
Przeszli śladami Żydów
Obecna młodzież nie ma prawa 
pamiętać czasów przedwojen-
nych. O tym jak wyglądało życie w 
jej rodzinnej miejscowości prawie 
sto lat temu, młodzi ludzie mogą 
dowiedzieć się od nielicznych już 
seniorów
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Wkręceni w telefon
LIPNO  Pan Jan telefonu stacjonarnego nie ma od półtora roku. 
W minionym tygodniu otrzymał ostateczne wezwanie do zapła-
ty 349 złotych na rzecz Telekomunikacji Stacjonarnej. Kontakt do 
firmy to rozmowa z konsultantem poprzez infolinię, a ta spro-
wadza się do słów „trzeba zapłacić”
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Kikół Lipno/Powiat
Wigilia u niewidomych
5 grudnia świąteczny stół, bożona-
rodzeniowe przedstawienie, opła-
tek i modlitwa połączyły niewido-
mych i niedowidzących z naszego 
powiatu oraz ich przyjaciół, samo-
rządowców i sponsorów

str. 5str. 3

Gmina Dobrzyń nad WisłąChrostkowo
Mikołajkowe atrakcje
35 dzieci z Chalina przeżyło w mi-
nioną niedzielę wyjątkowy dzień. 
Na zorganizowanych przez „Chali-
nianki” mikołajkach były prezenty, 
zabawy, a nawet odwiedziny Miko-
łajów na... motocyklach

Zakończyli inwestycyjny rok 
Ostatnie inwestycje rozpoczęte 
w 2017 roku gminie Chrostkowo zo-
stały ukończone. Mieszkańcy mogą 
korzystać z nowych dróg, garaży 
OSP, a dzieci i młodzież z boiska 
sportowego. Niektóre ulice zyskały 
również oświetlenie

str. 2

Lipno
Jest plan rewitalizacji
W minioną środę radni jednogło-
śnie przyjęli program rewitalizacji 
miasta na lata 2017-2023 

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

Mieszkańcy naszego regio-
nu coraz częściej padają ofiarami 
nieuczciwych i podstępnych ope-
ratorów telefonicznych. Skutki 
drogo kosztują. Do naszej redakcji 
pan Jan z żoną zgłosili się z prośbą 
o pomoc, bo nie ukrywają, że są 
bezradni.

– Jestem załamany, bo prze-
cież 350 złotych to dużo pieniędzy, 
a tutaj jeszcze muszę je zapłacić 
za nic – nie kryje zdenerwowania 
pan Jan. – Kiedy otrzymałem to 
wezwanie, ziemia usunęła mi się 
spod nóg. W jakim świecie przy-
szło nam żyć. Nie mam telefonu 
stacjonarnego od półtora roku, 
a tu takie wezwanie. To przez tę 
rozmowę telefoniczną latem 2016 
roku, kiedy odebrałem telefon 
stacjonarny i usłyszałem, że pani 
dzwoni z telekomunikacji i ma dla 
mnie ofertę obniżenia kosztów 
opłat za telefon i do tego jeszcze 
darmowe minuty na rozmowy. 

Odpowiedziałem, że jak taniej to 
może być, ale chcę poznać szcze-
góły, umowy nie chcę do razu 
podpisywać. Powiedziała, że tylko 
szczegóły korzystania z tej oferty 
dostanę pisemnie, a nie umowę.

Wpuszczony w „kanał”
Pan Jan telefon stacjonarny 

miał w domu od lat ’80. Przez te 
wszystkie lata przyzwyczaił się, 
że obsługuje go Telekomunikacja 
Polska i nawet kiedy już nastąpiła 
zmiana na Orange, przyzwyczaje-
nie pozostało i u naszego Czytelni-
ka, i u wielu abonentów telefonów 
stacjonarnych. Konsultantka po-
dając nazwę już wzbudziła zaufa-
nie, bo nie doprecyzowała, że to 
nowa firma, że Telekomunikacja 
Stacjonarna to inny operator, poza 
tym sama wiedza telefonującej, 
że teraz abonament jest wysoki, 
a można go zmniejszyć działa na 
abonentów uspokajająco.

