammobus będzie 
stacjonował na placu Dekerta 
(w okolicy urzędu miasta).

– Zachęcam do wykonania 
darmowego badania, dzięki które-
mu kobiety mają szansę na dłuż-
sze i szczęśliwsze życie – apeluje 
lekarze Małgorzata Cymerman. 
– Nasi specjaliści wykonują ba-
danie za pomocą nowoczesnego 
sprzętu. Jest ono szybkie i całko-
wicie bezpieczne, a wielu kobie-
tom uratowało życie. Rak piersi 

co roku odbiera życie kilkunastu 
tysiącom polskich kobiet, naszym 
mamom, siostrom, przyjaciół-
kom. Często kobiety zbyt późno 
dowiadują się, że są chore. Rak nie 
boli, w początkowym stadium nie 
wpływa źle na nasze samopoczu-
cie, dlatego rzadko zadajemy so-
bie pytanie, czy ta choroba może 
nas dotyczyć. Mammografia po-
zwala to skutecznie sprawdzić.

Jest to już kolejna edycja ba-
dań profilaktycznych realizowa-
nych w regionie w ramach Popu-
lacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi refundo-
wanego przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Program bezpłatnego 
badania piersi skierowany jest 
do kobiet w wieku powyżej 50. 

roku życia, które nie wykonywały 
mammografii przez co najmniej 
24 miesiące.

Zapisy już trwają. Rejestracja 
odbywa się pod numerem telefo-
nu 58 666 24 44.

Badanie w mammobusie od-
będzie się po okazaniu dowodu 
osobistego. Kobiety posiadające 
wyniki poprzednich badań mam-
mograficznych powinny zabrać je 
ze sobą celem porównania i po-
stawienia skutecznej diagnozy. 
Akcję finansuje Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, a wynik badania 
każda uczestnicząca w nim lipno-
wianka otrzyma pocztą w ciągu 
trzech tygodni.

Lidia Jagielska
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Patriotyczne kolędowanie 
GMINA LIPNO  W piątek 21 grudnia w Szkole Podstawowej w Maliszewie odbył się „Wieczór kolęd pod 
biało-czerwoną choinką”. Organizatorem był sołtys Maliszewa Piotr Sikora oraz dyrektor szkoły Iwona Kor-
nacka

W piątkowy wieczór szkolna 
sala wypełniła się po brzegi go-
śćmi, samorządowcami, miesz-
kańcami Maliszewa i okolic oraz 
świątecznym klimatem. W bo-
żonarodzeniowej szopce ucznio-
wie przypomnieli ważne wyda-
rzenie, a spod palców muzyków 
orkiestry dętej pod batutą Sta-
nisława Jagielskiego popłynęły 
kolędy. Dzieci nie zapomniały 

o obdarowaniu gości pyszny-
mi pierniczkami i świątecznym 
ugoszczeniu.

– Spotykamy się w roku 
jubileuszowym stulecia odzy-
skania niepodległości i dlatego 
tegoroczne nasze kolędowanie 
odbywa się pod biało-czerwo-
ną choinką – mówiła dyrektor 
szkoły Iwona Kornacka.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

W  s k r ó c I e
skĘPe Orszak ruszy z rynku 
Po raz trzeci ulicami Skępego przemaszerują mieszkańcy w orszaku trzech króli. Każdy otrzyma koronę i śpiewnik, dzieci z przedszkoli i szkoły podstawowej zaprezentują w drodze scenki 

rodzajowe z udziałem mędrców. Wszystko rozpocznie się w najbliższą niedzielę, w święto trzech króli, o godzinie 12.00 na Rynku. Z centrum miasta korowód ruszy do klasztoru.
LIPNO koncert w nowym roku 
Już w najbliższą sobotę w kinie Nawojka odbędzie się tradycyjny już koncert noworoczny. Na scenie lipnowskiego kina zaprezentują się artyści z różnych sekcji działających w Miejskim 

Centrum Kulturalnym. Ma to być najważniejsze wydarzenie roku i, jak zapewnia dyrektor domu kultury, podsumowanie artystycznego roku poprzedniego i powitanie nowego roku. Tytuł 
koncertu „Na scenie”. W czasie jego trwania odbędzie się zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy, która zagra  w tym roku 13 stycznia. Wstęp wolny, a koncert rozpocznie 
się o godzinie szesnastej.

LIPNO Świąteczna paczka 
Od 14 lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie organizują akcję „Świąteczna paczka”, której celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym na terenie parafii Michała Kozala 

oraz mieszkańcom Lipna. Akcja polega na zbiórce trwałych produktów żywnościowych. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wykazali się 
wielką ofiarnością. Licznie zebrane produkty zostały przekazane do parafii oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd trafiły do najbardziej potrzebujących. Akcja „trójki” niesie nie 
tylko konkretne wsparcie materialne, ale także realizuje naturalną potrzebę niesienia dobra. Udział w niej uwrażliwia młodzież na problem biedy i pokazuje jak wielką wartością jest bezin-
teresowne zaangażowanie w pomoc innym zgodnie z przesłaniem Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”. Organizatorkami szkolnej akcji są” Arleta Salamądry, Katarzyna Pysiak i Beata Brzezińska.

GMINA LIPNO Mistrzowie nagrodzeni 
Uczniowie Zespołu Szkół w Radomicach przystąpili do IV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego ,,Kujawsko-Pomorska Szopka Bożonarodzeniowa”. Zadaniem uczestników konkursu 

było wykonanie przestrzennej formy szopki, uwzględniającej tradycje Bożego Narodzenia oraz nawiązującej do historycznego lub wyjątkowego miejsca z terenu naszego województwa. Do-
datkowo prace musiały zawierać elementy związane z jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości. Na konkurs wpłynęło 15 prac wykonanych wspólnie przez dzieci, rodziców i dz-
iadków. Szopki zachwycały oryginalnością technik, pomysłowością, bogactwem motywów dekoracyjnych. Były prace wykonane z drewna, słomy, kamieni, ciasta piernikowego, tradycyjne 
i nowoczesne. Wszystkie szopki  można było podziwiać  na wystawie w szkole. Pod koniec listopada prace zostały przewiezione do siedziby organizatora w Toruniu i były oceniane przez 
artystów plastyków z Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Spośród nadesłanych 208 szopek z całego województwa uznanie jurorów zdobyły prace uczniów ze szkoły 
w Radomicach. Tytuł laureata i nagrody główne otrzymali: Adam Gabryszewski z klasy I b, Nikola Walentyn z klasy II a i Weronika Barańczyk z klasy IV a.

GMINA skĘPe strażacy doposażeni 
W połowie grudnia druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce otrzymali w użyczenie od komendy państwowej straży pożarnej w Lipnie lekki samochód ratownictwa 

technicznego SLR Renault Mascott. Umowę podpisał komendant powiatowy PSP w Lipnie st. bryg. Ireneusz Poturalski i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce druh Jan Jankowski. 
Świadkami podniosłej i ważnej dla druhów uroczystości był oczywiście włodarz gminy Skępe Piotr Wojciechowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski, członkowie 
zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Skępem na czele z komendantem gminnym Józefem Mielnikiem i mundurowi z obu jednostek z naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wólce Krzysztofem Grzębskim i kierowcą użyczonego auta Wiesławem Józefkowiczem na czele. Dzięki nowemu wyposażeniu zwiększą się możliwości bojowe strażaków ochotników 
z Wólki, co wpłynie na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

GMINA skĘPe Nowy radiowóz 
17 grudnia w Lipnie odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu zakupionego dla policjantów z Posterunku Policji w Skępem. Zakup pojazdu był możliwy dzięki współdziałaniu 

Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy oraz skępskiego samorządu. Wojewódzka Komenda Policji w Bydgoszczy kupiła samochód Opel Mokka za kwotę 89 tysięcy złotych, a skępski 
ratusz przekazał na ten cel dotację w wysokości 42,5 tys. złotych. Nowy pojazd z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa nie tylko użytkowników dróg, ale wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, a także ułatwi codzienną trudną służbę skępskim policjantom.

Lidia Jagielska
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Dar serc dla dzieci z Afryki
KIKÓŁ  W czwartek wieczorem mieszkańcy Kikoła spotkali się w sali widowiskowej miejscowej szkoły 
podstawowej, by wspólnie rozważać tajemnicę wcielenia

R E K L A M A

Uczniowie zaprezentowali 
nastrojowe jasełka. Ich tematem 
przewodnim było poszukiwanie 
największego skarbu, którym 
okazał się dla świata Jezus Chry-
stus. Jasełka miały charakter 
misyjny. Dzieci przybliżyły dzie-
ła misyjne na wszystkich konty-
nentach, a szczególnie w Afry-
ce. W dalekiej Kenii, w wiosce 

Laare, od ponad 10 lat pracuje 
polska orionistka, siostra Alicja 
Kaszczuk. Uczniowie z Kikoła 
postanowili wspomóc jej pod-
opiecznych.

Mieszkańcy Kikoła kolejny 
raz okazali szczodrość serc i po-
zytywnie odpowiedzieli na apel 
uczniów. Złożyli ofiarę w wyso-
kości 370 zł. Pieniądze zostaną 

przesłane na konto Fundacji 
„Boże Atelier” w Otwocku, która 
zajmuje się m. in. budową szkół 
w Afryce oraz adopcją dzieci 
na odległość. Budujące jest to, 
że wciąż wierzymy, iż „Kroplą 
modlitwy zmienimy los świata, 
kroplą dobroci wspomożemy 
brata”.

Przedstawienie dostarczyło 

wielu wzruszeń. Młodzi aktorzy 
doskonale przybliżyli kulturę 
dzieci afrykańskich, azjatyckich, 
hawajskich czy meksykańskich. 
Nie zabrakło kolęd i pastorałek, 
a na pozytywny odbiór całości 
złożyła się też piękna dekoracja, 
kostiumy, interesująca prezen-
tacja multimedialna i żłobek. 
Uczniowie przygotowywali się 

pod kierunkiem: Renaty Kila-
nowskiej i Danuty Grębickiej 
oraz Rafała Ługowskiego i Ro-
mana Szymańskiego. Dekora-
cją zajęła się Anna Kroplewska, 
a całe wydarzenie udokumento-
wał Józef Myszkowski. 

(ak)
 fot. Józef Myszkowski
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Zwyczaj inscenizowania na-
rodzin Jezusa Chrystusa wywo-
dzi się z kultu żłóbka betlejem-
skiego z czasów średniowiecza. 
Jego upowszechnienie w całej 
Europie nastąpiło w XIII wieku, 
a konkretnie w 1223 roku. Wła-
śnie wtedy św. Franciszek z Asy-
żu wykorzystując naturalną sce-
nerię i żywe zwierzęta, stworzył 
pierwszą szopkę betlejemską 
ukazującą historię narodzin 
Chrystusa.

Przedstawienie te zwane 
w Polsce jasełkami były orga-
nizowane w kościołach i klasz-
torach zwłaszcza tych opar-
tych na regule franciszkanów. 

Tłem były zawsze skały i jaski-
nia oraz żłobek, a w nim święta 
rodzina, czyli Maryja, św. Józef 
i oczywiście mały Jezus. Bardzo 
często były też żywe zwierzęta 
i pastuszkowie. Często w takiej 
szopce pojawiali się również 
trzej królowie. Z czasem wpro-
wadzano różne nowinki tech-
niczne. Postacie się poruszały, 
a to wszystko było efektownie 
podświetlone. Kościoły zaczęły 
ze sobą rywalizować w uatrak-
cyjnieniu inscenizacji narodzin 
Chrystusa.

Na terenie Polski zaczęto do 
tych inscenizacji wprowadzać 
akcenty patriotyczne w postaci 

figur i postaci królów polskich 
(króla Sobieskiego), husarii. Tek-
sty przedstawiane przez postacie 
historyczne zaczęły być bardziej  
świeckie. Wszystko to spowodo-
wało, że w XVIII wieku zakazano 
wystawiać takie rozbudowane 
misteria w kościołach. Zezwo-
lono jedynie na wystawianie 
skromnych szopek. Natomiast 
rozbudowane misteria – jaseł-
ka przetrwały na ulicach miast 
za sprawą studentów, służb 
kościelnych i młodzieży rze-
mieślniczej. Zaczęto chodzić po 
ulicach z własnoręcznie zbudo-
wanymi szopkami. Towarzyszy-
ły im tłumy miłośników takich 

inscenizacji. Aktorzy występują-
cy podczas swoich przedstawień 
bardzo często wplatali w treści 
religijne również treści obycza-
jowe związane często z sytuacją 
polityczną występującą na da-
nym terenie.

Typowe szopki bożonaro-
dzeniowe związane były z tere-
nem Małopolski. Kraków i jego 
okolice to tereny gdzie powsta-
wały najpiękniejsze szopki. Kal-
waria Zebrzydowska to miejsce 
nazywane polską Jerozolimą, 
gdzie szopka betlejemska ma 
wysokość ponad 5 metrów. Rów-
nież szopki krakowskie należą 
do najpiękniejszych w Polsce. 
To właśnie w Krakowie powstał 
„przemysł szopkarski”.

Twórcą najbardziej rozbu-
dowanej szopki, która na lata 
stała się wzorem dla innych 
szopek, był Michał Enzenekier. 
Właśnie jego szopka chodziła po 
Krakowie aż do I wojny świato-
wej. Władze austriackie wydały 
zakaz chodzenia z szopką po 
ulicach miasta. W okresie mię-
dzywojennym tradycje szopkar-
skie znacznie osłabły. Dopiero 

w 1937 roku z inicjatywy Jerzego 
Dobrzyckiego zorganizowano 
pierwszy konkurs na krakow-
ska szopkę. W czasie II wojny 
światowej nie wolno było wy-
stawiać publicznie szopek. Do 
tradycji szopkarskich powróco-
no dopiero w latach powojen-
nych. Konkurs szopkarski się 
odrodził i z roku na rok zyskuje 
coraz więcej zwolenników. Jego 
aktualnym organizatorem jest 
Muzeum Historyczne miasta 
Krakowa. Mija właśnie blisko 80 
lat wystawiania szopek krakow-
skich.

Golub-Dobrzyń również po-
siada szopki betlejemskie. Pa-
rafia pw. Św. Katarzyny w Do-
brzyniu swoją szopkę wystawiła 
tuż obok świątyni. Jest to wielka 
szopka, a figury postaci świętej 
rodziny są naturalnej wielkości. 
Natomiast parafia pw. Św. Kata-
rzyny w Golubiu swoją szopkę 
umieściła w budynku świątyni. 
Obie szopki są wyrazem głę-
bokiej tradycji chrześcijańskiej 
i cieszą się dużym zaintereso-
waniem zwłaszcza wśród dzieci.

Tekst i fot. (Maw)

Trzej królowie zostali opisani 
szczegółowo w Ewangelii św. Ma-
teusza. Z tymi postaciami zwią-
zane jest nierozerwalnie Święto 
Trzech Króli nazywane również 
Objawieniem Pańskim. Obcho-
dzone jest zawsze 6 stycznia, 
w kościele prawosławnym nato-
miast 19 stycznia. Do 1960 roku 
święto te było świętem państwo-
wym. Jednak później na długie 
lata zostało zniesione, ale mimo 

to było nadal obchodzone jako 
święto kościelne. Dopiero w 2010 
roku zostało przywrócone i po-
nownie stało się świętem pań-
stwowym.

Według tradycji chrześcijań-
skiej w tym dniu trzej magowie 
przez niektórych uznawani za 
królów, pochodzący ze Wscho-
du, przybyli do Betlejem, pokło-
nić się Jezusowi. Przywieźli do 
Jezusa swoje dary. Kacper, jako 

czarnoskóry Afrykanin przywiózł 
mirrę, jako symbol proroctw me-
sjańskich i jednocześnie symbol 
śmierci. Melchior, jako Europej-
czyk podarował Jezusowi zło-
to będące symbolem godności 
królewskiej. Natomiast Baltazar 
przekazał kadzidło, jako symbol 
godności kapłańskiej.

W tradycji chrześcijańskiej 
wierni w tym dniu mają obowią-
zek uczestniczenia we mszy świę-
tej, na której święci się kadzidło 
i kredę. Na drzwiach domostw 
umieszcza się napis składają-
cy się z trzech liter, czyli K+M+B 
oraz datę danego roku. Jest to 
skrót życzeń „Niech Chrystus 
błogosławi temu domowi”. Jesz-
cze inna teoria tłumaczy te lite-
ry w następujący sposób, że jest 
to skrót trzech biblijnych wyda-
rzeń: pokłonu trzech mędrców ze 
wschodu (łac. „cogito” – poznaje), 
wesela w Kanie Galilejskiej ( łac. 
„matrimonium”) i chrztu ( łac. 
„baptesimus”).

Św. Mateusz pisze tylko 
o trzech mędrcach, którzy poszu-
kiwali małego dziecka. Poszuki-
wania te trwały kilka miesięcy, ale 
była to podróż naukowa trzech 
magów, którzy prowadzili bada-
nia naukowe, a przy okazji chcieli 
odwiedzić króla żydowskiego (to 
wersja badań naukowców). Mę-
drzec to również pojęcie względ-
ne. Może ono oznaczać zarówno 
kapłana jak i maga. Być może 
pochodzili oni z ludu Chaldejczy-
ków, być może ich rodowód to 
kraj Babilonii. Ich ubiór być może 
zmylił późniejszych katolików, 
którzy na tej podstawie uznali ich 
za królów.

Mateusz nie wspomina jednak, 
ilu ich było. Pierwsi chrześcijanie 
mówią o 12, czasem o sześciu, nie-
kiedy o dwóch. Z pewnością fał-
szywe są także tradycyjne imio-
na. Kacper, Melchior i Baltazar to 
z kolei prawdopodobnie pomysł 
artysty z Rawenny, który nadał 
takie imiona rzeźbom na swojej 

mozaice. Do końca nie ma pew-
ności czy trzej magowie w ogóle 
istnieli. Św. Mateusz przecież nie 
był historykiem, a nauczycielem. 
Fragment z ewangelii o mędrcach 
jest tylko historią mającą pouczyć 
słuchacza o zamiarach stwórcy.

Z tym świętem związane są 
również tzw. orszaki Trzech Króli. 
Są organizowane od 8 lat w du-
żych miastach, a symbolizują 
przybycie trzech króli do Jezusa. 
Wierni przebierają się za histo-
ryczne postacie, występują żywe 
zwierzęta. Wszystko to odbywa 
się pod patronatem kościoła.

W Golubiu-Dobrzyniu or-
szaki te funkcjonują dopiero od 
2 lat, ale już cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem wiernych 
i chętnych do uczestniczenia nie 
brakuje. Barwne pochody z po-
wodzeniem występuja też w są-
siednich miastach i powiatach jak 
choćby w lipnowskim. 

Tekst i fot. (Maw)
Fot. Ilustracyjne (Internet)

Szopka golubska

Szopka dobrzyńska

Zwyczaje

Szopki bożonarodzeniowe – jasełka
Okres świąt Bożego Narodzenia to również czas powstawania szopek bożonaro-
dzeniowych. Powstają one praktycznie w każdej parafii i są miejscem najbardziej 
odwiedzanym w kościele.

Tajemnica Trzech Króli
Postacie  Trzej królowie, kim są? Dlaczego są tak ważni dla katolików i czy tylko dla wyznawców religii 
chrześcijańskiej?
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Większe możliwości 
sprzedaży

Lustrowanie rzepaku

Rolniczy Handel Detaliczny – w skrócie RHD to okre-
ślenie prawa rolników do sprzedawania w miarę pro-
sty sposób swoich przetworów. Nowe przepisy w tym 
zakresie wchodzą w życie 1 stycznia.

Bardzo wiele czasu poświęca się kwestii ubezpiecza-
nia upraw przez rolników. To oczywiście dobra rada, 
ale w bezpośrednich kontaktach na linii ubezpieczy-
ciel – rolnik czasem dochodzi do nieporozumień.

Ciekawostka

Pasze

Kilowaty zamiast pszenicy

Chcą, by było prościej

Ciekawy sposób na suszę mają władze Iranu. Ten spalony słońcem kraj rezygnuje 
powoli z rolnictwa. Na polach rolnicy mają stawiać panele fotowoltaiczne.

Zawiłości prawa podatkowego i podatku VAT sprawiały, że przez ostatnich kilka-
naście lat dochodziło do wielomilionowych nadużyć. Rząd planuje wprowadzić 
nową ustawę Vatowską. Swoje postulaty w tym zakresie mają również producen-
ci oleju rzepakowego.