– Kurier przywiózł te doku-
menty, podpisałem i wziąłem się 
do przeczytania tego nowego abo-
namentu – wspomina pan Jan. – 
Już kiedy otworzyłem, zobaczy-
łem że to inne logo niż mojego 
operatora i że oprócz regulaminu 
mam umowę. Zamarłem. Przyszło 
mi do głowy, że zostałem oszu-
kany. Tyle w telewizji słyszy się 
o tych oszustach, ale ja nigdy nie 
dałem się naciągnąć. Do domu nie 
wpuszczam takich domokrążców 

od czasu, jak jedna pani chciała 
mnie naciągnąć na nową umowę 
na energię. Też najpierw miało 
chodzić tylko o ofertę, a potem 
się zorientowałem, że już mam 
podpisywać umowę. Wyprosiłem 
z domu, słów nie szczędziłem, 
mam spokój. Telefonicznie nie 
rozmawiam z różnymi konsul-
tantami proponującymi pokazy, 
sprzedaż czy prezenty, zwyczajnie 
się rozłączam. Tutaj zwiodła mnie 
nazwa i ta wiedza telefonistki, by-
łem święcie przekonany, że wpro-
wadzili jakieś zmiany w opłatach 
za telefon.

Dokończenie na str. 3

Gmina Lipno

Śmierć rowerzysty
Do tragicznego wypadku doszło w minioną środę na 
drodze wojewódzkiej nr 558 w Kłokocku. Na miejscu 
zginął 53-letni mieszkaniec Lipna.

Zdarzenie miało miejsce we 
wczesnych godzinach porannych. 
Około godziny 6.30 kierowca oso-
bowego volkswagena golfa chciał 
się wyminąć z nieznanym pojaz-
dem ciężarowym. Niestety pod-
czas tego manewru auto potrąciło 
jadącego prawidłowo rowerzystę. 
53-letni mieszkaniec Lipna zmarł 
na miejscu.

– 25-letni kierujący golfem, 
to mieszkaniec gminy Dobrzyń 
nad Wisłą. W momencie zdarzenia 
był trzeźwy. 53-latek poruszał się 
prawidłowo na rowerze. Posiadał 
kamizelkę i elementy odblaskowe 
– mówi Wojciech Piotrowski, p. 
o. rzecznika prasowego Komendy 
Powiatowej Policji w Lipnie.

Miejsce zdarzenia zostało 

zabezpieczone, a szczegółowe 
przyczyny wypadku zostaną wy-
jaśnione w toku śledztwa proku-
ratora. Od tego zależy też wymiar 
kary dla sprawcy.

(ak)
fot. internet



Od pierwszego stycznia stawki 
opłat za wodę i ścieki w gminie Ki-
kół nie pójdą w górę. Taką decyzję 
podjęli radni na ostatniej sesji. Do 
tej pory za metr sześcienny wody 
mieszkańcy płacili 2,74 zł brutto. 
Taryfa za ścieki wynosiła 3,48 zł 
brutto. Od nowego roku stawki 
utrzymają się na takim samym 
poziomie. Będzie tak przynajmniej 
przez najbliższe miesiące. Ale nie 
jest pewne, że taka sytuacja utrzy-
ma się przez cały rok.

– W najbliższym czasie mają 
zwiększyć się opłaty za tak zwane 
korzystanie ze środowiska. Projekt 
nowego prawa wodnego przewidu-
je wzrost opłat dla przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych, 
w naszym przypadku rolę tę pełni 
gmina. W związku z tym planowa-
na jest także podwyżka cen, które 
musimy zapłacić od każdego me-
tra sześciennego pobranej wody – 

mówi wójt Józef Predenkiewicz.
Zmienione prawo wodne po-

woła do funkcjonowania nową 
instytucję zarządzającą wodami 
w Polsce. To przedsiębiorstwo bę-
dzie odpowiedzialne za ochronę 
przeciwpowodziową i suszową, 
a także inwestycje w tym zakre-
sie. By spółka mogła się utrzymać, 
ma być finansowana z pobieranych 
opłat za korzystanie ze środowi-
ska, które w tym przypadku ponosi 
gmina.