Prawo

Uprawy

Przygotowania 
do rozliczenia

KRUS  W jaki sposób rolnik ma obliczyć podatek dochodowy 
od emerytury lub renty? W większości przypadków ludzie nie 
mają pojęcia jak to zrobić. I dobrze, ponieważ ten obowiązek 
spełnia za nich KRUS. Nie inaczej będzie i tym razem

Już obecnie rolnik mógł 
sprzedawać swoje produkty np. 
sery, przetwory owocowe, itp. 
klientom. Musiał być to jednak 
klient finalny. Od 1 stycznia rolnik 
zyska prawo w ramach uprosz-
czonej sprzedaży do przekazy-
wania swoich produktów także 
sklepom, restauracjom, stołów-
kom itd. Do tej pory rolnik sprze-
dając własne przetworzone pro-
dukty, mógł liczyć na zwolnienie 
z podatku. Kwota maksymalnego 
przychodu była jednak dość niska 
i od 1 stycznia zostanie podwyż-
szona do 40 tys zł.

RHD ma także pewne ograni-
czenia. Pierwsze to ograniczenie 

sprzedaży tylko na terenie woje-
wództwa, gdzie znajduje się go-
spodarstwo. Istnieje jednak pew-
ne odstępstwo i produkty można 
także sprzedawać w powiatach 
graniczących z naszym woje-
wództwem oraz w stolicach są-
siadujących województw. Rolnik 
musi także ewidencjonować to co 
sprzedał i nie korzystać z usług 
pośredników (wyjątek stanowią 
festyny, wystawy itd.).

Ostatni wymóg jest bardzo 
prosty. Przy swoim stoisku rol-
nik musi ustawić napis „rolniczy 
handel detaliczny” wraz z danymi 
producenta.

(pw), fot. ilustracyjne

Przykładem może być nie-
dawna interwencja samorządu 
rolniczego z naszego wojewódz-
twa w sprawie ubezpieczania 
upraw rzepaku. Kujawsko-Po-
morska Izba Rolnicza zawniosko-
wała do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z prośbą o inter-
wencję w sprawie praktyk realizo-
wanych przez jednego ze znanych 
ubezpieczycieli.

– „Ubezpieczyciel ten sa-
mowolnie dokonuje weryfikacji 
zgłoszonych przez rolników po-
wierzchni uprawy rzepaku obję-
tych ubezpieczeniem. Powołuje 
się przy tym na ocenę zasiewów 
rzepaku przy pomocy tzw. tele-

detekcji stosowanej w oględzi-
nach upraw rolnych do celów 
odszkodowawczych, uznając, że 
w wielu miejscach na powierzch-
ni zgłoszonej do ubezpieczenia 
występuje zbyt mała obsada ro-
ślin” – czytamy w komunikacie 
KPIR.

Samorząd rolniczy uwa-
ża, że metoda stosowana przez 
ubezpieczyciela jest zbyt mało 
precyzyjna. Wnioskuje przy tym, 
by ubezpieczyciele zanim po-
mniejszą powierzchnię zgłoszo-
ną do ubezpieczenia, przyjechali 
na pole i sporządzili odpowiedni 
protokół.

(pw), fot. ilustracyjne

Iran zmaga się z deficy-
tem wody. Rolnictwo zużywa 
ogromne ilości słodkiej wody do 
zasilania pól. Jednocześnie plo-
ny z roku na rok są coraz niż-
sze. Ludzie ze wsi nie widząc dla 
siebie szans na przyszłość, wolą 
wyjechać do dużych miast. Rzą-
dowe zachęty do inwestowania 
w farmy fotowoltaiczne mają 
więc na celu nie tylko zmniej-
szyć zużycie wody, ale także wy-
generować nowe miejsca pracy 

na wsi i skłonić jej mieszkańców 
do pozostania.

Irańczycy poszli jeszcze da-
lej. Niedawno oddali do użytku 
gigantyczną farmę fotowoltaicz-
ną pływającą na sztucznym je-
ziorze. Będzie ona produkowała 
prąd, ale także odbijała promie-
nie słoneczne i sprawiała, że 
woda z jeziora przestanie paro-
wać w takim stopniu jak dotych-
czas. Szacuje się, że rocznie uda 
się w ten sposób zaoszczędzić 38 

tys. metrów sześciennych wody 
ze zbiornika o powierzchni 1,5 
hektara.

Co więc z żywnością? Iran 
zamierza ją importować. Pienię-
dzy będzie miał pod dostatkiem. 
Zostaną zaoszczędzone np. przez 
mniejsze zużycie wody i większą 
produkcję energii. W ten sposób 
farmerzy zamiast zbóż zaczyna-
ją produkować prąd.

(pw)

Zdaniem Polskiego Stowa-
rzyszenia Producentów Oleju 
lekarstwem na wyłudzenia było-
by stosowanie jednolitej, niskiej 
stawki podatku VAT na poziomie 
5% w przypadku olejów roślin-
nych i 8% dla wysokobiałkowych 
komponentów paszowych pocho-
dzących z przerobu rzepaku.

Członkowie PSPO zwrócili 

uwagę na fakt, że obecnie olej rze-
pakowy trafia na rożne cele. Część 
znajduje zastosowanie w przemy-
śle spożywczym, a część trafia do 
produkcji biopaliw. Zanim jednak 
olej trafi fizycznie do biopaliwa, 
pozostaje olejem „jadalnym” i ma 
inną stawkę podatkową niż olej 
niejadalny. PSPO chce, by zlikwi-
dować termin „jadalny”, ponieważ 

rodzi to rozmaite wątpliwości. 
Stowarzyszenie zwróciło tak-
że uwagę rządu na zbyt wysoką 
planowaną stawkę podatku VAT 
dla komponentów paszowych jak 
makuchy lub śruta olejowa. Jeśli 
taka stawka  pozostałaby w mocy, 
wówczas oznaczałoby to podwyż-
ki na paszach.

(pw)

KRUS przygotowuje się do 
obliczania podatku dochodowe-
go od rent i emerytur w związku 
ze zbliżającym się końcem roku 
podatkowego. Do 28 lutego rolni-
cy otrzymają od KRUS formularz 
PIT-40A – roczne obliczenie po-
datku przez organ rentowy. Oso-
ba, która otrzyma ww. formularz 
i poza świadczeniami emery-
talno-rentowymi wypłaconymi 
z kasy w 2018 r. nie osiągnęła in-
nego przychodu podlegającego 
opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych 
(dochód z gospodarstwa rolnego 
nie wchodzi do tego przychodu) 
– nie ma obowiązku składania 
w urzędzie skarbowym dodat-
kowego zeznania podatkowego. 
To ułatwia życie wielu rolnikom, 

którzy nie łączą działalności rol-
niczej z pracą zarobkową.

Kto nie może liczyć na uła-
twioną ścieżkę? Może być to rol-
nik, który otrzymał emeryturę 
z ZUS (choćby przez krótki czas). 
Drugi przypadek to osoba, któ-
ra realizowała w danym roku 
podatkowym ulgę podatkową 
udzieloną przez urząd skarbo-
wy. Trzeci wyjątek jest nieco 
bardziej skomplikowany. Doty-
czy osób, które obniżały wyso-
kość miesięcznych zaliczek na 
podatek dochodowy w związku 
ze złożonym przez emeryta lub 
rencistę oświadczeniem o wspól-
nym opodatkowaniu dochodów 
z małżonkiem lub w sposób 
przewidziany dla osób samotnie 
wychowujących dzieci.

Skróconej ścieżki rozlicze-
nia z podatku nie wykorzystają 
również osoby niepobierające 
zaliczek na podatek dochodo-
wy stosownie do postanowień 
umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. Ostatni z przy-
padków dotyczy osób, które 
miały wstrzymaną wypłatę eme-
rytury lub renty i po zamknięciu 
roku podatkowego nie mogły 
rozliczyć nadpłaty lub niedopła-
ty podatku.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna 
z podanych wyżej sytuacji, KRUS 
przekaże emerytowi/renciście 
formularz PIT-11A. W tym wy-
padku należy złożyć w urzędzie 
skarbowym zeznanie podatkowe 
najpóźniej do 30 kwietnia.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Kasa dla pozarządówek  

Zarząd województwa uruchomił otwarte konkursy ofert na wykonywa-
nie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku. Do 
podziału w ogłoszonych dotychczas naborach jest 4,3 miliona złotych. 
Wnioski można składać za pomocą internetowego generatora. Ogło-
szone przez Urząd Marszałkowski konkursy dotyczą realizacji projektów 
między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów 
uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działal-
ności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Nabór wniosków w większości z nich potrwa do  
21 stycznia. 

Załóż Profil Zaufany  

Resort cyfryzacji zachęca do założenia Pro-

filu Zaufanego. Posiada go już 2,6 miliona 

Polaków. Mając Profil Zaufany w internecie 

można m.in. sprawdzić swoje punkty karne, 

zarejestrować online narodziny dziecka, zgło-

sić utratę dowodu osobistego i złożyć wnio-

sek o nowy oraz uzyskać odpis aktu stanu 

cywilnego. Można go założyć przez internet 

za pośrednictwem bankowości elektronicznej 

lub potwierdzając go w punkcie potwierdza-

jącym. Szczegóły na stronie internetowej re-

sortu cyfryzacji. 

Podwyżki dla nauczycieli

28 grudnia Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przekazała do uzgod-
nień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. W związku ze wzrostem o 5 proc. 
kwoty bazowej dla nauczycieli w projekcie ustawy budżetowej wzrasta wyna-
grodzenie średnie, w tym wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Np. wynagro-
dzenie zasadnicze dla nauczycieli, którzy mają najwyższy wymagany poziom 
wykształcenia czyli tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicz-
nym (ta grupa stanowi prawie 96 proc. wszystkich nauczycieli) będzie wyno-
siło: dla nauczyciela stażysty – 2538 zł, nauczyciela kontraktowego – 2611 
zł, nauczyciela mianowanego – 2965 zł, nauczyciela dyplomowanego – 3483 
zł. Warto mieć na uwadze, że w latach 2018-2019 pensje zasadnicze wzro-
sną o 244 zł dla nauczyciela stażysty, o 250 zł dla nauczyciela kontraktowego, 
o 284 zł dla nauczyciela mianowanego, o 334 zł dla nauczyciela dyplomowane-
go. Od stycznia 2020 r. nauczyciele otrzymają kolejną transzę podwyżki pensji. 
Ostatecznie wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie dla nauczyciela stażysty o 371 
zł, dla nauczyciela kontraktowego o 381 zł, dla nauczyciela mianowanego o 432 
zł, dla nauczyciela dyplomowanego o 508 zł.

Dobre zdanie Polaków o ZUS

Prawie 3/4 klientów pozytywnie ocenia jakość ob-sługi świadczonej przez Zakład Ubezpieczeń Spo-łecznych. ZUS jest bardzo wysoko oceniany przez osoby, które mają z nim systematyczny kontakt. Każda z grup klientów uważa, że jakość obsługi w Zakładzie na przestrzeni ostatnich lat w istot-ny sposób się poprawiła. To główne konkluzje z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę badawczą PBS. Badanie zostało przeprowa-dzone od 15 października do 21 grudnia 2018 r. w ramach 10 tys. wywiadów telefonicznych wśród czterech grup klientów ZUS: świadczeniobiorców, ubezpieczonych, przedsiębiorców i lekarzy.

Ceny energii nie wzrosną   

Sejm przyjął ustawę, która przewiduje, że rachunki za energię w 2019 
roku nie wzrosną. Pierwszym działaniem, które ma pozwolić na ustabi-
lizowanie cen energii elektrycznej w roku 2019 jest obniżenie podatku 
akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh. Rachunki odbior-
ców energii elektrycznej z tego tytułu zostaną obniżone w 2019 r. o 1,85 
mld zł netto. Drugie to obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich od-
biorców energii elektrycznej o 95%. Dzięki tej zmianie rachunki za ener-
gię elektryczną odbiorców w Polsce zmniejszą się o 2,24 mld zł. Trzecią 
zmianą jest bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółek obrotu. Na 
ten cel zaplanowano ok. 4 mld zł. Czwarty element to przeznaczenie ok.  
1 mld zł na inwestycje prośrodowiskowe, dzięki którym zmniejszy się emi-
syjność gospodarki. Środki te zostaną skierowane do Krajowego Systemu 
Zielonych Inwestycji. Ustawa została już podpisana przez prezydenta. 

Płaca minimalna do zmiany 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej przygotowało projekt ustawy zmienia-
jącej zasady wyliczania wysokości minimalne-
go wynagrodzenia. W świetle projektowanych 
przepisów do minimalnej pensji nie będzie już 
wliczany dodatek za staż pracy. Nowe prawo 
ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. 
Wcześniej – od 1 września 2019 roku – obowią-
zywałyby przepisy przejściowe, które dawałyby 
stronom możliwość negocjacji odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia.  

Zmiany w fizjoterapii  

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia 
ministra zdrowia z 13 grudnia 2018 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
rehabilitacji leczniczej. Fizjoterapeuta zyska 
większą swobodę, będzie mógł sam zdecydo-
wać np. o metodzie rehabilitacji. Nowe prawo 
wprowadza też obowiązek sprawozdawania 
lekarzowi kierującemu na terapię – najczę-
ściej lekarzowi rehabilitacji czy ortopedzie – 
jej przebiegu i efektów.
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 Lipno
 Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie zaprasza na Koncert No-

woroczny, który jak co roku stanowi wspólną prezentację sekcji artystycznych domu 
kultury. To jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych, będące podsumowaniem 
starego 2018 roku i zapowiedzią 2019.  Podczas koncertu odbywać się będzie zbiórka 
pieniędzy na 27. finał WOŚP. Początek 5 stycznia o 16.00. Wstęp jest bezpłatny. 

 Golub-Dobrzyń
 5 stycznia o 18.00 w domu kultury rozpocznie się koncert z okazji 27. finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystąpią: Ruch Wolnych Myśli, Episode 
i Goodway. Wstęp wolny. 

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza 10 stycznia 2019 roku na kreatywne zajęcia 

plastyczne dla dzieci. Warsztaty ruszają o godzinie 17.00. Proponowane zajęcia mają 
na celu zapoznanie najmłodszych z szerokim wachlarzem technik plastycznych. Oka-
zją do wspólnego tworzenia jest zbliżający się Dzień Babci i Dziadka. Tradycyjnie już 
mali artyści spróbują swoich sił w ozdabianiu laurek ale to nie wszystko…Podczas 
warsztatów nie zabraknie również innych niespodzianek robionych z myślą o ukocha-
nych dziadkach. Tego rodzaju spotkania pobudzają wyobraźnię, rozwijają zdolności 
manualne a przede wszystkim uczą pracy w grupie. Możliwość wspólnej zabawy z ma-
teriałami plastycznymi pozwala otworzyć się na sztukę i relacje z rówieśnikami. Zapisy 
w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24, 535436071. Koszt spotka-
nia wynosi 20 zł/os. (w cenę wliczone są wszystkie materiały plastyczne niezbędne do 
wykonania prac). Zgłoszenia są przyjmowane do 4 stycznia. 

 Już 13 stycznia w Wąbrzeskim Domu Kultury zagra Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. W tym roku podczas 27. finału zbieramy na „pozyskanie środków na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Od godziny 9.00 na ulicach miasta 
pojawią się wolontariusze. Natomiast od godz. 10.00 wszystkich, którym niestraszna 
zimowa aura zapraszamy na wąbrzeską plażę, gdzie Stowarzyszenie Miasto Aktywni, 
Inicjatywa, WRS WEREWOLVES oraz wąbrzeska grupa morsów przygotowali szereg 
atrakcji. Do sztabu wpłynęło już wiele atrakcyjnych gadżetów, które pojawią się na li-
cytacji. Wśród nich znalazły się m.in.: vouchery salonów kosmetycznych,  fryzjerskich, 
obrazy lokalnych artystów, rękodzieło oraz przedmioty nadesłane ze Sztabu WOŚP tj. 
koszulki, kalendarze. Poza licytacją funkcjonować będzie orkiestrowy sklepik i kawia-
renka z pachnącą kawą i ciastem pieczonym przez panie z kół gospodyń wiejskich. 
W Wąbrzeskim Domu Kultury impreza rusza od godz. 15.00.

 21 stycznia w WDK rozpoczną się „Białe wakacje”. Zajęcia skierowane są do 
dzieci, które ukończyły 6 lat. Podczas codziennych spotkań każdy będzie miał szansę 
znaleźć coś dla siebie. W programie przewidziano m.in. warsztaty plastyczne, sporto-
we oraz animacyjne. Obowiązują wcześniejsze zapisy w Dziale Animacji Kultury WDK 
osobiście lub pod nr tel. 566881727, wew. 24. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 
11.00 – 13.00. Liczba miejsc ograniczona.

 W piątek 25 stycznia o 19.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury zaśpiewa Marek Pie-
karczyk. Artysta wykona największe przeboje w akustycznych aranżacjach Piekarczyk 
jest znany przede wszystkim jako wokalista zespołu TSA. Formacja powstała w 1979 
roku i na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki oraz rodzimego heavy metalu. 
Muzycy nagrali kilkanaście albumów, na których znalazły się takie utwory jak: „51”, 
„Trzy zapałki”, „Bez podtekstów” czy „Ty, on, ja”. Młodsza cześć publiczności kojarzy 
artystę z telewizyjnego show „The Voice of Poland, w którym pełnił rolę jurora. Wo-
kalista współpracował też z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie zagrał rolę Jezusa 
w rock-operze „Jesus Christ Superstar”. Przedsprzedaż biletów do 9 stycznia 2019 r. 
w cenie 60 zł/os. i 50 zł grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia w kasie WDK od pon. 
do pt. w godz. 12.00-16.00. W przypadku małego zainteresowania koncert zostanie 
odwołany.

 Rypin
 18 stycznia Rypiński Dom Kultury zorganizuje koncert pt. „Już nie zapomnisz 

mnie…” w wykonaniu Tomasza Stockinger, w duecie z pianistą Stefanem Gąsieńcem. 
Publiczność usłyszy przede wszystkim polskie piosenki z lat dwudziestych i trzydzie-
stych. Koncert odbędzie się o 19.00 w sali widowiskowej Rypińskiego Domu Kultury 
przy ul. Warszawskiej 8. Bilety w cenie 30 zł są dostępne w kasie kina „Bałtyk” lub na 
www.bilety24.pl.

 3 lutego o 16.00 i 19.00 w rypińskim kinie będzie można obejrzeć spektakl „Pry-
watna klinika”. To inteligentna i prawdziwie śmieszna farsa, w której humor rozwija 
się aż po ostatnią scenę. Lekka treść, wyraziste postaci, zawrotne tempo, zaskakujące 
zwroty akcji oraz świetna obsada zapewniają rozrywkę na wysokim poziomie. Historia 
Harriet rozwódki mieszkającej w eleganckim mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje 
problemy finansowe dzięki wsparciu dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie 
zorganizowanego kalendarza. Kiedy jeden z nich zostaje unieruchomiony w łóżku 
przez złamaną nogę, a w progu mieszkania Harriet pojawia się dawno niewidziana 
przyjaciółka Anna wraz z niestroniącym od alkoholu mężem oraz niczego nieświadome 
zdradzane małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji, pomylo-
nych tożsamości, karykaturalnych sytuacji i arcyśmiesznych dialogów. Bilety w cenie 
95 zł – parter, 80 zł – balkon.   

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Styczeń z filmem 
FILM  Poznaliśmy repertuar rypińskiego kina Bałtyk na sty-
czeń. W programie m.in. „Underdog”, „Aquaman” i „Teraz albo 
nigdy” 

W dniach 8-9-10 (o 17.00) i 12-
13 stycznia (o 15.00) będzie można 
obejrzeć „Miśków dwóch w No-
wym Jorku”. Mianowany na kró-
la Arktyki, sympatyczny Misiek 
powraca do Ameryki. W Nowym 
Jorku, z rąk burmistrza, ma ode-
brać największe z możliwych od-
znaczeń – Wielki Klucz do Miasta. 
Na uroczystą galę Misiek stawia 
się w towarzystwie syna – Junio-
ra, trójki rozbrykanych lemingów 
oraz dawno niewidzianych przy-
jaciółek – Olimpii i Very. Niestety 
w trakcie imprezy ktoś kradnie 
Wielki Klucz, a wkrótce po tym 
do telewizji trafia nagranie, na 
którym widać naszego bohate-
ra… rabującego nowojorskie ban-
ki. W jednej chwili, z ulubieńca 
Ameryki, Misiek staje się najbar-
dziej poszukiwanym zwierzakiem 
w kraju. A to nie koniec kłopotów, 
bo z rodzinnego bieguna dociera-
ją do Miśka niepokojące wieści... 
Okazuje się, że bezduszny biz-
nesmen planuje rozpuścić lodow-
ce i zabutelkować całą powstałą 
z nich wodę. Czy bohater zdoła 
go powstrzymać, zanim ostatni 
lodowiec zamieni się w zgrzewkę 
mineralnej?