W ciągu sześciu miesięcy gmi-
na Kikół musi przygotować dla Wód 
Polskich sprawozdanie, w którym 
zostanie przedstawiony kosztorys 
z wydobycia i ze sprzedaży wody 
z trzech ostatnich lat. – Na jego 
podstawie nowa instytucja wyliczy 
stawkę dla każdej z gmin. Ile to bę-
dzie dla Kikoła, na razie nie wiado-
mo – dodaje Predenkiewicz.

(mb-g)

– Temat rewitalizacji oma-
wialiśmy już podczas konsultacji 
i spotkań – przypomina Daniel 
Świdurski z lipnowskiego ratu-
sza. – Program rewitalizacji jest 
niezbędny w momencie, gdy bę-
dziemy ubiegać się o pieniądze 
zewnętrzne, środki z Unii Europej-
skiej na projekty, które będziemy 
realizować w ramach rewitalizacji 
miasta. Prace nad programem 
rewitalizacji trwały długo, już 
w ubiegłym roku rozpoczęliśmy 
pierwsze przymiarki. Określiliśmy 
obszary, które będziemy podda-
wać rewitalizacji w naszym mie-
ście. Żeby wyznaczyć te obszary 
najpierw podzieliliśmy Lipno na 
dziewięć podobszarów, jednostek.

Obszary problemowe
Te obszary zostały przebada-

ne pod kątem występowania na 
nich ubóstwa, bezrobocia, pro-
blemów, wykorzystania pomocy 
społecznej, przestępczości, licz-
by istniejących tam podmiotów 
gospodarczych. W wyniku analiz 
i badań wytypowane zostały trzy 
obszary zdegradowane, czyli takie 
na których poziom zjawisk nie-
korzystnych jest najwyższy, a po-
nadto znajdują się tam obiekty lub 
przestrzenie wymagające inter-
wencji, rewitalizacji.

– Zgodnie z naszymi anali-
zami podobszarami zdegradowa-
nymi są obszary nr 1, 3 i 7, czyli 
nasza północna część miasta, te-
reny dochodzące do rzeki od ulicy 
Wyszyńskiego oraz centrum Lip-
na, parki miejski i osiedle Witonia 
oraz tereny przylegające do placu 
11 Listopada, czyli centralna, zur-
banizowana część miasta – wy-
jaśnia Daniel Świdurski. – Z tych 
obszarów zdegradowanych wy-
znaczyliśmy obszar do rewitali-
zacji, który nie może przekraczać 
20 procent powierzchni miasta 
oraz nie może być zamieszkiwany 
przez więcej niż 30 procent naszej 
społeczności. Zatem obszar, który 
będzie poddany rewitalizacji, to 
będzie obszar nr 7. Zadania za-
proponowane do rewitalizacji to 
nasz parki miejski, który wymaga 
rewitalizacji, kino Nawojka z pro-
pozycją utworzenia tam muzeum 

kina niemego, utworzenie ścieżek 
zdrowia, a także strażnica OSP jako 
obiekt wymagający interwencji.

Obiekty i ludzie
Rewitalizacja to program ma-

jący na celu rewitalizację nie tylko 
obiektów, ale też społeczeństwa 
i dlatego obok propozycji inwesty-
cyjnych będą musiały być realizo-
wane w ramach programu także 
projekty miękkie. Najpierw trze-
ba inwestować w infrastrukturę, 
a potem aktywizować mieszkań-
ców, szkolić, pomagać w zdobywa-
niu nowych kwalifikacji, uatrakcyj-
nianie czasu wolnego, integracja 
dzieci i młodzieży.

– Wszystkie te propozycje 
znalazły się w naszym programie 
rewitalizacji i w miarę pojawiania 
się środków zewnętrznych na tego 
typu przedsięwzięcia będziemy 
o takie fundusze, w miarę naszych 
możliwości budżetowych, apliko-
wać – zapewnia Daniel Świdur-
ski. – Program rewitalizacji trzeba 
przyjąć, by o środki na szeroko po-
jętą rewitalizację naszego miasta 
i społeczeństwa się ubiegać.