Każdy mieszkaniec Rypina 
i okolic będzie mógł też wybrać 
się na film „Underdog”. Okazji nie 
zabraknie. Obraz będzie wyświe-
tlany: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 i 20 
stycznia o 17.00 i 20.00 oraz 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 stycznia i 1 
lutego o 20.00. To historia inspi-
rowana prawdziwymi wydarze-
niami. Na ich podstawie powstał 
scenariusz autorstwa Mariusza 
Kuczewskiego. Borys „Kosa” Ko-
siński (Eryk Lubos) to zawodnik 
MMA, który jest u szczytu formy. 
W najważniejszej walce ze swoim 
największym rywalem Deni Taka-
evem (Mamed Khalidov) popełnia 
błąd, który przekreśla jego karie-
rę. Traci wszystko. „Underdog” to 
opowieść o słabościach i sile czło-
wieka, zwątpieniu, które poko-
nuje rodząca się miłość, o walce 
z przeciwnościami losu i podnie-
sieniu po upadku, poświęceniu, 
rodzinie i przyjaźni.

Na 15, 16, 17, 19 i 20 stycznia 
o 15.00 zaplanowano projekcje 
filmu „Królowa Śniegu: Po drugiej 
stronie lustra”. W dniach 22, 23, 24, 
25, 26 i 27 stycznia o 14.00 będzie 
wyświetlany obraz „Mary Poppins 
powraca”, a w tych samych dniach 

o 17.00 – „Aquaman”. 29, 30, 31 
stycznia 1 lutego o 17.30 oraz 2 
lutego o 17.00 i 20.00 na ekranie 
zagości „Teraz albo nigdy”. System 
internetowej sprzedaży biletów 
dostępny pod adresem: rdk.bile-
ty24.pl. 

Przypomnijmy, niedawno 
kino w Rypinie przeszło gruntow-
ną modernizację. Remont objął 
salę widowiskową, pomieszczenia 
administracyjne oraz hol wejścio-
wy. Zmienił się kąt nachylenia 
widowni, tak aby goście mogli 
oglądać filmy czy spektakle z wy-
sokości. Zwiększyła się też liczba 
miejsc siedzących. Sala została 
wyposażona w nowoczesne sys-
temy oświetlania scenicznego 
i nagłośnienia. Pozostałe nowości 
to m.in. wymiana ekranu projek-
cyjnego, rozbudowa systemu ki-
nowego do technologii 3D, prze-
budowa sceny oraz wykonanie 
nowej aranżacji akustycznej ścian 
i sufitów. Remont dotyczył także 
przebudowy pomieszczenia kasy 
i pokoju administracyjnego oraz 
szatni i zaplecza pod punkt ka-
wiarniany.  

(ToB)
fot. archiwum

Sztuka

Teatr w Wąbrzeźnie
21 stycznia o godz. 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury będzie można obejrzeć 
spektakl teatralny pt. „Lodowa kraina”. Wykonawcami bajki są aktorzy krakow-
skiego studia teatralnego Krak – Art.

Przedstawienie opowiada 
historię dwóch sióstr, niegdyś 
mocno ze sobą związanych, te-
raz żyjących daleko od siebie. 
Młodsza o imieniu  Anna, czuje 
się samotna, ponieważ jej sio-
stra Elza stroni od życia towa-
rzyskiego i wciąż odsuwa ją od 

siebie. Wszystko zmienia się, 
gdy na jaw wychodzi niezwykła 
moc Elzy, która przypadkowo 
ściąga zimową klątwę na swoje 
królestwo. 

Bajka przenosi najmłod-
szych widzów w niezwykły, 
magiczny świat lodu i śniegu. 

Uczy, że prawdziwa miłość po-
trafi pokonać najcięższe mrozy 
i rozgrzać serca na nowo. Bilety 
w cenie 5 zł do nabycia w kasie 
WDK od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12.00 – 16.00.

(ToB)
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 87 - serial
07:05 Elif odc. 395 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna odc. 2295
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 116 s. 9 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 38 s. 3 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 2 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 150 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 1
12:55 Planeta Ziemia II odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 396 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 71 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 88 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3403
18:30 Korona królów odc. 151 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 211 s. 16 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 35
23:50 Ocaleni - talk show 
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat

05:15 Ukryta prawda odc. 436 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 196 - serial 

07:15 Szpital odc. 180 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 5 s. 2 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 243 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 197 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 19 - serial 

14:55 Szpital odc. 181 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 6 s. 2 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 131 - serial

18:25 Brzydula odc. 132 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 244 - serial 

20:00 Legenda telewizji II: Kontynuacja  

 - komedia

22:20 Oszuści odc. 1 s. 2 - serial

23:25 Dziewczyna z tatuażem - film

02:40 Moc magii odc. 357

06:00 Czysta chata odc. 26

07:05 Turbo Fast odc. 19 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 20 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 3

09:00 Septagon odc. 27 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 2

11:30 Benny Hill odc. 2

12:00 Detektywi w akcji odc. 93 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 94 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 185

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 452 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 81 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 81 - serial

18:00 Septagon odc. 30 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 453 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 228 - serial

21:00 Zaginiony batalion - dramat

23:00 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

00:00 Tuż przed tragedią 

 odc. 3 s. 4 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 104 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 127
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 20 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 91 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 9 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 9 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 21 s. 3 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 130 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 14 s. 1 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 15 s. 1 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 9 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 9 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
20:00 Fujary na tropie - komedia
22:10 Posterunek w Reno - komedia
23:50 Żądło - komedia
02:20 Kuchnia na Maksa 
 odc. 17 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Engagement - film

09:40 Człowiek z kamerą - film

11:00 Dom odc. 2 - serial

12:35 Dama kameliowa - dramat

14:30 Mała sprawa - film

15:25 Aria dla atlety - film

17:20 Drogi wolności odc. 1 - serial

18:20 Baletownik odc. 9

18:30 Drogi wolności odc. 2 - serial

19:25 Wiersze Literatura 

19:40 Cienie Wschodu   

 Ossendowskiego

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Maratończyk - film

22:40 Jonasz w brzuchu Lewiatana  

 - film

23:45 Scena klasyczna odc. 12

00:40 Samba - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 430
06:55 Drogi wolności odc. 10 - serial
08:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 - serial
08:40 Niezwykłe dwudziestolecie.  
 Historia gospodarcza II RP - film
09:15 Roman Dmowski - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 79
10:50 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3 - film
11:55 Lalka odc. 2 - serial
13:35 Dawne światy odc. 8 - serial
14:40 Życie odc. 1 - serial
15:40 Zaginiony świat Aleksandra  
 Wielkiego odc. 6 - serial
16:45 Gorzkie zwycięstwo - film
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki
18:50 Drogi wolności odc. 11 - serial
20:00 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 3 - film
21:05 Niezwykła broń odc. 6 - serial
22:00 Spór o historię odc. 151
22:40 Szerokie tory odc. 67
23:20 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 7 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 83

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Dobrze ześ się 
 Jezu pod Giewontem narodził
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Ziemia mojego Zbawiciela
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Opowieść o świętym Augustynie  
 - film
14:00 Niebieska jabłoń - film
15:35 Petra - tajemnicze miasto
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium 
 św. Józefa w Kaliszu
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Mikołaj - chłopiec
 który został świętym - film
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 Ziemia mojego Zbawiciela
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Miasteczko Świętej Rodziny 
 - Cotignac - film
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:50 Na sygnale odc. 212 - serial
06:20 Na sygnale odc. 213 - serial
06:50 Operacja Zdrowie!
07:20 Na sygnale odc. 187 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4886
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 254
11:25 Rodzinka.pl odc. 83 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1971 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 108
14:05 Na sygnale odc. 212 - serial
14:35 Na sygnale odc. 213 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 2 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 84 - serial
18:00 Panorama odc. 3226
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 230 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 17 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1971 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1972 - serial
20:45 The Good Doctor 
 odc. 21 s. 2 - serial
21:40 Masz talent - komedia
23:25 Na sygnale odc. 212 - serial
23:55 Na sygnale odc. 213 - serial
00:30 Uziemieni - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2362

11:00 Ukryta prawda odc. 628 - serial

12:00 Szpital odc. 470 - serial

13:00 Szkoła odc. 371 - serial

14:00 19+ odc. 306 - serial 

14:30 19+ odc. 307 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 14

16:00 Szkoła odc. 372 - serial 

17:00 Szpital odc. 471 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 629 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 46

19:50 Uwaga! odc. 5543

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2803 - serial

20:55 Milionerzy odc. 125

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 16

22:30 Miłość na zamówienie - komedia

00:25 MasterChef odc. 5 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 779 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 780 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 45 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 808 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 89 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 755 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2792 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 681 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 144 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 74 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2793 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 354 - serial
20:10 Saga „Zmierzch” 
 - Zaćmienie - film
22:50 Ślad odc. 2 - serial
23:50 Scenariusz na miłość - komedia 
02:05 Chirurdzy odc. 127 - serial

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:10 Sensacja XXI wieku

18:35 Rodzinka.pl 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Nowojorscy policjanci, Jimmy i Paul, po nieudanej 
akcji zostają wysłani na bezpłatny urlop. Wkrótce 
jednemu z nich zostaje skradziona wartościowa 
rzecz. Funkcjonariusze rozpoczynają śledztwo.

Pod koniec I wojny światowej amerykański 
batalion został otoczony we Francji. Wszyscy 
zdają sobie sprawę, że niewielu ma szansę 
przeżyć. I żołnierzom, i ich dowódcy pozostaje 
tylko walka do końca.

„Zaginiony batalion”
(2001r.) TV 4 21:00

„Fujary na tropie”
(2010r.) TV Puls 20:00



Piątek, 4 stycznia 2019

07:05 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 88 - serial
07:05 Elif odc. 396 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 117 s. 9 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 39 s. 3 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 3 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 151 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 15
12:55 Głos Dunaju - film
13:50 Puchar Świata 
 - Turniej Czterech Skoczni 
 w Innsbrucku Skoki narciarskie
14:00 Puchar Świata 
 - Turniej Czterech Skoczni 
 w Innsbrucku Skoki narciarskie
16:25 Magazyn śledczy Anity Gargas
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3404
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 17
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia
21:30 Wiktoria odc. 3 s. 1 - serial
22:30 Mama Tina - film
00:20 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 437 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 197 - serial 

07:15 Szpital odc. 181 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 6 s. 2 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 244 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 198 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 20 - serial 

14:55 Szpital odc. 182 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 7 s. 2 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 - serial

17:55 Brzydula odc. 133 - serial

18:25 Brzydula odc. 134 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 245 - serial 

20:00 Kung Fu Panda II - film

21:55 Scott Pilgrim kontra 

 reszta świata - film

00:15 Oszuści odc. 1 s. 2 - serial

06:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 27
07:05 Turbo Fast odc. 20 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 21 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 4
09:00 Septagon odc. 30 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 3
11:25 Benny Hill odc. 3
12:00 Detektywi w akcji odc. 95 - serial
13:00 Galileo odc. 696
14:00 Galileo odc. 697
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 453 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 82 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 82 - serial
18:00 Septagon odc. 33 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 454 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 7
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 225 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 226 - serial
23:00 Szkoła wyrzutków - film
01:20 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 105 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 128
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 21 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 92 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 9 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 9 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 22 s. 3 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 131 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 15 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 16 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 9 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
20:00 Trefny wóz - thriller
21:30 Nienawistna ósemka - film
00:50 Dyżur 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Świteź - film

09:05 Aria dla atlety - film

11:00 Dom odc. 3 - serial

12:30 Stanisław Moniuszko „Hrabina”

13:30 Rozmowy o miłości - film

15:05 Baletownik odc. 10

15:15 Brzezina - dramat

17:00 Odyseja filmowa odc. 1 - serial

18:15 Odyseja filmowa odc. 2 - serial

19:25 Pojedynki stulecia

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Rozstanie - dramat

22:30 Świat w piosence odc. 1

23:25 Tygodnik kulturalny

00:20 Maratończyk - film

06:50 Był taki dzień odc. 431
07:00 Drogi wolności odc. 11 - serial
08:05 Taśmy bezpieki odc. 71
08:35 Pojedynki stulecia odc. 4
09:15 Gorzkie zwycięstwo - film
10:05 Sensacje XX wieku odc. 83
10:40 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 1 - serial
12:05 Lalka odc. 3 - serial
13:35 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 1 - film
14:40 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 6 - serial
15:50 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 1 - film
16:50 Daj mi duszę, resztę zabierz  
 - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:55 Drogi wolności odc. 12 - serial
20:00 Czarne tulipany - film
20:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - film
22:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV
22:35 Szerokie tory odc. 54
23:15 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 3 - film
00:15 Sensacje XX wieku odc. 135

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Mikołaj - chłopiec, 
 który został świętym - film
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 „Bóg się rodzi”. Koncert kolęd 
 i pastorałek
11:25 Głos Polski
11:35 Krakowskie Betlejem
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Ewolucja - nauka 
 czy ślepa wiara? - film
14:00 Święty Paweł w Grecji - film
14:40 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Aktywna zima
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 Opowieści Theo odc. 5 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 15 - serial
23:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
23:10 Pochodzenie świata - film

05:55 Egzamin z życia odc. 19 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 36 s. 4
07:20 Na sygnale odc. 188 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4887
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 255
11:25 Rodzinka.pl odc. 84 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1972 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 109
14:05 Coś dla Ciebie odc. 183
14:35 Operacja Zdrowie!
15:10 Górski lekarz odc. 3 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 85 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 231 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 18 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1972 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1973 - serial
20:45 Miłość na wybiegu - komedia 
22:35 Miłość aż po grób - thriller
00:15 Rodzina na Gwiazdkę - romans

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2363

11:00 Ukryta prawda odc. 629 - serial

12:00 Szpital odc. 471 - serial

13:00 Szkoła odc. 372 - serial

14:00 19+ odc. 308 - serial 

14:30 19+ odc. 309 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 14

16:00 Szkoła odc. 373 - serial 

17:00 Szpital odc. 472 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 630 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 47

19:50 Uwaga! odc. 5544

20:00 Jack Ryan: Teoria chaosu 

 - thriller

22:15 Czas Apokalipsy - dramat

02:30 Życie bez wstydu odc. 4 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 4
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 781 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 46 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 809 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 90 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 756 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2793 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 682 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 145 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 75 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2794 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 355 - serial
20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową  
 - komedia
22:00 Niesamowity Spider-Man - film 
00:55 Rocky Horror Picture Show:  
 Zróbmy to jeszcze raz - komedia

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom

11:55 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Przez mroźne pustkowia Wyoming podróżują 
łowca nagród John Ruth oraz przestępczyni Daisy 
Domergue. Na skutek załamania pogody zostają 
uwięzieni w odciętej od świata gospodzie.

Kontynuacja przygód Po i jego przyjaciół. Tym razem 
grupa sympatycznych adeptów kung-fu będzie 
musiała stawić czoła nikczemnemu lordowi Shenowi, 
który za cel postawił sobie podbicie Chin.

„Nienawistna ósemka”
(2015r.) TV Puls 21:30

„Kung Fu Panda II”
(2011r.) TVN 7 20:00

10:05 Sensacja XXI wieku



Sobota, 5 stycznia 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3402
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:25 Studio Raban 
08:55 Rodzinny ekspres odc. 63
09:25 Korona królów - taka historia…
09:55 Korona królów odc. 148 - serial 
10:25 Korona królów odc. 149 - serial 
10:55 Korona królów odc. 150 - serial 
11:20 Korona królów odc. 151 - serial 
12:00 Podmuch energii odc. 17
12:15 Jak to działa? odc. 150
12:45 Planeta lasów odc. 12 - serial
13:15 Spis treści odc. 38
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 85
14:05 Blondynka odc. 83 s. 7 - serial
15:00 Ojciec Mateusz 
 odc. 211 s. 16 - serial
15:55 Polska rzeczywistość wirtualna  
 - film
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 5
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Komisarz Alex 
 odc. 144 s. 12 - serial
21:30 Medicus - film
00:10 Ostatni pasażer - thriller

05:40 Ukryta prawda odc. 438 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 127 - serial

09:30 Brzydula odc. 128 - serial

10:05 Brzydula odc. 129 - serial

10:40 Zabójcza broń odc. 17 - serial

11:40 Zabójcza broń odc. 18 - serial

12:40 Dziewczyny z Hollywood 

 odc. 16 s. 3

13:00 Dzwoneczek i bestia z Nibylandii  

 - film

14:20 Areszt domowy - komedia

16:40 Kopciuszek: roztańczona historia  

 - komedia

18:35 Sylwester w Nowym Jorku 

 - komedia 

21:00 Daję nam rok - komedia 

23:05 Dwanaście małp - film

01:50 Moc magii odc. 359

06:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 28
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 20 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 21 - serial
08:00 Flintstonowie odc. 8 - serial
08:30 Dzielna Mysz odc. 24 - serial
08:50 Duszek - film
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 450 - serial
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 451 - serial
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 452 - serial
13:40 STOP Drogówka odc. 186
14:50 Akademia sztuk walki - film
17:00 Spadkobiercy odc. 76
18:00 Spadkobiercy odc. 77
19:00 Galileo odc. 698
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 453 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 454 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 227 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 228 - serial
00:05 Na uwięzi - film

05:45 Hotel Zacisze odc. 4 s. 2 - serial
06:25 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 1 s. 5 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 92 s. 3
07:50 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 2 s. 5 - serial
08:25 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 3 s. 5 - serial
09:05 13. posterunek 
 odc. 30 s. 2 - serial
09:45 13. posterunek 
 odc. 31 s. 2 - serial
10:20 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
11:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial
12:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
13:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial
14:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
15:05 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 4
16:10 SexiPistols - western 
17:50 Oskar - komedia
20:00 Likwidator - film
22:10 Django - western 
01:25 Biesiada na cztery pory roku  
 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 11

07:35 Teledyski

08:15 Informacje kulturalne

08:30 Jeden dzień z życia kukułki  

 zegarowej - film

08:40 Straszny sen majsterkowicza  

 - film

08:55 Królowa Bona odc. 8 - serial 

10:05 Powróćmy jak za dawnych lat  

 odc. 1

10:50 Kocham radio - film

12:45 Budzik

13:30 Wodzirej - dramat

15:20 Wydarzenie aktualne

15:45 Wiersze Literatura 

16:10 Świadek oskarżenia - film

18:20 Tygodnik kulturalny

19:10 The Beatles - Historia nieznana  

 - film

20:20 Blue Ruin - thriller

22:00 Sting: The Last Ship 

 - Live At the Public Theater

23:35 Dajcie mi głowę Alfredo Garcii  

 - western 

01:40 Taśmy Kultury odc. 1

06:50 Był taki dzień odc. 432
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 28 - serial
08:05 Koło się kręci odc. 1
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 19 s. 1
08:50 Wiedźmin odc. 1 - serial
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 73
10:30 Dawne światy odc. 8 - serial
11:35 Życie odc. 1 - serial
12:35 Wielkie widowiska natury 
 odc. 5 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 137
14:10 Z Andrusem po Galicji odc. 1
14:45 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3 - film
15:45 Spór o historię odc. 106
16:30 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 1 s. 2 - serial
17:25 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 6 - serial
17:50 Zmiennicy odc. 7 - serial
19:00 Zamojski Festiwal Filmowy 
 - Z Radzionkowa na ołtarze - film
20:00 Niezwykła broń odc. 6 - serial
21:05 Stawka większa niż życie 
 odc. 1 - serial
22:10 Osiedle Dyrekcja - film
23:15 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 10 - serial
01:05 Gry wojenne odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 L’Ile Bouchard. Sanktuarium 
 Matki Bożej Modlitewnej - film
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Charlie - historia zabawki - film
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Przyroda w obiektywie odc. 5
16:00 Informacje dnia
16:10 W kolorze płomienia - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 28 - serial 
22:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
23:00 Katedra w Chartres 
 - święta geometria - film

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1969 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1970 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1407 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 256
11:40 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem
12:10 Miłość na wybiegu - komedia 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 The Voice Kids odc. 1 s. 2
16:00 The Voice Kids odc. 2 s. 2
16:45 Słowo na niedzielę
16:55 Alternatywy 4 odc. 4 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy 
19:35 Lajk! odc. 29, Magazyn 
20:05 The Voice Kids odc. 3 s. 2
21:10 The Voice Kids odc. 4 s. 2
22:20 Zanim się obudzę - horror 
00:00 The Good Doctor 
 odc. 21 s. 2 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1123

11:00 Na Wspólnej odc. 2802 - serial

11:30 Na Wspólnej odc. 2803 - serial

12:00 Złodzieje odc. 6 s. 2

12:50 Domowe rewolucje odc. 3 s. 3

13:50 Ameryka Express odc. 7

15:20 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 10

15:50 Muppety: Poza prawem 

 - komedia

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 48

19:45 Uwaga! odc. 5545

20:00 Poznaj mojego tatę - komedia

22:15 Czego pragną kobiety - komedia

01:00 Jack Ryan: Teoria chaosu 

 - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:20 Żółwik Sammy II - film

10:10 Ewa gotuje odc. 312

10:45 Świąteczna gorączka II - film

12:45 W rytmie hip-hopu - dramat

15:05 10 w skali humoru 

 - czyli dekada kabaretu Nowaki

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 133

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 134

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 24 - serial

20:03 Gala Mistrzów Sportu 2019

22:30 Ucieczka z Alcatraz - film

00:55 Korpus weteranów - thriller

09:30 Brzydula 20:00 Policjantki 
i policjanci

10:20 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Królowa Bona 09:55 Okrasa łamie 

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:10 Ewa gotuje

Rok 2035. Ziemię opanował śmiertelny wirus, który 
doprowadził do zagłady ludzkości. Więzień James 
Cole, w zamian za obietnicę skrócenia kary, powraca 
do roku 1996, by zapobiec tragedii.

Nastoletnia Sara, której pasją jest balet, po 
przeprowadzce do Chicago poznaje Dereka, 
gwiazdora klubu hip-hopowego. Na drodze do 
szczęścia młodych stają uprzedzenia rasowe.

„W rytmie hip-hopu”
(2001r.) Polsat 12:45

„12 małp”
(1995r.) TVN 7 23:05
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14:30 Komisarz Alex

05:40 Klan odc. 3404
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 97 
09:00 Ziarno odc. 689
09:35 Las bliżej nas odc. 82 s. 2
10:05 Gwiazdkowy uśmiech losu  
 - film
11:45 Orszak Trzech Króli
12:00 Anioł Pański
12:15 Orszak Trzech Króli
13:50 Spis treści odc. 42
14:00 Wokół mórz odc. 3 - serial
14:30 Komisarz Alex 
 odc. 144 s. 12 - serial
15:30 Kuloodporne serce 
 odc. 1 s. 1 - serial
16:40 Puchar Świata 
 - Turniej Czterech Skoczni 
 w Bischofshofen 
 Skoki narciarskie
16:55 Teleexpress
17:00 Puchar Świata 
 - Turniej Czterech Skoczni 
 w Bischofshofen 
 Skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 84 s. 7 - serial
21:15 To znowu ty - komedia 
23:10 Medicus - film
01:50 Ostatni pasażer - thriller

06:00 Galileo odc. 696

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 22 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 23 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 8 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 9 - serial

09:05 Top Dog - komedia

10:55 Galileo odc. 697

11:55 Galileo odc. 698

12:55 Wielka draka w chińskiej dzielnicy  

 - film

15:00 K-19 - film

18:00 Spadkobiercy odc. 76

19:00 Galileo odc. 699

20:00 Niebezpieczna dzielnica - film

21:50 Iluzjonista - dramat

00:05 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial

06:00 Flash odc. 5 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 6 s. 2 - serial

07:45 Flash odc. 7 s. 2 - serial

08:40 Przygody Merlina 

 odc. 12 s. 4 - serial

09:30 Przygody Merlina 

 odc. 13 s. 4 - serial

10:30 Eloise w hotelu Plaza - komedia

12:20 Beethoven - komedia

14:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film 

15:55 Goście, goście II - komedia

18:25 Taxi 2 - film

20:00 Parker - film

22:15 Plan doskonały - thriller

01:00 Skorpion odc. 5 s. 3 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 12
07:30 Teledyski
08:15 Rzecz Polska odc. 1
08:35 Porwanie kuli - film
08:40 Poszukiwanie kuli - film
09:00 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 1 s. 3 - serial
10:05 Zapamiętać sen 
 - Maria Fołtyn - film
11:10 Najdzielniejszy z rycerzy
12:20 Trzeci punkt widzenia odc. 270
12:50 Którędy po sztukę odc. 81
13:05 Mały - western - film
13:15 Syberiada polska - dramat
15:35 Chuligan literacki
16:15 Eufonie
17:15 Studio Kultura - niedziela z...  
 odc. 544
18:00 Studio 2 - Ballady jazzowe  
 śpiewa Andrzej Dąbrowski 
 odc. 12
18:35 Viva Maria
19:15 Szansa na sukces odc. 21
20:20 Wymyk - dramat
21:55 Trzeci punkt widzenia odc. 270
22:35 Vive le Cinematograph! - film
23:20 Scena alternatywna odc. 69
23:50 Blue Ruin - thriller

06:50 Był taki dzień odc. 433

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 29 - serial

08:05 Józef Zator Przytocki 

 pseudonim Czeremosz - film

09:20 Wiedźmin odc. 2 - serial

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 72

10:50 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 1 - film

11:50 Historia jedzenia po amerykańsku  

 odc. 6 - serial

12:50 Opowieści o Yellowstone 

 odc. 2 - serial

13:50 Archiwum zimnej wojny

14:30 Stawka większa niż życie 

 odc. 1 - serial

15:40 Wielka gra odc. 172

16:40 Wojownicy czasu odc. 6

17:20 Zmiennicy odc. 8 - serial

18:35 Osiedle Dyrekcja - film

19:30 W poszukiwaniu Wikingów 

 odc. 1 - film

20:30 Pan Tadeusz - film

23:10 Wielki test. 100 lat niepodległości

00:35 Hydrozagadka - komedia

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Kolędowanie z Zespołem Pieśni 
 i Tańca Bychlewianka
10:00 Msza Święta w Uroczystość  
 Objawienia Pańskiego
11:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
11:40 Kantata „Mędrcy świata”
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Kolędowanie z Nadzieją
14:05 Katedra w Chartres 
 - święta geometria - film
15:05 Spis powszechny i gwiazda - film
15:35 Z dalekiego wschodu 
 do betlejemskiej szopki
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Jezus - królestwo 
 bez granic - 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 Tam gdzie gwiazda goreje
22:10 Mężczyzną i niewiastą 
 stworzył ich
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Czwarty mędrzec - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1972 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1973 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1408 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

11:15 Groźne cuda natury. 

 Życie na krawędzi odc. 1 - film

12:20 Rodzina na Gwiazdkę - romans

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake off - Ale ciacho! odc. 45

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 55

16:25 The Voice Kids odc. 3 s. 2

17:15 The Voice Kids odc. 4 s. 2

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na sygnale odc. 212 - serial

19:00 Na sygnale odc. 213 - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 243 - serial

20:05 Polska pomaga  

 - Pomoc dla Syrii

21:15 Teściowie - komedia

23:00 Koneser - dramat

01:20 Ona - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1124

11:00 Domowe rewolucje odc. 4 s. 3

12:00 Co za tydzień odc. 883

12:25 Drzewo marzeń odc. 5 s. 2

13:25 Pascal w Kraju Basków - film

14:25 Przygoda na Antarktydzie - film

16:50 Listy do M. 2 - komedia

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 49

19:45 Uwaga! odc. 5546

20:00 Tu się gotuje! odc. 4 s. 3

20:05 Królewna Śnieżka i Łowca - film 

22:45 Terminator II: dzień sądu - film

01:25 MasterChef odc. 6 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Marley i ja: Szczenięce lata 

 - komedia

10:30 Karate Kid - film

13:10 Na fali - film

14:55 Niesamowity Spider-Man - film 

17:50 Nasz nowy dom odc. 99

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie

20:05 Festiwal „Magiczne zakończenie  

 wakacji z Polsatem 

 i RMF FM” Kielce 2018 odc. 1

21:50 Festiwal „Magiczne zakończenie  

 wakacji z Polsatem 

 i RMF FM” Kielce 2018 odc. 2

23:55 Lincoln - film

03:20 Tajemnice losu

05:40 Ukryta prawda odc. 439 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 130 - serial

09:30 Brzydula odc. 131 - serial

10:05 Brzydula odc. 132 - serial

10:40 Brzydula odc. 133 - serial

11:15 Brzydula odc. 134 - serial

11:50 Lemony Snicket: 

 Seria niefortunnych zdarzeń 

 - komedia

14:10 Beethoven II - komedia

15:55 Kopciuszek. W rytmie miłości 

 - komedia

17:50 Nie kłam, kochanie - komedia 

20:00 Wróg publiczny - thriller

22:45 Aeon Flux - film

00:35 Sposób na morderstwo 

 odc. 15 s. 2 - serial

11:15 Brzydula 11:55 Galileo

06:55 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:15 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 10:30 Karate Kid

Cyborg T-800 chroni Johna Connora przed 
prototypem nowoczesnego terminatora, T-1000, 
który czyha na życie chłopaka.

Peter Parker jest nastolatkiem, chodzi do liceum 
i podkochuje się w ślicznej Gwen. Podczas wizyty 
w laboratorium dr. Curta Connorsa zostaje ukąszony 
przez pająka. Daje mu to nadnaturalne zdolności.

„Niesamowity Spider-Man”
(2012r.) Polsat 14:55

„Terminator II: dzień sądu”
(1991r.) TVN 22:45
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14:00 Elif

05:25 Jaka to melodia?
06:05 Szybka jak wiatr - film
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 118 s. 10 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 40 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 4 s. 1 - serial
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 16
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Planeta Ziemia II odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 397 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 116
16:05 Wieczna miłość odc. 89 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3405
18:30 Korona królów odc. 152 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 72 - serial
21:00 List z tamtego świata
22:35 Serial fabularny - serial
23:40 Globalne marnotrawstwo - film
00:45 Wymarzony ślub - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 440 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 198 - serial 

07:15 Szpital odc. 182 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 13 s. 1 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 14 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 245 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 199 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 21 - serial 

14:55 Szpital odc. 183 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 15 s. 1 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 16 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 135 - serial

18:25 Brzydula odc. 136 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 246 - serial 

20:00 Zagadka przeznaczenia - film

22:30 W garniturach odc. 5 - serial

23:30 Żołnierze kosmosu - film

02:00 Lista klientów odc. 9 - serial

06:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 29
07:05 Turbo Fast odc. 21 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 22 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 5
09:00 Septagon odc. 33 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 4
11:30 Benny Hill odc. 4
12:00 Detektywi w akcji odc. 96 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 97 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 190
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 454 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 83 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 83 - serial
18:00 Septagon odc. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 455 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 229 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial
21:30 Włatcy móch odc. 113  
22:00 Galileo odc. 698
23:00 Galileo odc. 699
00:00 Radiowóz - film

06:00 Kontrakt na miłość odc. 106 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 129
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 22 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 93 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 9 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 23 s. 3 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 132 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 16 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 17 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
20:00 We krwi - film
22:05 Likwidator - film
00:15 Godzilla - film

08:00 Wiersze Literatura 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1435

08:35 Mąż pod łóżkiem Nowele filmowe 

09:10 Brzezina - dramat

11:00 Dom odc. 4 - serial

12:40 Awatar, czyli zamiana dusz - film 

13:50 Którędy po sztukę odc. 73

14:05 Bo oszalałem dla niej - komedia

16:00 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 3 - serial

17:05 Zaliczenie - film

17:45 Jezioro Bodeńskie - dramat

19:15 Rzecz Polska odc. 1

19:30 Którędy po sztukę odc. 77

19:35 Videofan odc. 96

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Słowo na A odc. 1 - serial

21:30 Papa Joe i jego lew - film

22:55 Powidoki filozoficzne - film

23:20 Wymyk - dramat

01:00 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 434
06:55 Dziennik telewizyjny odc. 375
07:40 Drogi wolności odc. 12 - serial
08:40 Ex libris odc. 423
09:05 Chichot historii
09:35 Daj mi duszę, resztę zabierz - film
10:35 Sensacje XX wieku odc. 135
11:05 Wielkie widowiska natury 
 odc. 5 - serial
12:05 Lalka odc. 4 - serial
13:40 Ryś - dramat
15:15 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 2 - serial
16:10 Spór o historię odc. 128
16:50 Bez jednego drzewa 
 las lasem zostanie
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz historii
18:55 Drogi wolności odc. 13 - serial
20:00 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 10 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 18
22:40 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 6 - serial
23:15 Cicha wojna odc. 1 - film
00:15 Dziękujemy za Solidarność

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Oratorium o Niepokalanym  
 Poczęciu Najświętszej 
 Maryi Panny
13:20 Koncert życzeń
14:10 Chwała Pani: Pieśni dla Maryi
15:40 Pocztówka z Indii 
 - Chennai - miasto 
 św. Tomasza Apostoła - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury Program edukacyjny
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 107 - serial
23:00 Światła nadziei - film

06:00 M jak miłość odc. 1408 - serial
06:55 Program katolicki
07:20 Na sygnale odc. 189 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:30 Panorama
10:40 Pogoda - flesz
10:45 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 257
10:55 Prawosławna liturgia 
 Bożego Narodzenia
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1973 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 110
14:05 Bake off - Ale ciacho! odc. 44
15:10 Górski lekarz odc. 4 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 86 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 232 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 19 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1973 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1974 - serial
20:55 M jak miłość odc. 1409 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Rozbite marzenia. 
 1918-1939 odc. 1 - serial
23:05 Godziny grozy odc. 1 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 11 - serial
00:55 Koneser - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5546

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 26

07:55 Akademia ogrodnika odc. 26

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2364

11:00 Tu się gotuje! odc. 4 s. 3

11:05 Ukryta prawda odc. 630 - serial

12:00 Szpital odc. 472 - serial

13:00 Szkoła odc. 373 - serial

14:00 19+ odc. 310 - serial 

14:30 19+ odc. 311 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 15

16:00 Szkoła odc. 374 - serial 

17:00 Szpital odc. 473 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 631 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 50

19:50 Uwaga! odc. 5547

20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 9 

20:15 Na Wspólnej odc. 2804 - serial

20:55 Milionerzy odc. 126

21:30 Życie bez wstydu odc. 5 s. 6

22:31 Martyna na krańcu świata odc. 2

23:35 Królewna Śnieżka i Łowca - film

02:10 Co za tydzień odc. 883

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 782 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 783 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 47 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 810 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 91 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 757 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2794 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 683 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 146 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 76 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2795 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 356 - serial
20:10 Braveheart - Waleczne Serce  
 - dramat
23:55 Sabotaż - film
02:10 Pamięć absolutna - film

14:55 Szpital 12:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:35 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 13:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Schyłek XIII w. Po śmierci króla Szkocji władzę 
w kraju przejmuje angielski monarcha Edward 
I. William Wallace, chcąc zapewnić Szkocji 
niezależność, zostaje przywódcą powstania 
przeciw tyranii.

Wiedźma Ravenna uwodzi króla Magnusa. Zabija 
władcę, przejmuje kontrolę nad królestwem i więzi 
córkę Magnusa, Śnieżkę. Gdy magiczne lustro 
ostrzega ją przed królewną, postanawia zgładzić 
dziewczynę.

„Królewna Śnieżka i Łowca”
(2012r.) TVN 23:35

„Braveheart – Waleczne Serce”
(1995r.) Polsat 20:10



Wtorek, 8 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 89 - serial
07:00 Elif odc. 397 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 119 s. 10 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 41 s. 4 - serial
10:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 5 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 152 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 177
12:55 Planeta Ziemia II odc. 4 - serial
14:00 Elif odc. 398 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 72 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 90 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3406
18:30 Korona królów odc. 153 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 73 - serial
21:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 - serial 
21:40 Jednostka X odc. 15 s. 2 - serial
22:35 To znowu ty - komedia
00:25 Doktor No - film

05:15 Ukryta prawda odc. 441 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 199 - serial 

07:15 Szpital odc. 183 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 15 s. 1 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 16 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 246 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 200 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 22 - serial 

14:55 Szpital odc. 184 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 17 s. 1 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 18 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 137 - serial

18:25 Brzydula odc. 138 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 247 - serial 

20:00 Aeon Flux - film

21:55 Dziewczyna z tatuażem - film

01:10 Agentka o stu twarzach 

 odc. 1 s. 2 - serial

06:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 30

07:05 Turbo Fast odc. 22 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 23 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 6

09:00 Septagon odc. 1 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 5

11:30 Benny Hill odc. 6

12:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 1 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 98 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 191

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 455 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 84 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 84 - serial

18:00 Septagon odc. 2 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 456 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 230 - serial

21:00 Armia ciemności - horror

23:05 Trampolina odc. 1

00:05 Trampolina odc. 2

06:00 Kontrakt na miłość odc. 107 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 130
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 23 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 94 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 24 s. 3 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 133 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 17 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 18 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
20:00 Na linii ognia - thriller 
22:40 System - film
00:55 Wojownik z gwiazd - film

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Zbrodnia i kara - film

09:20 Jezioro Bodeńskie - dramat

11:00 Dom odc. 5 - serial

12:50 Kapitan z „Oriona” - dramat

14:35 Obiekt - film

15:00 Blizna - dramat

16:55 Bodo odc. 1 - serial

18:05 Bodo odc. 2 - serial

19:25 Chuligan literacki

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Miłość i gniew

22:20 Bling Ring - komedia

00:00 Mój tata Lazaro - film

06:50 Był taki dzień odc. 435
07:00 Dziennik telewizyjny odc. 376
07:30 Drogi wolności odc. 13 - serial
08:30 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV
09:05 Flesz historii
09:30 Bez jednego drzewa 
 las lasem zostanie
10:35 Sensacje XX wieku odc. 84
11:05 Spór o historię odc. 99
12:00 Lalka odc. 5 - serial
13:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 30 - serial
14:35 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 1 - serial
16:25 Pojedynki stulecia odc. 6
16:55 Harry - tunel do wolności - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
18:25 Rozmowy o Niepodległości odc. 5
18:50 Kuchnia polska odc. 1 - serial
20:00 Powstanie wielkopolskie 
 odc. 1 - serial
21:05 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial
22:00 Jak było? odc. 23
22:40 Dzieje grzechu - dramat
01:00 Sensacje XX wieku odc. 85

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Nieznani bohaterowie - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 11
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Lato marzeń - film
13:40 Św. Józef - patron 
 na trzecie tysiąclecie
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 107 - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wystarczy sobą być
22:55 Kartka z kalendarza 
23:00 Pamięć Sybiru - film

05:25 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1409 - serial
07:00 Wdzięczni Bogu
07:20 Na sygnale odc. 190 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 258
11:25 Rodzinka.pl odc. 85 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1974 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 111
14:10 M jak miłość odc. 1409 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 5 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 87 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 233 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 20 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1974 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1975 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1410 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Dwa światy - film
00:00 Rodzinka.pl odc. 243 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 5 s. 9 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2365

11:00 Ukryta prawda odc. 631 - serial

12:00 Szpital odc. 473 - serial

13:00 Szkoła odc. 374 - serial

14:00 19+ odc. 312 - serial 

14:30 19+ odc. 313 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 15

16:00 Szkoła odc. 375 - serial 

17:00 Szpital odc. 474 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 632 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 51

19:49 Raport smogowy odc. 51

19:50 Uwaga! odc. 5548

20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 9 

20:15 Paszporty Polityki 2018

22:00 Odważna - dramat

00:30 Tu się gotuje! odc. 4 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 784 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 785 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 48 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 811 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 92 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 758 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2795 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 684 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 147 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 77 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2796 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 357 - serial
20:10 Pamięć absolutna - film
22:35 Ślad odc. 3 - serial
23:40 Sprawa honoru: Córka generała  
 - film
02:00 New York Taxi - komedia

07:15 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:35 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Dziennikarz Mikael Blomkvist przyjmuje prywatne 
zlecenie. Zamożny przemysłowiec zleca mu 
wyjaśnienie ponurej tajemnicy rodzinnej. Pomaga 
mu Lisbeth, dziewczyna skrywająca mroczną 
przeszłość.