Jeden podobszar 
to za mało?
Radni uchwalili jednogłośnie 

program rewitalizacji na lata 2017-
2023 podczas ostatniej sesji rady 
miejskiej. Obszerny dokument 
szczegółowo przedstawiający ob-
szary zdegradowane i planowane 
przedsięwzięcia jest dostępny na 
stronie internetowej lipnowskiego 
ratusza i stanowić może niewątpli-
wie ciekawą lekturę dla mieszkań-
ców, tym bardziej że radni widzą 
potrzebę ewentualnych zmian.

– Uważam, że przy pełnej 
analizie zdegradowany jest też 
obszar nr 9, chociaż to nie ma 
znaczenia, bo z obszarem nr 7 on 
zdecydowanie przegrywa, ale na 
przyszłość, w przypadku popra-
wiania tej wersji programu warto 
to uwzględnić – postuluje radny 
Grzegorz Koszczka. – Wystarczy 
przejechać się po terenie obszaru 
nr 9, by to stwierdzić i zauważyć 
pustostany, zdegradowane obiek-
ty, a nawet ziemianki stanowiące 
już dzisiaj ewenement. Poza tym 
cały program budzi moje wątpli-

wości. Co do wskazanych inwesty-
cji nie mam zastrzeżeń, ale moje 
wątpliwości budzą projekty mięk-
kie z kategorii szkoleń. Proszę na 
piśmie o odpowiedź, co urząd mia-
sta przewiduje w związku z zada-
niami miękkimi. Warto wiedzieć, 
że UM nie będzie konkurencyjny 
w organizacji szkoleń, ponieważ 
np. urząd pracy ma szkolenia przy-
gotowane z cateringami, ze zwro-
tami kosztów podróży i wówczas 
może być problem z rozliczeniem 
tych zadań i koniecznością zwrotu 
środków. Proszę o informację, że-
byśmy wspólnymi siłami uchronili 
się przed tego typu sytuacjami. 
Dzisiaj szkolenia są postawione na 
głowie, ludzie i tak nie mają pra-
cy, a powinno być tak, że to pra-
codawca występuje o konkretne 
działanie i ono owocuje.

Nieprzydatne szkolenia
Wyspecjalizowane firmy tyl-

ko czekają na możliwość zorga-
nizowania szkoleń i dla nich bez 
znaczenia jest to, czy to szkolenie 
przyniesie jakikolwiek efekt dla 
społeczeństwa. Pozostaje więc 
głęboko się zastanowić, czy warto 
wydawać pieniądze na coś bezu-
żytecznego. Burmistrz Paweł Ba-
nasik przyznając rację radnemu 
Koszczce zdradza, że wiele takich 
firm działa przy urzędzie marszał-
kowskim i one często zwracają się 
do naszego ratusza z prośbą o or-
ganizowanie szkoleń czy projek-
tów za ich pośrednictwem. Pro-
gram rewitalizacji ratusz również 
przygotował samodzielnie, bez 
pomocy firm specjalizujących się 
w tego typu działalności.

– Projekty unijne pokazały 
nam, ze najczęściej robi się szko-
lenia, które później do niczego się 
nie przydają – potwierdza Daniel 
Świdurski. – Dlatego ja w progra-
mie rewitalizacji zawarłem in-
formację, że realizatorami tych 
projektów będzie nie tylko urząd 
miasta, ale też Powiatowy Urząd 
Pracy czy organizacje pozarządo-
we. Uważam, że tylko współpraca 
z innymi podmiotami jest w stanie 
przynieść efektywne rezultaty. My 
musimy aktywnie współpracować 
z MOPS-em, bo to pracownicy po-
siadają ogromną wiedzę na temat 
potrzeb społeczeństwa. Ważne 
jest też to, by realizowanych zadań 
nie dublować. Program zapewne 
będzie jeszcze zmieniany, urząd 
marszałkowski na pewno będzie 
miał różne uwagi, a my będziemy 
do tematu niejednokrotnie wracać 
i program aktualizować.