Ash zostaje przeniesiony przez złe moce 
w przeszłość, kilka wieków wstecz. Trafia 
w środek walki i zostaje wzięty do niewoli. Ma 
zakończyć życie w pieczarze, w której czai się 
niewyobrażalne zło.

„Armia ciemności”
(1992r.) TV 4 21:00

„Dziewczyna z tatuażem”
(2011r.) TVN 7 21:55



Środa, 9 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 90 - serial
07:05 Elif odc. 398 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 120 s. 10 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 42 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 6 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 153 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Boże Narodzenie 
 w Kościele greckokatolickim
14:00 Elif odc. 399 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 73 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 91 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3407
18:30 Korona królów odc. 154 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 74 - serial
21:00 Sekret niewierności - thriller 
22:35 Everest - nadludzkie wyzwanie  
 - film
23:40 Bez tożsamości 
 odc. 11 s. 2 - serial
00:35 Weterani. Wyrwani śmierci 
 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 442 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 200 - serial 

07:15 Szpital odc. 184 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 17 s. 1 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 18 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 247 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 201 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 23 - serial 

14:55 Szpital odc. 185 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 19 s. 1 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 20 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 139 - serial

18:25 Brzydula odc. 140 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 248 - serial 

20:00 12 małp - film

22:45 Ognista miłość - serial

02:30 Moc magii odc. 363

06:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 1 - serial

07:05 Turbo Fast odc. 23 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 24 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 7

09:00 Septagon odc. 2 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 6

11:25 Benny Hill odc. 8

12:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 2 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 99 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 192

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 456 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 85 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 85 - serial

18:00 Septagon odc. 3 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 457 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 231 - serial

21:00 Radiowóz - film

22:50 8. mila - dramat

01:05 Trampolina odc. 3

06:00 Kontrakt na miłość odc. 108 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 131
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 24 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 95 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 1 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 134 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 18 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 19 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial
20:00 Naznaczony - horror
22:05 Hannibal - thriller 
00:50 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 5 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1433

08:35 Dół - film

09:00 Blizna - dramat

11:00 Dom odc. 6 - serial

12:50 Ciemnego pokoju 

 nie trzeba się bać - film

13:35 Leśmian - film

15:10 Legendy rocka odc. 39 - serial

16:05 Baczyński - film

17:25 Barwy ochronne - dramat

19:05 Powidoki filozoficzne - film

19:25 Dezerterzy odc. 95

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Sils Maria - dramat

22:30 Czerwone pudełko - film

23:35 Hollywood in Vienna 

 - A Tribute to Alexandre Desplat

01:25 Bling Ring - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 436
07:00 Dziennik telewizyjny odc. 377
07:30 Korona królów odc. 85 - serial
08:00 Korona królów odc. 86 - serial
08:30 Archiwum zimnej wojny odc. 18
09:00 Jak było? odc. 23
09:40 Harry - tunel do wolności - film
10:35 Sensacje XX wieku odc. 85
11:05 Powstanie wielkopolskie 
 odc. 1 - serial
12:00 Lalka odc. 6 - serial
13:35 Wszystkie kolory świata 
 odc. 1 - serial
14:35 Osiedle Dyrekcja - film
15:40 Cicha wojna odc. 1 - film
16:45 Tońko, czyli legenda o ostatnim  
 baciarze - film
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 - serial 
18:50 Kuchnia polska odc. 2 - serial
20:00 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 8 - serial
20:55 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 2 - film
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 2 - serial
22:35 Ryś - dramat
00:05 Sensacje XX wieku odc. 86

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie
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 20 lat dla świata
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 11 - serial
11:15 Kolory świętości
11:20 Słowo życia - rozważanie
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Wystarczy sobą być
13:15 Effetha - okno na świat - film
14:00 Święta Barbara - dramat
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Moje leczenie wodą - film
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Targ niewiniątek - dramat
23:30 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - film

06:00 M jak miłość odc. 1410 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 191 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 259
11:25 Rodzinka.pl odc. 86 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1975 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 112
14:10 M jak miłość odc. 1410 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 6 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 88 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 234 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 21 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1975 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1976 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 726 - serial
21:55 Na sygnale odc. 214 - serial
22:35 Bez pamięci - komedia
00:10 Defekt odc. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 9 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2366

11:00 Ukryta prawda odc. 632 - serial

12:00 Szpital odc. 474 - serial

13:00 Szkoła odc. 375 - serial

14:00 19+ odc. 314 - serial 

14:30 19+ odc. 315 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 15

16:00 Szkoła odc. 376 - serial 

17:00 Szpital odc. 475 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 633 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 52

19:50 Uwaga! odc. 5549

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 9 

20:15 Na Wspólnej odc. 2805 - serial

20:55 Milionerzy odc. 127

21:30 Forrest Gump - komedia

00:35 Noc oczyszczenia - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 786 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 787 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 49 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 812 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 93 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 759 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2796 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 685 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 148 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 78 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2797 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 358 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 251 - serial
20:40 New York Taxi - komedia
22:40 Ślad odc. 4 - serial
23:45 Nic nie widziałem, 
 nic nie słyszałem - komedia
01:55 Inna kobieta - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Dom 10:35 Sensacje XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 12:00 Szpital 19:30 Świat według 
Kiepskich

Historia Forresta Gumpa, upośledzonego człowieka 
o wielkim sercu i zdolności do wpadania w centrum 
największych wydarzeń w historii USA, począwszy 
od dzieciństwa w latach 50. XX wieku.

Mieszkający na przedmieściach Detroit chłopak 
stara się za pomocą muzyki wywalczyć dla siebie 
lepszą przyszłość.

„Forrest Gump”
(1994r.) TVN 21:30

„8. mila”
(2002r.) TV 4 22:50

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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Gofry z owocami i bitą śmietaną
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
160 g mąki
100 g cukru pudru
1 cukier waniliowy
70 g masła
2 jaja
200 ml mleka
pół łyżeczki proszku do pieczenia
150 ml śmietany 36 proc.
150 g świeżych malin
świeża mięta do dekoracji 

sposób wykonania:
Wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia, 

oddziel białko od żółtek. Żółtka utrzyj z po-
łową cukru pudru. Do żółtek dodawaj na 
przemian mleko, mąkę, rozpuszczone ma-
sło i mieszaj aż do połączenia składników, 
białka ubij na bardzo sztywną pianę, połącz 
z pozostałą masą. Odstaw na około 30 min. 
Śmietanę ubij z drugą częścią cukru pudru na 
sztywno. Owoce umyj i osusz. Na gotowe go-
fry wyłóż ubitą śmietanę, maliny i udekoruj 
listkami mięty. 

smacznego! Sandra Dembska
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Herody, bałaganioze i gwizduchy
ZwycZaje ludowe  W każdej kulturze koniec starego roku i początek nowego to szczególny okres, czas 
przejścia. Można zajrzeć w przyszłość, ale także złe moce wychodzą na świat i trzeba się przed nimi chro-
nić. Właśnie teraz należy zapewnić sobie szczęście a złe precz odczynić, aby w nadchodzącym nowym roku 
się darzyło, a pech z lat poprzednich za nami się nie ciągnął

Nie inaczej jest z naszym 
pięknym regionem, który z et-
nograficznego punktu widzenia 
jest częścią ziemi chełmińsko-
dobrzyńskiej. Z punktu widzenia 
historii to dwa odrębne regiony, 
z odrębnymi dziejami, które tra-
fiły po rozbiorach pod władanie 
dwóch różnych zaborców. Ziemia 
dobrzyńska, przypadła Rosji, nato-
miast ziemia chełmińska stała się 
częścią Prus. Mimo tego obyczajo-
wość, a także język są na tych tere-
nach tak podobne, że etnografowie 
i lingwiści traktują je jako jedną 
całość. Przebogata kultura ludowa 
naszego regionu zna wiele obycza-
jów noworocznych, które warto 
przypomnieć. Żyjemy w czasach 
gloryfikacji kultury szlacheckiej, 
natomiast zwyczaje, pieśni i trady-
cje ludu wiejskiego traktowane są 
po macoszemu. Aby zatem pamięć 
o dawnych tradycjach nie zaginęła, 
posłuchajcie, jak to na naszych zie-
miach Nowy Rok witano.

w Nowy Rok 
z pełnym brzuchem
Wyobraźcie sobie, że specjalne 

menu sylwestrowe wcale nie jest 
nowoczesnym wymysłem, wręcz 
przeciwnie, przodkowie nasi od 
dawna witali Nowy Rok, napełnia-
jąc brzuchy specjalnie dobrany-
mi potrawami. Przede wszystkim 
w sylwestrowy wieczór należało 
zjeść tłusto i do syta, aby tak przez 
cały rok móc biesiadować. Najczę-
ściej jedzoną wtedy potrawą była 
prażucha, zwana też lamieszką lub 
lemieszką. W zależności od regio-
nu, przygotowywano ją z gotowa-
nych ziemniaków i mąki pszennej, 
żytniej albo gryczanej lub też sa-
mej mąki, zagotowanej na gęsto 
i okraszonej skwarkami ze słoniny 
lub boczku. Współczesnych kon-
sumentów ten opis może nieco 
przerażać, ale zapewniam jest to 
bardzo smaczna i szalenie sycąca 
strawa. 

Prażuchę należało nie tylko 
jeść, ale też pomazać nią sobie 
twarz, oczywiście, gdy gorąca masa 
na talerzu nieco przestygła. Za-
bieg ów, najchętniej wykonywany 
przez dzieci, miał zapewnić sytość 
i dostatek w nadchodzącym roku. 
W ramach uczynności sąsiedzkiej 
dobrze było również pomalować 
prażuchą okna w chałupie sąsiada. 

Pisał o tym obyczaju, niewąt-
pliwie znanym w całej Polsce, Zyg-
munt Gloger w „Encyklopedii Sta-
ropolskiej”. Wymieniona w tekście 
mąka hreczana, to po prostu mąka 
gryczana, od innej nazwy gryki – 
hreczka.

„Uprzywilejowaną potrawą 
na ostatnią wieczerzę roku jest 
lemieszka z mąki pszennej, żytnej 
lub hreczanej. Gotują jej sporo. 
Młodzież przy spożywaniu ude-
rza się nawzajem łyżkami po po-
liczkach, a potem sąsiadom okna 
maże z nadwórza, a to, jak mó-
wią, na znak, żeby w ciągu nowego 
roku mieli wszyscy usta i domy 
pełne chleba. Wieczór ten nazywa 
się szczodrym, a winszowanie po 
domach zowie się chodzeniem po 
szczodrakach, szczodrówkach, za 
„nowem latkiem.”

Obfite plony miało gwaran-
tować nasypanie przez gospoda-
rza przed posiłkiem po szczypcie 
owsa na każdy róg stołu. Na syl-
westrowym stole nie mogło też 
zabraknąć mięsa, zwłaszcza zaś 
wieprzowiny, musiało się również 
znaleźć coś mocniejszego, proszę 
się więc nie boczyć na tych, którzy 
lubią sobie tego wieczoru golnąć. 
Oni przecież kultywują tradycję, 
w której jednak, przypominam, 
nie było nic o siadaniu za kierow-
nicę po spożyciu owych mocniej-
szych napitków.

Wracając jednak do czasów 
dawnych, w których raczej się na 
koźle wozu zasiadało niż za ste-
rami dowolnego pojazdu mecha-

nicznego, wspomnieć należy, że i 1 
stycznia jadła musiało być w bród, 
podobnie zaś jak na Sylwestra nie 
był to poczęstunek dietetyczny.

– W Nowy Rok wstawano 
bardzo wcześnie i obmywano się 
w zimnej wodzie – mówi Magda-
lena Ziółkowska-Mówka z Działu 
Folkloru Muzeum Etnograficznego 
w Toruniu. – Na dno miski kładzio-
no monetę, która miała przynieść 
zdrowie i urodę. Powszechne było 
przekonanie, że jaki jest Nowy Rok, 
taki będzie cały rok, dlatego stara-
no się go spędzić w spokoju, zgo-
dzie i przy suto zastawionym sto-
le. Na obiad gospodynie podawały 
kraszony groch z kapustą, kiełba-
sę, mięso oraz piwo. Tego dnia nie 
mogło zabraknąć jedzenia, przede 
wszystkim chleba, który miał za-
pewnić dostatek przez cały rok. 

Obyczajem było, że nietknięty 
bochen świeżego chleba kładziono 
na stole rankiem 1 stycznia i nie 
ruszano go aż do następnego dnia. 
Dzięki temu magicznemu zabiego-
wi chleba miało nie brakować na 
stole przez cały rok.

W okresie świąteczno-no-
worocznym wypiekano także, 
zwłaszcza na ziemi chełmińskiej, 
nowe latka, czyli lepione z ciasta 
drożdżowego lub chlebowego fi-
gurki, przedstawiające zwierzęta 
domowe i dzikie. Należało je za-
nieść do poświęcenia, a potem na-
karmić nimi gospodarską żywinę, 
aby wszystko dobrze się chowało 
i nie chorowało w nowym roku.

Między Bożym Narodzeniem 
a Trzema Królami każda gospody-
ni zaś piekła szczodrzaki. Cóż to 
było takiego?

– Kruche ciastka z cukrem, 
wypiekane przez gospodynie na 
ziemi dobrzyńskiej – mówi An-
drzej Szalkowski, dyrektor Mu-
zeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypi-
nie. – Miały one kształt zwierząt, 
najczęściej tych, które były obecne 
przy narodzeniu Jezusa, jak osioł, 
wół, owce i tak dalej. Obdarowy-
wano nimi kolędników.

Na ziemi chełmińskiej szczo-
drzaki, zwane też szczodrakami, 
miały nieco inną postać. Były to 
wypieki drożdżowe, które przybie-
rały kształt bułeczek, rogali albo 
precelków, w środku zaś, jeśli mija-
jący rok był urodzajny i gospodyni 
miała pełną spiżarkę, znajdowało 
się nadzienie. Bywało ono różne, 
mógł to być biały ser na słodko, 
kapusta z grzybami, albo farsz 
mięsny, zależnie co tam piekącej 
je kobiecie w duszy zagrało i co 
miała pod ręką. Jeśli rok był chudy, 

wtedy szczodraki były malutkie 
i pozbawione nadzienia. To bardzo 
stare pieczywo obrzędowe było 
zwyczajowym wynagrodzeniem 
dla kolędników i herodów.

Gwizdy, szopkarze i herody
– Na ziemi dobrzyńskiej 

czczono Epifanię, czyli święto 
Trzech Króli – mówi Andrzej Szal-
kowski. – Od Bożego Narodzenia 
do Trzech Króli po wsiach ziemi 
dobrzyńskiej wędrowały zastępy 
różnego rodzaju kolędników.

Już w czasie adwentu po 
wsiach chodzili szopkarze, czyli 
chłopcy, a bywało że i mężczyźni, 
z szopkami z kilku deseczek lub 
sklejki, w których znajdowały się 
figurki, z gliny, tektury albo drew-
na, czasami malowane, czasami 
w strojach ze ścinków tkanin. Fi-
gurki te były przedstawieniem 
narodzenia Pańskiego. Szopkarze 
śpiewali pastorałki, czasami też 
odgrywali sceny jasełkowe, a jak 
kto zręczniejszy był do techniki, 
demonstrował jak to się figuryn-
ki w jego szopce ruszają. W tym 
samym okresie w trasę rusza-
ły gwizdy, zwane też gwiżdżami, 
gwiozdkami, gwizduchami albo 
gwiazdorami. Były to grupy ko-
lędnicze, których znakiem rozpo-

znawczym była kolorowa gwiazda 
na kiju oraz poprzebierane masz-
kary jej towarzyszące. Wędrowali 
zatem z nimi m.in. koza, niedź-
wiedź i koń, diabeł, dziad z babą, 
bocian, policjant, kominiarz 
i śmierć. Nieodmienną częścią ich 
występów, z reguły improwizo-
wanych, chociaż bywało, że tek-
sty przekazywano z pokolenia na 
pokolenie, była hałaśliwa muzyka. 
Dobywano ją z diabelskich skrzy-
piec, instrumentu o kształcie ko-
jarzącym się nieco z miotłą. Był to 
długi drąg, uwieńczony rzeźbioną 
w drewnie głową o paskudnej gę-
bie, a odzianą w kapelusz, który do 
ronda przymocowane miał brzę-
kadła. Tuż poniżej głowy zamo-
cowane były kołeczki, do których 
przywiązano dwie lub trzy struny. 
Drugi koniec tych strun przytwier-
dzony był do znajdującej się poni-
żej połowy kija deski w kształcie 
skrzypiec. Tam też ulokowane 
było pudełko, wypełnione drob-
nymi przedmiotami. Kiedy muzyk 
grał na diabelskich skrzypcach, 
nie tylko szarpał struny, ale rów-
nież energicznie uderzał dolnym 
końcem instrumentu o ziemię, 
brzękadła dzwoniły, a przedmioty 
w skrzyneczce grzechotały głośno. 

Zespół ,,Kartuzy” gra na burczybasie

Kolędnicy z gwiazdą i kozą na starej pocztówce
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Innym instrumentem, z którego 
chętnie korzystały gwizduchy, 
był burczybas, który na nasze 
tereny zawędrował chyba z Ka-
szub. Burczybas, zwany inaczej 
brumtopem, to beczka w której 
denko zastąpiono dobrze napię-
tą skórą, z otworem pośrodku. 
Przez ten otwór przeciąga się 
włosie z końskiego ogona, które, 
pociągane zwilżonymi dłońmi, 
wprawia membranę w drganie 
i sprawia, że burczybas wydaje 
niski, burczący odgłos, mogący 
się kojarzyć... fizjologicznie.

W takiej to oprawie muzycz-
nej gwizdy wchodziły do chałup, 
składając dowcipne wierszowane 
życzenia, rozśmieszając i płata-
jąc figle. Kominiarz na przykład 
sprawdzał, czy aby paleniska są 
czyste, smoląc przy tym sadzą 
każdego, kto się nawinął. Poli-
cjant wystawiał domownikom 
mandaty za różne dziwne wykro-
czenia, na przykład za brak śnie-
gu, bocian zaś szczypał wszyst-
kich dziobem, a jeśli uszczypnął 
dziewczynę, ta mogła się spo-
dziewać dziecka w nadchodzą-
cym roku. Ich wesoła działalność 
kończyła się, gdy nastawał dzień 
Trzech Króli, wtedy bowiem na 
scenę wkraczały herody, grupy 
odgrywające sceny z narodzin 
i życia dzieciątka Jezus, z udzia-
łem, jak można się domyślić, nik-
czemnego króla Heroda. W sceny 
te wplatano humorystyczne mo-
tywy ludowe.

– Od Bożego Narodzenia 
do Nowego Roku stroniono od 
ciężkich prac – mówi Magdalena 
Ziółkowska-Mówka. – W okresie 
tym domy odwiedzali kolędnicy, 
którzy za występy i składane ży-
czenia otrzymywali datki w po-
staci poczęstunku lub pieniędzy. 
Przebierańców chętnie witano, 
bowiem wierzono, że w domu, 
który odwiedzą, panować będzie 
pomyślność.

Każdy chciał wiedzieć 
co Nowy Rok niesie
Któż by nie chciał wiedzieć, 

co to się jemu w nowym roku 
przydarzyć może? Ciekawość jest 
przecież rzeczą ludzką, a najbar-
dziej ciekawe były oczywiście 
niezamężne dziewczyny. Kiedyś, 
gdy rozwieść się nie było można, 
a samotnej kobiecie ciężko było 
w życiu, zamążpójście było szale-
nie ważną kwestią, a jakość kan-

dydata na męża miała kluczowe 
znaczenie. Dziewczyny szukały 
metod na zajrzenie za zasłonę 
przyszłości, żeby sprawdzić, czy 
ten właściwy chłopak już tam 
stoi. Całe mnóstwo wróżb, obec-
nie kojarzonych z andrzejkami 
i katarzynkami, pierwotnie było 
obyczajami sylwestrowymi.

– Panny na wydaniu oraz ka-
walerowie chcieli się dowiedzieć, 
czy w nadchodzącym roku zmie-
nią swój stan cywilny – mówi 
Magdalena Ziółkowska-Mówka. 
– Popularne były wróżby polega-
jące na liczeniu różnych przed-
miotów. Podobnie czynili miesz-
kańcy ziemi chełmińskiej oraz 
dobrzyńskiej. W Rogowie (pow. 
rypiński) panny wyjmowały ze 
strzechy garść słomy i liczyły 
wydobyte źdźbła – liczba pa-
rzysta zapowiadała odnalezienie 
pary w najbliższym roku i ślub. 
Tak samo interpretowano parzy-
stą liczbę sztachetek w płocie, 
które dziewczyna zdołała objąć 
swymi ramionami. Panny kła-
dły do miednicy z wodą wianki 
(Chrostkowo – pow. lipnowski), 
igły (Sumin – pow. brodnicki) 
lub krótkie słomki (Pluskowęsy, 
Ostrowite, Lisewo, Chełmonie 
– pow. golubsko-dobrzyński; 
Orłowo – pow. wąbrzeski), ich 
połączenie zapowiadało rychłe 
wesele. W Łopatkach (pow. wą-
brzeski) rzucano za siebie panto-
fel, jeśli spadł czubkiem naprzód, 
oznaczało to ślub. Powszechnie 
znaną wróżbą było lanie wosku 
lub ołowiu na wodę i odczyty-
wanie przyszłości z otrzyma-
nych kształtów. Tego wieczoru 
zwracano również szczególną 
uwagę na zachowanie zwierząt. 
W Suminie (pow. brodnicki) i Wi-
chowie (pow. lipnowski) młodzi 
wierzyli, że ich wybranek lub 
wybranka przybędzie ze strony, 
z której dobiega szczekanie psa. 
W Wiewiórkach (pow. wąbrzeski) 
panna stukała do drzwi kurnika, 
jeśli usłyszała koguta, oznaczało 
to, że w nadchodzącym roku zo-
stanie żoną. 

Do wróżenia używano też 
figurek z ciasta. Brano nowe lat-
ka w kształcie krzyża, obrączki, 
kolebki i różańca, przykrywano 
odwróconymi do góry dnem ta-
lerzykami, a która dziewczyna 
chciała sobie powróżyć, wybiera-
ła jedno naczynie. Jeśli pod wska-

zanym przez nią talerzem był 
krzyż, wróżyło to rychłą śmierć, 
kolebka zwiastowała przyjście 
na świat dziecka, obrączka za-
mążpójście, a różaniec karierę za 
murami klasztoru.

Gospodarz mógł sobie po-
wróżyć, wyciągając źdźbła ze 
stojącego w kącie izby snopa nie-
omłóconego zboża. Takie snopy, 
kolorowo przybrane, były tra-
dycyjnym elementem bożona-
rodzeniowego wystroju, zanim 
w naszych chałupach zagościły 
zapożyczone z Niemiec choin-
ki. Jeśli wyciągnięte źdźbło było 
długie i miało kłos, w którym 
zachowały się ziarna, wróżyło 
rok urodzajny i obfite plony, jeśli 
jednak było krótkie, zakończo-
ne kłosem pustym, albo w ogó-
le kłosa nie miało, zwiastowało 
kiepskie zbiory i głodny rok.

Bałaganioze i psotniki
Noc sylwestrowa to jedna 

z tych magicznych nocy, kiedy 
dusze umarłych mogą space-
rować po ziemi, a wraz z nimi 
wszelkie nadprzyrodzone istoty. 
Ponieważ nie wszystkie one są 
milusie i życzliwe śmiertelnym, 
ludzie robili co w ich mocy, żeby 
tych zaświatowych gości trzy-
mać z dala od chałup. Hałaso-
wano zatem za pomocą kołatek 
albo instrumentów muzycznych, 
przydawali się też domowi pro-
ducenci decybeli, czyli dzieci. 
Wyganiało się otóż dziateczki na 
dwór i kazało im się wrzeszczeć 
z całej siły, co czyniły, niewątpli-
wie w upojeniu, dorośli zaś mo-
gli pławić się w błogim poczu-
ciu, że zadbali o bezpieczeństwo 
w domu i zagrodzie. Ten zwyczaj 
praktykowano na przykład we 
wsi Wichowo w powiecie lipnow-
skim.

– W wiosce Rojewo, w powie-
cie rypińskim, w której większość 
mieszkańców stanowiły oso-
by pochodzenia szlacheckiego, 
stosowano inny sposób – mówi 
Andrzej Szalkowski. – Tam po 
wsi chodziła orkiestra strażacka, 
grając jak najgłośniej aż do pół-
nocy. Przy jej muzyce wyprawia-
no też tańce.

Znanym zwyczajem, za-
równo na ziemi dobrzyńskiej, 
jak i chełmińskiej, było pękanie 
z batów.

– Fornale czy chłopcy, wy-
korzystując baty do poganiania 
zwierząt albo takie zrobione 
przez siebie specjalnie na tę oka-
zję, chodzili w wigilię Nowego 
Roku po wsi i strzelali z nich. – 
tłumaczy Andrzej Szalkowski. 
– Takie strzelanie nazywało się 
pękaniem. Tam gdzie był dwór, 
pękanie zaczynano właśnie we 
dworze, po czym pękający ob-
chodzili całą wieś. Gdy przycho-
dzili pod chałupę, dwóch z nich 
wchodziło do środka i składało 
mieszkańcom życzenia. Za to 
dostawali wódkę, przekąskę albo 
drobne pieniądze, za które póź-
niej wyprawiano zabawę.

Baty do pękania miewały 
specjalne zakończenie, wykona-
ne z kawałka płótna lub skóry 
węgorza i zwane pękawką. Słu-
żyło ono, jak łatwo się domyśleć, 
do zwiększenia głośności dźwię-
ku, produkowanego przez strze-
lający bat.

Innym dobrze znanym oby-
czajem, który w szczątkowej for-
mie przetrwał do dziś, było czy-
nienie psot w noc sylwestrową.

– Psotnicy mogli na przy-
kład rozmontować wóz, po czym 
zmontować go znowu, ale na da-
chu chałupy albo obory. – mówi 
Andrzej Szalkowski. – Malowano 
też szyby w oknach chałup na 
czarno, żeby domownicy rano 
pomyśleli, że wciąż jest noc. Zda-
rzały się i żarty bardzo niebez-
pieczne, na przykład zatykanie 
kominów, skutkiem czego dym 
leciał do izby i bywało, że się lu-
dzie dusili.

– Wieczór i noc poprzedza-
jące Nowy Rok upływały pod 
znakiem psot czynionych sąsia-
dom – mówi Magdalena Ziół-

kowska-Mówka. – Przodowali 
w tym przede wszystkim mło-
dzieńcy, którzy m.in. zatykali 
kominy, przewracali lub zabierali 
bramy, wciągali wozy na dach, 
smarowali okna popiołem, za-
stawiali drzwi wejściowe od ze-
wnątrz, by po przebudzeniu do-
mownicy nie mogli ich otworzyć. 
Zwyczaj ten jeszcze w latach 70. 
XX wieku znany był m.in. w Ro-
gowie (pow. rypiński). Wróżenie 
z topionego ołowiu lanego na 
wodę, psoty i wypędzanie stare-
go roku za pomocą batów, „pę-
kania” i hałasu praktykowane 
było w wielu miejscowościach. 
W powiecie brodnickim były to 
m.in.: Miesiączkowo, Pokrzy-
dowo, Grążawy, Cielęta, Małki, 
Kawki; w golubsko-dobrzyńskim 
Wrocki; w wąbrzeskim Kurkocin 
i Orłowo.  

Jak widać, obyczaje okresu 
świąteczno-noworocznego na 
naszych ziemiach były bogate 
i kolorowe. Nasi przodkowie też 
umieli się bawić!

(red), fot. internet

Lanie wosku było też tradycją noworoczną

Na Nowy Rok nie mogło zabraknąć świeżego chleba

Bocian, koza i niedźwiedź to postaci często spotykane wśród gwizdów

Pierwszy z lewej muzykant grający na diabelskich skrzypcach
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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)

Kolorowanki dla dzieci

Będziesz teraz wyjątkowo optymistyczny, pozytyw-
nie nastawiony do innych, a co za tym idzie – to-
lerancyjny. Przebaczysz ludziom dawne przewinienia 
i wykażesz dużo cierpliwości względem tych, którzy 
będą popełniać błędy. Wykorzystaj ten dobry czas na 
zawarcie nowych znajomości. Ale bądź ostrożny i nie 
baw się w swatkę, bo ściągniesz na siebie kłopoty.

Jeśli nie musisz, nie podejmuj teraz żadnych decyzji, 
a zwłaszcza tych wiążących się z ryzykiem. To nie jest 
też dobry moment na wprowadzanie zmian w życiu. 
Lepiej odpuść i poczekaj na wsparcie planet. Będziesz 
miał tendencję do czarnowidztwa i wyolbrzymiania 
kłopotów, co zirytuje twoje otoczenie. Staraj się nie 
dopuścić do kłótni, ignoruj zaczepki.

Trudnych spraw masz po dziurki w nosie, ale powoli 
wszystko zacznie się układać. Finał niektórych tema-
tów może cię zaskoczyć, jednak będziesz się cieszył, 
że masz je już z głowy. W pracy bądź ostrożny. Pa-
miętaj, by nie polegać na osobach, które kiedyś cię 
zawiodły i nie zlecać im zadań. Weekend koniecznie 
poświęć na odpoczynek, naładuj baterie.

Pracowity czas. Z taką werwą przystąpisz do reali-
zacji obowiązków służbowych, że konkurencja zo-
stanie daleko w tyle. Możesz liczyć na premię, więc 
już rozglądaj się po wyprzedażach, żeby dobrze ją 
spożytkować. Dobra pora, by zmienić coś w swoim 
wyglądzie.

Będziesz teraz niebezpieczny dla towarzystwa. Jak 
tylko znajdziesz się w gronie osób, od razu odkryjesz 
ich sekrety, romanse, plany. Lepiej nie afiszuj się ze 
swoją intuicją. Poczujesz się niezręcznie, bo jedna ze 
spraw będzie dotyczyć twojej przyjaciółki. Póki nie 
masz dowodów, milcz.

Odstaw na półkę myślenie o tym, co wypada, a co 
nie. Od czasu do czasu dobrze jest odrzucić kon-
wenanse i zrobić to, na co ma się ochotę. Popuść 
wodze fantazji, a w końcu przestaniesz się nudzić. 
Ożywienie gwarantowane. Dobrze to zrobi twojemu 
związkowi.

Zajmiesz się porządkowaniem wszystkiego. De-
nerwować cię będzie nieład i w kobiecej torebce, 
i w segregatorze z dokumentami. Kiedy już wszyst-
ko ułożysz jak należy, poczujesz ulgę. Weekend 
poświęć rodzinie. Któryś z krewnych będzie potrze-
bował twojej rady.

Poczujesz się ważny i doceniony, bo krewni i przyja-
ciele postanowią skorzystać z rad, które im ostatnio 
dałeś. A że będą potrzebować twojej pomocy w nie-
których kwestiach, w najbliższych dniach będziesz 
wyjątkowo zajęty. Staraj się jednak, by nie ucierpiały 
na tym twoje sprawy. W weekend nie odrzucaj zapro-
szenia na imprezę. Poznasz kogoś ciekawego.

Zajmiesz się porządkowaniem spraw rodzinnych. 
Postanowiłeś, że w nowym roku pogodzisz zwaśnio-
nych od dawna krewnych, którzy już nie pamiętają, 
o co się pokłócili, ale nadal unikają swojego towa-
rzystwa. Twoja misja pokojowa zakończy się suk-
cesem, o ile nie będziesz za bardzo się wymądrzał. 
Warto zaprosić partnera na romantyczną kolację.

Ostatnio dobrze wiedzie ci się w pracy, a konkuren-
cja nie śpi. Spodziewaj się złośliwych zaczepek z jej 
strony. Najlepsze, co możesz zrobić, to je zignoro-
wać. Ale poczujesz niesmak, a to będzie rzutowało 
na inne sfery twojego życia. Zaczniesz wyolbrzymiać 
problemy i użalać się nad sobą. W porę zapanuj nad 
złymi emocjami. Myśl pozytywnie, a będzie lepiej.

Ktoś wreszcie doceni twoje zalety i starania, co wprawi 
cię w doskonały nastrój. Poczujesz, że ludzie są faj-
ni, staniesz się otwarty i nie będziesz szczędził innym 
komplementów. Bez wahania przyjmuj zaproszenia 
na różne spotkania, w tym zawodowe. Poznasz ludzi, 
którzy będą mogli ci pomóc w kolejnych miesiącach. 
Spodziewaj się korzystnych zmian.

Tylko spokój może cię uratować. Ktoś będzie chciał 
wystawić na próbę twoją cierpliwość. Obiecał pomoc, 
a w efekcie zajmie się swoimi sprawami i wszystko 
spadnie na ciebie. Poradzisz sobie, ale nie trać energii 
na nerwy. W domu sielska atmosfera, w weekend spo-
dziewaj się gości. Usłyszysz wiele komplementów na 
temat talentu kulinarnego.
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Szlachetne przedszkolaki
GMINA KIKÓŁ/LIPNO/GMINA SKĘPE  Jak co roku w przedszkolu „Promyczek” zorganizowali szla-
chetną paczkę. – Bardzo dziękujemy za tak duże wsparcie wszystkim rodzicom i nauczycielom. Pra-
gniemy, aby dla wszystkich czas świąt był magiczny – informuje kierownictwo „Promyczka”

Witajcie na świecie!

Fot. Lidia Jagielska

JuLIA KwAśNIEwSKA
 urodziła się 27 grudnia, 

ważyła 3,3 kg i mierzyła  
56  cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Janusza i Joan-
ny z Chełmicy Dużej

wIKtOr KOcIńSKI
 urodził się 19 grudnia, wa-

żył 3,5  kg i mierzył 59 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Sebastiana i Katarzyny z Ki-
koła

LENKA KILANOwSKA
 urodziła się 28 grudnia, wa-

żyła 3,3 kg i mierzyła 51 cm. 
Jest pierwszym córką Michała 
i Anny z Kikoła, a siostrą Kacpra 
i Natalii 

ANAStAzJA OStrOwSKA
 urodziła się 22 grudnia, waży-

ła 2,9 kg i mierzyła 54  cm. Jest 
córką Krzysztofa i Magdaleny 
z Pręczek, a siostrą Klaudii, Oli-
wii, Mikołaja i Zuzanny

Rodzice, którzy chcą, by zdjęcie ich nowo na-
rodzonego dziecka znalazło się na naszych 
łamach, mogą przesłać je mailem na adres  
redakcja@wpr.info.pl.

Noworodki

Odliczanie do świąt Bo-
żego Narodzenia upłynęło 
w przedszkolu bardzo szybko 
i aktywnie. W połowie grudnia 
w placówkach w Kikole, Lipnie 
i Woli gościł teatrzyk z opowie-
ścią wigilijną. Teatrzyk przybli-
żył dzieciom magię świąt oraz 
wszystkie nasze polskie trady-
cje. Potem milusińscy z utęsk-
nieniem czekali na wigilię, św. 
mikołaja i wymarzone prezenty. 
Przedszkolaki z Lipna brały też 
udział w Mikołajkowych Zawo-
dach Sportowych, które odbyły 

się w szkole podstawowej nr 2.
– Zabawa był świetna i przy-

niosła naszym „Promyczkom” 
mnóstwo radości. Rodzice obej-
rzeli piękne Jasełka, które przy-
gotowali najmłodsi. Dzieci pod 
okiem swoich pań bardzo pilnie 
się do tych występów przygoto-
wały. Mali aktorzy we wspania-
łych strojach prezentowali się 
doskonale na tle bożonarodze-
niowej dekoracji – stajenki z Jó-
zefem, Maryją i Dzieciątkiem. 
Wszyscy ulegli magii występów. 
Mali artyści z dużym przejęciem 

i zaangażowaniem odtwarzali 
swoje role, prezentowali swo-
je umiejętności recytatorskie 
i wokalne – dodaje kadra placó-
wek przedszkolnych.

Wszystkim należą się ogrom-
ne pochwały za zaangażowanie, 
nauczone perfekcyjne wierszy-
ki, kolędy i pastorałki, dzięki 
którym stworzyły wspaniałą 
świąteczną atmosferę i podbiły 
serca całej widowni.

(ak)
fot. nadesłane
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O polskość Pomorza i Kujaw
XX WIEK  Pod koniec I wojny światowej na terenie ziem zaboru pruskiego – w Wielkopolsce, Pomorzu 
i na Śląsku powstała organizacja polityczna, która reprezentowała polskie dążenia niepodległościowe – 
Naczelna Rada Ludowa. Przybliżamy historię tej organizacji i jej przywódców reprezentujących Pomorze 
i Kujawy

Naczelna Rada Ludowa po-
wstała w 1916 roku w Poznaniu 
jako nielegalny Komitet Mię-
dzypartyjny, nazywany też 
Centralnym Komitetem Obywa-
telskim. Wśród partii najwięk-
szy wpływ na pracę komitetu 
miało Stronnictwo Narodowo-
Demokratyczne. NRL popierała 
ententę, ściśle współpracując 
z założonym 15 sierpnia 1917 
roku w Lozannie i prowadzo-
nym przez Romana Dmowskie-
go, Komitetem Narodowym Pol-
skim w Paryżu, który uznawała 
za legalne władze Polski.

W dniu podpisania rozejmu 
przez Niemcy, 11 listopada 1918 
roku komitet ujawnił się, zmie-
niając nazwę na Radę Ludową, 
a dzień później wyłonił Tym-
czasowy Komisariat w skład 
którego weszli: ks. Stanisław 
Adamski, Wojciech Korfanty 
i Adam Poszwiński. 14 listopada 
ponownie zmieniono nazwę, na 
Naczelną Radę Ludową. Polski 
Sejm Dzielnicowy, który obra-
dował w Poznaniu, 5 grudnia 
uznał NRL za legalną władzę 
państwową, zaś 6 grudnia NRL 
wyłonił Komisariat, czyli organ 
wykonawczy, w składzie: ks. 
Stanisław Adamski i Włady-
sław Seyda z Wielkopolski, Woj-
ciech Korfanty i Józef Rymer ze 
Śląska, Stefan Łaszewski z Po-
morza Gdańskiego oraz Adam 
Poszwiński z Kujaw.

Powołano podkomisariaty 
w Bytomiu i Gdańsku. Począt-
kowo NRL popierała pokojowe 
przejęcie ziem zaboru pruskie-
go przez odradzające się pań-
stwo polskie, jednak wybuch 
powstania wielkopolskiego 
wymusił zmianę stanowiska 
i przejęcie kontroli cywilnej 
i wojskowej nad wyzwolonymi 
ziemiami. Po zakończeniu po-
wstania uzgodniono stopniowe 

włączanie Wielkopolski w ramy 
odrodzonego państwa. W tym 
celu, zgodnie z ustawą Sejmu 
Ustawodawczego, 12 sierpnia 
1919 powołano Ministerstwo 
byłej Dzielnicy Pruskiej, na cze-
le którego stanął Władysław 
Seyda. Następnie 19 sierpnia 
NRL uległa samorozwiązaniu. 
Komisariat rozwiązał się tego 
samego dnia. Zakończyło to 
proces przejmowania władzy 
w Wielkopolsce przez Rząd RP. 
NRL nie została rozwiązana na 
Górnym Śląsku. Po zakończe-
niu III powstania śląskiego do 
maja 1922 roku w NRL pracował 
prawnik Paweł Kempka, któ-
ry w tym czasie zorganizował 
struktury następujących wy-
działów tworzonego Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach: Samorządnego, Robót 
Publicznych oraz Bezpieczeń-
stwa Publicznego.

Z ramienia Komisariatu Na-
czelnej Rady Ludowej dwukrot-
nie reprezentował Polskę na 
konferencji pokojowej w Pary-
żu Józef Rymer. Jednym z roz-
porządzeń NRL było wprowa-
dzenie ośmiogodzinnego dnia 
pracy w handlu i przemyśle na 
podległych sobie terenach.

Reprezentant Pomorza
Pomorze Gdańskie w NRL 

reprezentował Stefan Łaszew-
ski. Urodził się 8 stycznia 1862 
roku w Brąchnówku koło Toru-
nia. Uczył się w progimnazjum 
biskupim w Pelplinie, a następ-
nie w gimnazjum w Chełmnie. 
Działał tam w towarzystwach 
filomackich „Zan” i „Mickie-
wicz”. W latach 1888-1886 stu-
diował prawo na uniwersyte-
tach we Wrocławiu, Berlinie 
i Lipsku. Na tej ostatniej uczelni 
uzyskał stopień doktora nauk 
prawnych w zakresie prawa 
cywilnego i prawa kanonicz-

nego. Po studiach podjął pracę 
w aparacie sądowym na Pomo-
rzu (Sopot, Elbląg, Gdańsk, Kwi-
dzyn, Wejherowo). Od 1892 roku 
mieszkał w Grudziądzu. Tam 
oprócz pracy zawodowej działał 
w polskich organizacjach spo-
łecznych i gospodarczych. W la-
tach 1899-1919 był dyrektorem 
Banku Ludowego. Należał do 
Towarzystwa Przemysłowców 
Polskich, Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk Prus Królewskich, To-
warzystwa Przyjaciół Kaszub, 
Towarzystwa Naukowego w To-
runiu (TNT).

Stefan Łaszewski zasłynął 
jako obrońca w procesach wy-
taczanych przez władze pruskie 
polskim działaczom narodo-
wym związanym z TNT i z „Ga-
zetą Grudziądzką”. Reprezento-
wał także Polaków jako poseł 
do parlamentu Rzeszy Niemiec-
kiej. Po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości związał się 
ze Związkiem Ludowo-Naro-
dowym (endecją) zostając, m. 
in. posłem tej partii do Sejmu 
Ustawodawczego. Jako prawnik 
z doświadczeniem politycznym 
cieszący się dużą popularno-
ścią, Łaszewski odegrał olbrzy-
mią rolę w odbudowie państwa 
polskiego na Pomorzu. W ra-
mach poznańskiego Komisaria-
tu Naczelnej Rady Ludowej kie-
rował Podkomisariatem NRL 
na Prusy Królewskie z siedzibą 
w Gdańsku, zaangażował się 
także w powstanie konspira-
cyjnej Organizacji Wojskowej 
Pomorza. Działalność ta zaowo-
cowała represjami władz nie-
mieckich i groźbą aresztowania, 
co spowodowało przeniesienie 
Łaszewskiego z Gdańska do 
Poznania. Władze polskie mia-
nowały go 17 października 1919 
roku pierwszym wojewodą po-
morskim. W dniu 2 lipca 1920 

roku został odwołany ze stano-
wiska i mianowany sędzią Sadu 
Najwyższego w Warszawie. Dwa 
lata później został prezesem 
Najwyższego Trybunału Admi-
nistracyjnego. Zmarł 20 marca 
1924 roku w Warszawie i został 
pochowany w Pelplinie.

Przedstawiciel Kujaw
Adam Poszwiński urodził 

się 17 grudnia 1881 w Warsza-
wie. Dzieciństwo spędził jed-
nak we Włocławku. Uczęszczał 
do szkół w Poznaniu i Dreźnie, 
a następnie studiował chemię 
w Berlinie. Studiował także 
ekonomię i nauki polityczne 
na uniwersytetach w Rostocku 
i Tybindze.

Od 1906 roku publikował 
w gazetach takich jak „Orędow-
nik” i „Kurier Poznański”. W na-
stępnym roku Poszwiński objął 
stanowisko redaktora naczelne-
go w wychodzącej w Poznaniu 
gazecie „Praca”. W 1908 r. otrzy-
mał propozycję szefowania ino-
wrocławskiemu „Dziennikowi 
Kujawskiemu”, którą przyjął. 
Redaktorem naczelnym tej po-
zycji był do 1917 roku. W tym 
czasie był członkiem Towarzy-
stwa Dziennikarzy i Literatów 
z siedzibą w Poznaniu.

Jako polityk opowiadał 
się za orientacją chrześcijań-
sko-demokratyczną. Wszedł 
w skład Rady Głównej Ligi Na-
rodowej. W 1914 roku uczest-
niczył w zjeździe LN, który 
miał miejsce w Wiedniu. Brał 
udział w wydarzeniach poprze-
dzających wybuch powstania 
wielkopolskiego, reprezentując 
w organach naczelnych organi-
zacji niepodległościowych Ku-
jawy. W latach trwania I wojny 
światowej stał na czele inowro-
cławskiego Koła Towarzyskiego. 
Od 1916 roku zasiadał w skła-
dzie Tajnego Międzypartyjnego 

Komitetu Obywatelskiego. Na-
stępnie był członkiem Komi-
sariatu Naczelnej Rady Ludo-
wej, wraz z m. in. Wojciechem 
Korfantym i ks. Stanisławem 
Adamskim. Reprezentował NRL 
podczas uroczystego otwarcia 
Uniwersytetu Poznańskiego 7 
maja 1919 roku.

W okresie międzywojen-
nym zajmował stanowisko 
podsekretarza stanu w rządzie 
polskim. Później stał na czele 
spółki akcyjnej, prowadzącej 
działalność wydawniczą. Zaj-
mowała się ona wydawaniem 
takich pozycji jak m. in. „Głos 
Pomorski”, „Gazeta Pomorska” 
oraz „Weichsel Post”. W 1927 
roku przeniósł się do Poznania, 
gdzie był redaktorem gazety 
„Świat Kupiecki”, a później tak-
że „Dziennika Poznańskiego” 
i „Dziennika Bydgoskiego”.

Na początku II wojny świa-
towej, po zajęciu Polski przez 
Niemców Poszwiński został 
aresztowany. Wkrótce jednak 
został zwolniony. Niemal na-
tychmiast zaczął działalność 
niepodległościową. Był jednym 
z członków „Ojczyzny”, a także 
kierownikiem Wydziału Gospo-
darki w biurze Delegatury Rzą-
du RP na Kraj.

9 września 1941 roku zo-
stał ponownie zaaresztowany 
przez gestapo. Przewieziono go 
do znajdującego się w Poznaniu 
Fortu VII. Tam przebywał naj-
prawdopodobniej do czerwca 
1942 roku. Wielokrotnie przesłu-
chiwany i torturowany. Dokład-
na data śmierci Poszwińskiego 
nie jest znana. Przypuszcza się, 
iż został zamordowany w lipcu 
1942 roku. Razem z nim zginęli 
prawdopodobnie inni członko-
wie delegatury.

Opr. (Szyw)

Organem reprezentującym dążenia Polaków do niepodległości był m. in. Naczelna Rada Ludowa
Kujawy w NRL reprezentował 
Adam Poszwiński

Stefan Łaszewski reprezentował 
w NRL Pomorze Gdańskie 
Poszwinski – Kujawy w NRL 
reprezentował Adam Poszwiński



W piątkowe południe w Szko-
le Podstawowej w Wólce zapano-
wała iście świąteczna atmosfera. 
Na scenie święta rodzina, królo-
wie i aniołki, na widowni rodzice, 
dziadkowie i rodzeństwo akto-
rów, w tle kolędy w wykonaniu 
niezwykle utalentowanych dzieci, 
choinka oraz prezenty.

– Nasze szkolne wigilie są 
piękną i długoletnią tradycją 
szkolną – opowiada dyrektor 
Agnieszka Wykrętowicz. – Jest 
śpiewanie kolęd, jasełka, ale 
przede wszystkim łamanie się 

opłatkiem i składanie życzeń. Ja 
cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę 
osobiście złożyć życzenia i wrę-
czyć świąteczny upominek nasze-
mu patronowi medialnemu.

Niezwykła, oczywiście wyko-
nana własnoręcznie karta świą-
teczna i pachnący piernik bożo-
narodzeniowy w kształcie serca 
trafiły do naszej Redakcji, za co 
serdecznie społeczności szkolnej 
z Wólki dziękujemy.

Uczniowie zdradzili nam, 
że przygotowania do występów 
trwały wiele dni, ponieważ oprócz 

scenariusza trzeba było przecież 
zadbać o odpowiedni strój i sce-
nografię. Zmagania artystów oka-
zały się owocne. Goście uczestni-
czyli w wyjątkowym widowisku, 
a w szkole zapanowała iście ro-
dzinna atmosfera i nikt już nie 
ma wątpliwości, że społeczność 
szkolna w Wólce to wielka, ser-
deczna rodzina.

Patronem medialnym wzru-
szającego spotkania opłatkowego 
był tygodnik CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska
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Bardzo rodzinne jasełka
GMINA SKĘPE  21 grudnia w auli Szkoły Podstawowej w Wólce odbyło się spotkanie opłatkowe. Modlitwie 
przewodniczył proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem ks. Roman Murawski, bogate merytorycz-
nie przedstawienie bożonarodzeniowe wystawili uczniowie, z życzeniami i prezentami pospieszyła dyrek-
tor szkoły Agnieszka Wykrętowicz, a gośćmi byli rodzice uczniów i przyjaciele szkoły

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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ZASADY NADAWANIA OG£OSZENIA W GAZECIE
Teraz Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  

Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyñskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypiñskiego CRY, Tygodnik Regionu W¹brzeskiego CWA

1. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty.
2. OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH
1.Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA

2. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

 lub odwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby og³oszenie ukaza³o siê w tygodniku: 

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH

Twoje og³oszenie uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA.

Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

 OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby nadaæ og³oszenie : 

Og³oszenia do kolejnego numeru przyjmujemy do godziny 16    w poniedzia³ki00

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587. Regulamin znajdziesz na stronie www.golub-cgd.pl

Auto-Moto
Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodowe, 
Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 56 
683 50 58

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Golub-Dobrzyń, ul. Kościuszki 31, tel. 
56 683 35 15, 504 538 151

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów Chłop-
skich 3B, tel. 56 684 40 72

Radmat-sklep motoryzacyjny, części i naprawa 
rowerów, tel. 726 235 076

U Adama Sklep motoryzacyjny Golub-Dobrzyń, 
ul. Świerkowa 8, tel. 566 833 784

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-OIL, 
diag. komput., wymiana opon, klimatyzacja, na-
prawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. Dziewanow-
skiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipanowa 
14, tel. 664 490 951

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 
3005

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

MKF Auto-części i akcesoria do samochodów, 
motocykli, skutrów i quadów 2T i 4T, Wąbrzeźno,  
ul. Wolności 48, tel. 731 600 310

Kupię/Sprzedam
Fiat Uno w wersji F.I.R.E, pojemność 1.0, 
benzyna. Kilka ognisk korozji i podłoga 
w stanie dostatecznym. Małe wgniece-
nie z przodu na masce. Auto mecha-
nicznie bardzo dobre. Pali bez problemu 
nawet w duży mróz, silnik chodzi równo 
i bezproblemowo. Niedawno wymienia-
łem nagrzewnicę, wcześniej termostat, 
więc auto szybko osiąga 90 stopni. 
Drugi właściciel. Auto jest po wymia-
nie rozrządu i oleju. Przegląd do lutego 
2019, OC do marca 2019. Do auta dorzu-
cam dwa komplety opon letnich. Cena  
1 200 zł do negocjacji. Tel. 609 884 160

Serwisy
Auto-Zarębski naprawy bieżące, geometria kół 
3D, klimatyzacja, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Ry-
pińska 32A, tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych-Ga-
bar Wrocki, tel. 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

D.Grabowski-Klimatyzacja i diagnostyka kół 3D, 
Sadykierz 17, tel. 668 547 369

K.Bieganowski-zakład wulkanizacyjny, Golub-
Dobrzyń, ul. Strumykowa 1, tel. 601 917 253

D. Siemienik-klimatyzacja, wulkanizacja, serwis, 
tel. 56 683 30 17

Auto Check-klimatyzacja, elektryka sam., obsłu-
ga, naprawa, tel. 882 510 025

Auto naprawa J. Cebula-geometria, diagnostyka 
pojazdowa, Kowalewo Pomorskie, tel. 721 300 
688.

Wichurex-klimatyzacja, serwisy opon, mechani-
ka pojazd., Kowalewo Pomorskie, tel. 504 395 
786, 501 499 948

Auto Gaz-montaż instalacji gazowych, mechani-
ka pojazdowa, tel. 600 055 664

Tom-Gaz-montaż samochodowych instalacji ga-
zowych, tel. 608 027 239

G.Nowakowski-auto naprawa, handel wulkaniza-
cja, klimatyzacja, tel. 603 607 228

JB Truck-diagnostyka i naprawa samochodów 
ciężarowych, serwis klimatyzacji, tel. 608 711 
361

D.Kęsicki-usługi mech., klimatyzacja, wulkani-
zacja, diag. komp., tel. 665 832 917

A.Osowski-ogumienie-sprzedaż, wymiana, ser-
wis, tel. 692 833 009

Trygum-kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 
opony używane, Pląchoty 14, tel. 782 659 253 

Auto-Nik-mechanika i diagnostyka samochodo-
wa, Radomin 63 A, tel. 665 130 681

Mar-Mot-naprawa samoch., specjalizacja Re-
nault, Peugeot, Citroen, tel. 666 866 751

AiR-auto naprawa, kompleksowe naprawy powy-
padkowe, tel. 664 490 951

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

Auto Sumocki-opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. Lakiernia 
proszkowa. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel. 601 
927 221

Blonkowski, Tłuchowo, Mysłakówko 15, tel. 692 
144 235

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

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mecha-
nika pojazdowa, wulkanizacja, geome-
tria 3D, serwis klimatyzacji, Auto Pomoc 
24h, Skępe, Józefkowo 4, tel. 508 086 766

Skup aut/demontaż
K. Bieganowski-skup aut gotówka, tel. 601 
917 253

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3005

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

Nieruchomości
NSP-Nieruchomości-biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjonal-
ne przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 
w nieruchomościach, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 
Arkadami 11, tel. 531 795 462

Mieszkanie na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35a, pow. 65,92m2 z tarasem, cena: 
217.536,00 zł. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35B, pow. 48,05m2, cena 111.219,00 
zł+VAT. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Działka budowlana 30a, uzbrojona. Gmina Wiel-
gie, tel. 54 289 73 47 

Praca
Zatrudnimy magazynierów do firmy 
w Ostaszewie k. Torunia, doświadczenie 
nie jest wymagane, praca w systemie  
2 zmianowym, wolne weekendy i darmo-
wy dowóz do pracy. Zadzwoń lub wyślij 
smsa 608 549 221

Przyjmę do pracy w chlewni–hodowla 
prosiąt w systemie rusztowym z automa-
tyzowanym systemem karmienia i poje-
nia w Rojewie gm. Rogowo, atrakcyjne 
wynagrodzenie, możliwośc zakwatero-
wania Tel: 694 590 688 

Benstal-Ogród, Narzędzia, Stal, Rypin, Piłsud-
skiego 76A, tel. 54 230 90 66, 519 618 010

El-Dan firma ogólnobudowlana, stany surowe, 
elewacje, dachy, docieplenia, wykończenie wnętrz, 
tel. 792 080 506

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

FU Krystian Pawłowski-adaptacja poddaszy, tyn-
ki elewacyjne i dekoracyjne, malowanie, gładzie, 
płytki, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 794 663 537

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślusar-
sko-spawalnicze, tel. 888 471 801

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

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

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

Max-Bruk-układamy kostkę brukową i granitową. 
Wykonujemy chodniki, parkingi, drogi, podjazdy, 
tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, tel. 790 547 
678

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 
produkcja kotłów CO, usługi hydrauliczne, ko-
parką i koparko-ładowarką, tel. 667 552 919, 607 
479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszyno-
we, tel. 501 202 840

P.P.H.U Kalinowski-bramy, ogrodzenia, balustra-
dy, usługi spawalnicze, Tłuchowo, tel. 512 442 
245

P.P.H.U Rom-Dom-więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski. 
tel. 601-811-909

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

Panorama-sprzedaż okien, drzwi, rolet, bram, pa-
rapetów, moskitier, Rypin, ul. Kościuszki 54, tel. 
509 728 154, 729 353 930

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-
we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

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

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

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, melioracje, 
odwodnienia, pomiary spadków, eko szamba, 
Wola 9a, tel. 698 481 967

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

Wykonam: gładzie,malowanie,podwieszane sufi-
ty, panele, itp. Doświadczenie, czysto i solidnie, 
tel. 691 285 337

Domy weselne/sale
Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-
nościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 

imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 

tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-

licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy okolicz-

nościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel. 607 

981 703

Doradztwo/inwestycje

Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 

Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-

ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-

łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowanie, 

doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 886 

115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-Do-

brzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel. 608 

514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniecka, 

Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel. 666 083 

486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, Go-

lub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 237 

890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 

księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-

chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 

i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 9, 

tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 

1A, tel. 693 032 565

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 

A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 

507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 

A, B, B+E, C, C+E, 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

Finanse/bankowość

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-

ruchomości, Kowalewo Pom.,  ul. Toruńska 4, 

tel. 781 491 378

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-

chunki tylko 1,99, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąc-

lecia 13 B, tel. 531 022 379

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty konsoli-

dacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, Lipno, 

tel. 54 287 19 99

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Rolnictwo
Maszyny

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

S. Motycki-akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 
oleje rolnicze, folie kiszonkarskie, maty pryzmo-
we, ruszta betonowe dla trzody i bydła, Dulsk, 
tel. 501 291 755

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

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. Usłu-
gi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolnicze, tir, 
przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 053 816

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

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, ka-
biny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, Wiel-
gie, tel. 606 193 135

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników MTZ, Pronar, C-360, C-330, 
C-385, Zetor, JUMZ, ogumienie, Wąbrzeźno, ul. 
Topolowa 16, tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 
56 689 10 75

Zwierzęta
Hodowla materiału zarybieniowego ryb karpio-
watych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

Transport koni oraz bydła, wystawiam 
Faktury Vat, tel. 609 092 360

Kupię knury maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówką lub przelewem, waga!!!, tel. 725 
804 742

Inne
Agromax-hurtownia nawozów, Brodnica, tel. 56 
498 23 39

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskie tel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel. 603 
858 933

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 
transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel. 660 
466 986

Budowlano/remontowe

Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119, 
tel. 604 493 762, 54 287 94 91

Piasek, żwir-piasek płukany, sucho siany, żwir, 
czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, tłuczeń, gruz-
Dowóz, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-
wis, tel. 668 773 499

Karkon Zaporowicz-producent kotłów UKZ EKO-
sprzedaż części, Golub-Dobrzyń, ul. Sz. Rypińska 
50, kontakt pod nr. tel. 695 912 114, facebook.
com/karkongd

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan i CO. 
Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, tel. 
512 295 280

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-
tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-
nego, tel. 662 116 657
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Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

PO WYPADKACH
Tomasz Przybyszewski  Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyñ ul.

tel. 608 380 227, e-mail: biurotp@op.pl
Nasze wynagrodzenie 

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania
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Tygodnik Regionu
LiPnoWSkiego

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada 
za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Redakcja:
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 22 
tel. (56) 493 41 50
e-mail: redakcja@wpr.info.pl

Redaktor naczelny:
Andrzej Korpalski
tel. 535 170 961
a.korpalski@wpr.info.pl

Dział reklamy i ogłoszeń:
tel. 608 688 587
e-mail: reklama@wpr.info.pl 

Wydawca: 
Wydawnictwo 
Promocji Regionu Sp. z o.o.
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 20 

Druk:
GRUPA WM Sp. z o.o.  
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Kolportaż prasy:
tel. 535 584 565

Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

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

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

Ubezpieczenia OC/AC, rolne, majątkowe, życio-
we, kredyty, inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, ul. 
Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

Zdrowie
Psychoterapia psychodynamiczna, poradnictwo 
psychologiczne, psychotesty k. zawodowi, kat. 
B, C, C+E, D, kierowcy prowadzący pod wpły-
wem alkoholu, przekroczenie punktów karnych, 
operator wózków i maszyn budowlanych tel. 502 
684 122

Inne
Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, 
maszynek, Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 
40a, tel. 502 683 025

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Golub-Dobrzyń, Plac 1000 lecia 13b, tel. 
516 126 855

Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielę-
gnacja lasów, nowe nasadzenia, tel. 605 739 
200

Różne
Sprzedam prasa kostka rok 2010, tel. 693 996 
624 

Chcesz mniej płacić za prąd ? Pomiar zużycia 
prądu profesjonalnym sprzętem, zadzwoń, tel. 
534-226-846

Kupię części do tokarki, noże tokarskie itp., tel. 
882 802 610 

Krajżega + silnik 5,5 KW, wóz konny, beczka 
1000 L. Wielgie, tel. 54 289 73 47

Sprzedam grunty orne 6,40, rozrzutnik 
1-osiowy 3,5 tony, dmuchawa do zboża 
7,5 KW. Dwukółka ciągnikowa. Zbójno. 
Tel. 665 772 484

Kupię kuchnię węglową, tel. 664 153 958 

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270

Skład opału S.C. Barbara Budzińska, Jerzy Bu-
dziński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 31A 
(naprzeciw Olkopu), tel. 56 683 48 46

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188

Magazyn opałowy Marchewka, Golub-Dobrzyń, 
ul. Sokołowska 44, tel. 56 683 37 99

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360

Sport/rekreacja
Daria-siłownia tylko dla kobiet, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508-741-237

Hurtownia rowerów w Zieleniu-sprzedaż, serwis, 
naprawa, tel. 605 418 025

Salon firmowy Romet-skutery, motocykle, rowe-
ry, Rypin, ul. Piłsudskiego 47, tel. 600 261 092

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno,  ul. Kopernika 7, tel.608 516 205

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno, ul. Gen. Sikorskiego 8, tel. 660 522 
872

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery 
,części,  akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Kopernika 7, tel. 530 186 139

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Farna 4, tel. 784 085 614

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Mostowa 8, tel. 662 126 961

Stacje kontroli pojazdów
Okręgowa stacja kontroli pojazdów Auto-Zaręb-
ski, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 
56 683 50 57

J. Stuczyński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypiń-
ska 30A, tel. 603 606 489

J. Stuczyński, Kowalewo Pom., ul. Brodnicka 23, 
tel. 603 606 489

Okręgowa stacja kontroli pojazdów, Golub-Do-
brzyń, ul. Sokołowska 23 (naprzeciw targowi-
ska), tel. 887 508 100, 666 879 762

Okręgowa stacja kontroli pojazdów Gawrońscy, 
Rypin, ul. Mleczarska 21, tel. 54 444 71 15

Stacje paliw
Stacja paliw Lotos-Gabar Wrocki, tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen-Frydrychowo 56, tel. 56 684 18 
62

Transport
Transport, usługi ładowarką-Gabar Wrocki, tel. 
601 656 616

Ubezpieczenia
M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-
we, Zbójno, tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Golub-Do-
brzyń, ul. Pl. 1000 lecia 11, tel. 512 289 878

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowalewo 
Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel.517 710 
660

Gabinety weterynaryjne
Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska 
i M. Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, 
tel. 608 156 833, 509 954 828

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637

Hotele/motele/zajazdy
Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji, Frydrychowo 56, tel. 56 684 
18 62

Półwysep Wądzyn-hotel, restauracja, tel. 667 
652 205

Komputery/IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy Insert, tel. 600 483 
434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 105

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, Golub-Dobrzyń, ul. Piłsud-
skiego 5, tel. 796 088 904

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, na-
wigacje, konsole, Kowalewo Pom., pl. 700-lecia 
2, tel. 537 811 711

Kompix-sprzedaż, kupno, serwis komputerów 
PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych kompu-
terów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

Moda i uroda

Ada-Plus markowa biżuteria srebrna, stoisko 
patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 
okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-
Dobrzyń, ul. Konopnickiej 7C, tel. 665 848 149

Salon kosmetyczny Daria, Golub-Dobrzyń, ul. 
Ceglana 4, tel. 508 741 237

Myjnie

Myjnia bezdotykowa 24h, Golub-Dobrzyń, ul. 
Żeromskiego 40A (naprzeciw TESCO), tel. 502 
683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrycho-
wo 56, tel. 56 684 18 62

Myjnia samoobsługowa bezdotykowa,  Kowale-
wo Pomorskie, ul. Brodnicka 21

Pomoc drogowa
Pomoc drogowa-autoholowanie-Gabar Wrocki, 
tel. 663 007 096

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towarowach 
oraz podłodziowych, Golub-Dobrzyń, Podzamek 
Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379

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

Pomoc drogowa 24h Lipno. Autoholowanie Si-
korski. Przewóz maszyn i innych pojazdów-kraj 
i zagranica, tel. 733-573-007

Sklady opału
F.H. Dar-Pol-skład węgla Napole 80B, tel. 606 
148 049

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145
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Mistrzowskie 
stoły bożonarodzeniowe

SKĘPE  20 grudnia w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem odbył się Szkolny Konkurs 
Aranżacji Stołów Bożonarodzeniowych. Bezapelacyjnymi zwyciężczyniami zostały uczennice klasy II Tech-
nikum Żywienia Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego: Nikola Gawrońska i Monika Andrzejewska

W przedświąteczny czwartek 
aula szkolna w Skępem wypełniła 
się świątecznymi ozdobami i po-
trawami. Były tradycyjne pierniki 
i pierogi, barszcz z uszkami, ku-
tia, chatka z piernika i inne sma-
kołyki, ale było też sianko, pismo 
święte, stroiki, świece i, co waż-
ne, na żadnym stole nie zabrakło 
opłatka.

– U nas charakterystyczne 
jest sianko na obrusie, a nie pod 
nim – mówią przyszli kucharze 

z klasy drugiej technikum ży-
wienia. – Mamy czerwony obrus, 
a nie biały, jest też pismo święte.

Młodzi skrzętnie połączyli 
tradycję i nowoczesność. Poka-
zali też mistrzowski kunszt ku-
linarny i artystyczny. Wszystkim 
uczestnikom udało się zachęcić 
gości do rodzinnego świętowania 
i utwierdzenia w przekonaniu jak 
ważne są detale. Oczy przyciągały 
własnoręcznie wykonywane stro-
iki, a szczególnie choinka z gałą-

zek brzozy czy bałwanek z kaszą 
gryczaną w środku. Niezwykłym 
pomysłem okazały się drewniane, 
brzozowe podkładki pod talerze 
na stole świątecznym.

– U nas tak jak w sporcie 
przegranych nie ma – mówił kie-
rownik szkolenia praktycznego 
Marek Pomirski. – Ktoś musiał 
jednak zostać wyróżniony i juro-
rzy przyznali główne nagrody.

A wybierali z siedmiu zespo-
łów uczniowskich. Pierwsze miej-

sce przypadło Nikoli Gawrońskiej 
i Monice Andrzejewskiej, drugie 
Izabeli Miler, Karolinie Bońkow-
skiej i Magdzie Maćkiewicz, a trze-
cie Darii Milewskiej, Aleksandrze 
Grudzińskiej, Monice Marcinkow-
skiej i Patrykowi Grudzińskiemu.

Na słowa uznania zasłużyli 
też: Joanna Muranowska, Roksa-
na Grabowska i Sandra Jaworska 
z klasy I TŻ, Małgorzata Choj-
nowska, Kinga Kamińska, Oliwia 
Szlosowska z klasy I TŻ, Oliwia 

Spryszyńska, Patrycja Kwiatkow-
ska i Kamil Bujanowski z klasy II 
TŻ oraz Weronika Kopaczewska, 
Natalia Kiliszewska, Małgorzata 
Bogucka z klasy III TŻ.

Organizatorem konkursu 
był Zespół Szkół im. Waleriana 
Łukasińskiego w Skępem. Nad 
przygotowaniem i przebiegiem 
zmagań czuwał Marek Pomirski, 
szef kształcenia praktycznego 
w szkole.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Wisła najlepsza w turnieju futsalu
PIŁKA NOŻNA  29 grudnia 2018 r. w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki odbył się Sylwestrowy Turniej 
Futsalu. W stawce 8 zespołów najlepsza okazała się dobrzyńska Wisła

Powiat

Najwięcej kasy na szpital
Dokończenie ze str. 1
Są środki na przebudowę bu-
dynku po byłej hurtowni przy 
Sierakowskiego zakupionego 
w minionym roku, na piec do 
starostwa przy Mickiewicza, na 
projekt budowy szkoły muzycz-
nej w Lipnie, z tytułu zakupu 
pługów i autobusu, na termo-
modernizację obiektów powia-
towych i inne, ale najważniejsze 
są wydatki na szpital. W tym 
roku bowiem na spłatę rat dłu-
gu szpitalnego powiat wyłoży 1,2 
mln złotych i odsetki.

Lecznica najważniejsza
– Za te pieniądze mogliby-

śmy kupić sprzęt czy wybudo-
wać drogi – mówi starosta Ba-
ranowski. – A priorytetem na tę 
kadencję jest dla zarządu powia-
tu modernizacja szpitala. Jest 
to nasz wspólny budżet i każdy 
głos jest słyszalny i traktowa-
ny poważnie, ale zapowiadam, 
że teraz koncentrujemy się na 
szpitalu pod każdym względem, 
bo tam leczy się dziesięć tysięcy 
mieszkańców, bo to jest najważ-
niejsza jednostka.

10 mln zł długu
Na koniec grudnia zadłuże-

nie szpitalne wynosi ponad dzie-
sięć milionów złotych. A przy-
pomnijmy, że na początku było 
przeszło sześć razy tyle. Dług 
maleje, jest sukcesywnie spła-
cany przez powiat lipnowski, 
a szpital zmienia swoje oblicze, 
zyskuje kolejne odnowione od-
działy, nowoczesne sprzęty dia-
gnostyczne i, jednym słowem, 
podąża za nowoczesnością, by 
spełnić wszystkie normy. Plany 
finansowe i inwestycyjne wobec 
lipnowskiej lecznicy na ten rok 
i kolejne lata tej kadencji samo-
rządowej są poważne, a więc na-
sza placówka wciąż będzie piąć 
się w górę.

– Nie możemy oczywiście 
zapomnieć o innych zadaniach, 
ale od czterech kadencji gdy 
jestem starostą, planujemy na 
określone lata główne zamie-
rzenia – wyjaśnia Krzysztof 
Baranowski. – Zaraz po szpita-
lu drugim naszym priorytetem 
jest oczywiście budowa szkoły 
muzycznej z prawdziwego zda-

rzenia, z salą koncertową. Na 
inne zadania też przyjdzie czas. 
Powiem tylko w tej chwili, że 
kontrakt z NFZ na ten rok dla 
naszego szpitala to 37 milionów 
złotych. Jest on niewystarcza-
jący, biorąc pod uwagę zadania 
wyznaczone do realizacji przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Każdy z nas opłaca składki, NFZ 
je otrzymuje, ale najgorzej nie-
stety na tym wychodzą szpitale, 
bo podstawowa opieka zdro-
wotna ma się dobrze. Szpitale są 
traktowane po macoszemu, ja 
na to wpływu nie mam. Od po-
czątku dbałem o pracowników 
szpitala i jestem za wynagro-
dzeniami. Zachęcam do poszu-
kiwania lekarzy i pielęgniarek. 
Moim zdaniem najlepiej by było, 
gdyby te nasze składki zostawa-
ły w gestii powiatu, ale tak nie-
stety nie jest. Kiedyś było w Lip-
nie studium medyczne, które 
dawało nam, kształciło bardzo 
dobrych pracowników. Teraz nie 
ma, wymaga się tytułu magistra 
od pielęgniarek. Zrobię jednak 
wszystko, by wszelkie problemy 

szpitala rozwiązać.
Dbają o oświatę
Zadłużenie powiatu na ko-

niec minionego roku wyniosło 
28 milionów złotych, planowane 
na koniec obecnego roku to 26 
milionów złotych. A dla porów-
nania w 2010 roku dług wynosił 
33 miliony złotych. I jest to ogól-
ne zadłużenie z przejętym dłu-
giem szpitala. Wydatki ogółem 
wynieść mają 72 miliony złotych. 
Powiatowa kasa odnotowała 
nadwyżkę budżetową w kwocie 
121 tysięcy złotych, a samorząd 
już ma podpisane umowy na za-
dania za blisko 3 miliony złotych. 
Są w tym programy takie jak 
infostrada, Erazmus czy kom-
pleksowe wsparcie dla uczniów 
z placówek oświatowych.

– W szkoły w ubiegłym roku 
wpompowałem cztery miliony 
złotych – podsumowuje staro-
sta Baranowski. – Mam jeszcze 
do odzyskania z urzędu mar-
szałkowskiego 1,5 miliona zło-
tych i dlatego źle oceniam pozy-
skiwanie środków unijnych.

Za mało na remonty
Powiat lipnowski na fun-

dusz solidarnościowy z gmina-
mi przeznaczył na ten rok 300 
tysięcy złotych, na promocję 
ponad 300 tysięcy złotych, co 

przekłada się na pięć złotych na 
każdego mieszkańca powiatu. 
Promocja to też wyjazdy eme-
rytów i rencistów, patronaty 
starosty w szkołach. Na reno-
wacje zabytków popłynie po-
nad 200 tysięcy złotych w tym 
roku, bo starostwo daje ponad 
100 tysięcy i wojewoda ponad 
80. Obiektów czekających na re-
monty w powiecie lipnowskim 
jest wciąż sporo, a środków zda-
niem włodarza powiatu, tyle co 
kot napłakał.

Rajcy jednogłośnie poparli 
przedstawiony budżet. Zastrze-
żeń nie było, wniosków też nie. 
Radny Krzysztof Grzywiński 
przypomniał tylko o zapotrze-
bowaniu społecznym na ścież-
ki piesze i rowerowe wzdłuż 
powiatowych ciągów komuni-
kacyjnych i o niecierpliwym 
oczekiwaniu młodych muzyków 
i ich rodzin na szkołę muzyczną 
z prawdziwego zdarzenia.

Regionalna Izba Obrachun-
kowa zaopiniowała przygotowa-
ny budżet powiatu lipnowskiego 
pozytywnie, wszystkie komisje 
powiatowe także. Do realizacji 
budżetu i realizacji kolejnych 
inwestycji będziemy wracać na 
bieżąco.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Turniej cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Osta-
tecznie zgodnie z kolejnością 
zgłoszeń przyjęto 8 zespołów, 
choć chętnych do gry było jeszcze 
więcej. Uczestniczące ekipy rozlo-
sowano do dwóch grup. W grupie 
A wystąpiły: GKS Fabianki, Wisła 
I Dobrzyń nad Wisłą, Glewo i Tłu-

chovia Tłuchowo. W grupie B za-
grały natomiast: FC Wielgie, Wisła 
II Dobrzyń nad Wisłą, Płomiany 
i Oldboys Dobrzyń nad Wisłą.

Dużo ciekawego działo się 
w obu grupach i losy awan-
su do półfinałów ważyły się do 
ostatnich spotkań. Grupę A dość 
wyraźnie z 7 punktami wygra-

ła Tłuchovia, ale szansę na II lo-
katę miały pozostałe 3 zespoły. 
O jeden punkt lepsza okazała się 
Wisła I i to ona zameldowała się 
w najlepszej czwórce. Grupę B z 9 
punktami pewnie wygrała Wisła 
II. Walkę o II lokatę stoczyły pozo-
stałe 3 ekipy i podobnie jak w gru-
pie A jeden punkcik zadecydował 

o awansie drużyny Oldboys.
Faza pucharowa nie przynio-

sła niespodzianek i półfinały so-
lidarnie wygrali zwycięzcy swoich 
grup: Tłuchovia pokonała Oldboys 
2:1, a Wisła II okazała się lepsza od 
Wisły I, wygrywając 3:2. W meczu 
o VII miejsce GKS Fabianki zwycię-
żył z Płomianami 2:1, a o V miej-
sce FC Wielgie okazało się lepsze 
od Glewa (3:1). Brązowe medale 
wywalczyli piłkarze Wisły I, któ-
rzy nie bez problemów pokonali 
Oldboys 2:1. Finał należał do go-
spodarzy, czyli Wisły II. W bardzo 
ciekawym pojedynku gospodarze 
pewnie pokonali Tłuchovię 4:1. 
Medale dla zawodników trzech 
najlepszych drużyn, statuetki dla 
wyróżniających się graczy oraz 
puchar dla zwycięzców wręczyli 
burmistrz Piotr Wiśniewski oraz 

radny Krzysztof Sobierajski.
Król strzelców – P. Olewiń-

ski (Wisła II Dobrzyń nad Wisłą)
Najlepszy zawodnik – P. 

Rzęsiewicz (Wisła II Dobrzyń nad 
Wisłą)

Najlepszy bramkarz – K. 
Witkowski (Tłuchovia Tłuchowo)

Klasyfikacja końcowa:
I – Wisła II Dobrzyń nad Wi-

słą
II – Tłuchovia Tłuchowo
III – Wisła I Dobrzyń nad Wi-

słą
IV – Oldboys Dobrzyń nad 

Wisłą
V – FC Wielgie
VI – Glewo
VII – GKS Fabianki
VIII – Płomiany

(ak), fot. DCSiT
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Świąteczne granie
SIATKÓWKA  22 grudnia 2018r. w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki odbył się Świąteczny Turniej 
Piłki Siatkowej Mężczyzn. W rywalizacji 5 drużyn nie zabrakło niespodzianek, ale ostatecznie i tak najlepsi 
okazali się faworyci

Zanim zabrzmiał pierwszy 
gwizdek, minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych niedawno gór-
ników pracujących w czeskiej 
kopalni. Następnie w premiero-
wych meczach zmierzyły się ze-
społy Dobrzynia nad Wisłą i Tłu-
chowa oraz Płomian i Krojczyna. 
W obu spotkaniach lepsi okazali 
się ci drudzy, gładko zwycięża-
jąc 2:0. W drugiej kolejce doszło 
do najbardziej emocjonujące-
go widowiska, w którym Chalin 

podejmował Tłuchowo. W tie-
breaku więcej zimnej krwi mieli 
goście z Tłuchowa i wygrali ten 
pojedynek 2:1.

W dalszej fazie turnieju me-
cze kończyły się zgodnie z prze-
widywaniami i faworyci wygry-
wali je w stosunku 2:0. Bardzo 
ciekawa okazała się ostatnia 
seria spotkań. Ogromną nie-
spodziankę sprawili wszystkim 
zawodnicy Płomian, którzy nie-
spodziewanie pokonali Chalin 

2:0. W obu setach padł wynik 
21:19, co świadczy o bardzo wy-
równanej grze. Pozostające do 
tej pory bez porażki drużyny 
Tłuchowa i Krojczyna stoczy-
ły zaciętą walkę o zwycięstwo 
w turnieju. Pierwszą partię ła-
two wygrał Krojczyn, ale w dru-
giej do wyłonienia zwycięzcy 
potrzebna była już gra na prze-
wagi. Wojnę nerwów lepiej wy-
trzymali siatkarze z Krojczyna 
i pokonując rywali 27:25, zapew-

nili sobie zwycięstwo w całym 
turnieju. MVP zawodów został 
D. Wieczyrski z Krojczyna.

Puchar dla zwycięskiej dru-
żyny, medale dla zawodników 
trzech najlepszych drużyn oraz 
statuetkę MVP wręczył dyrektor 
DCSiT Stanisław Niekraś. – Cie-
szy fakt, że do siatkarskiej ry-
walizacji zgłosiły się aż cztery 
drużyny z gminy Dobrzyń nad 
Wisłą. Mamy nadzieję, że zdrowa 
rywalizacja między tymi zespo-

KlASyfIKAcjA KońcoWA:

I – Krojczyn
II – Tłuchowo
III – Płomiany

IV – Chalin
V – Dobrzyń nad Wisłą

łami przyczyni się do rozwoju 
siatkówki w naszej gminie – in-
formują organizatorzy zmagań.

(ak)
fot. DcSiT

Siatkówka

Setbol najlepszy w LALPS
29 grudnia 2018 r. odbyła się ostatnia VIII kolejka Lipnowskiej Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej. W rozgrywkach triumfował Setbol Czernikowo.

Wyniki ostatniej kolejki:
Lipnowiak Oldboy – Kisiel Z Ry-

żem 3:2 (20:25;23:25;28:26;25:18;15:11)
Radomice – Setbol Czerniko-

wo 0:3 (14:25;20:25;11:25)
LO Lipno – Team Lipno 0:3 

(16:25;16:25;10:25)
Golden Guys – Bobrowniki 3:0 

(25:18;25:22;25:13)
Najlepszym zawodnikiem ligi 

został Tomasz Janiszewski Z dru-
żyny Setbol Czernikowo. Drużyny 
otrzymały pamiątkowe puchary 
i dyplomy. Ligę sędziowali Jarosław 
Ciechanowski i Jakub Kowalski.

(ak), fot. MoSiR lipno