Teraz przychodzi mieszkań-
com czekać na owocną i rozsądną 
realizację programu rewitalizacji. 
Do tematu będziemy wracać suk-
cesywnie.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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W  S k R ó c i e
LiPNO Starosta w kapitule 
7 grudnia zasłużeni dla Lipna wybrali nowego członka kapituły tego 

zacnego miana. Został nim starosta lipnowski Krzysztof Baranowski, lau-
reat tytułu. Zastąpił na tym miejscu Łucję Ozimek, która zrezygnowała 
z pełnienia funkcji członka kapituły po 17 latach.

LiPNO Sukces poetki
Nikola Winter ze Szkoły Podstawowej nr 2 została laureatką 

konkursu literackiego im. Michała Kokota „Wisło, Ty rzeko moja...”. Po-
etka  przygotowała swoje dzieło pod kierunkiem Małgorzaty Kowalskiej-
Tuszyńskiej. Na konkurs, nad którym patronat objęło Stowarzysze-
nie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenie „Czyż-nie” oraz Osieckie 
Stowarzyszenie Kultury Ludowej, wpłynęło aż 41 prac. Utwór poetycki 
Nikoli Winter, uczennicy klasy VI a został doceniony przez jury, a 1 grudnia 
nasza reprezentantka (podczas uroczystego podsumowania, które odbyło 
się w Zespole Szkół nr 8 we Włocławku) odebrała nagrodę i zasłużone 
brawa.

LiPNO Bezpieczni seniorzy 
7 grudnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie z zastępcą 

komendanta nadk. Piotrem Czajkowskim na czele przestrzegali uczest-
ników pogadanki na temat bezpieczeństwa odbywającej się w Miejs-
kim Centrum Kultury przed oszustami działającymi metodą „na wnuc-
zka”, uczyli jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, kim dla każdego 
z nas jest dzielnicowy i czego od niego oczekiwać możemy. W spotkaniu 
uczestniczyła się wiceburmistrz Lipna Jolanta Zielińska.

(Lij)

Jest plan rewitalizacji
LiPNO  W minioną środę radni jednogłośnie przyjęli pro-
gram rewitalizacji miasta na lata 2017-2023 

Kikół

Woda i ścieki 
bez zmian?
Podczas ostatniej sesji radni głosowali nad nową 
uchwałą dotyczącą opłat za wodę i ścieki. Od 1 stycz-
nia opłaty nie wzrosną. Czy decyzja samorządowców 
jest jednak długoterminowa?
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Zakończyli inwestycyjny rok
CHROSTKOWO  Ostatnie inwestycje rozpoczęte w 2017 roku gminie Chrostkowo zostały ukończone. 
Mieszkańcy mogą korzystać z nowych dróg, garaży OSP, a dzieci i młodzież z boiska sportowego. Niektóre 
ulice zyskały również oświetlenie

Około 600 tys. zł kosztowało 
wykonanie nowego boiska lekko-
atletycznego przy Zespole Szkół 
w Chrostkowie. Uczniowie mogą 

na nim nie tylko grać w piłę noż-
ną, ale również trenować skoki 
w dal, pchniecie kulą, biegi na 
różnych dystansach.

Podobną kwotę przeznaczo-
no na budowę garaży OSP przy 
Domu Kultury w Chrostkowie. 
Inwestycja jest prawie gotowa. 
Trwają odbiory techniczne i wy-
konywane są ostatnie poprawki.

– Na dole budynku będą ga-
raże dla strażaków OSP w Chrost-
kowie z zamontowanym sys-
temem alarmowym. Na górze 
są pomieszczenia gospodarcze, 
z których będą mogli korzystać 
nie tylko strażacy, ale także koło 
gospodyń oraz seniorów. Jakieś 
pomieszczenie zajmie również 
gmina. Będzie tam można prze-

Dokończenie ze str. 1
Chcieli załatwić sprawę
Lampka ostrzegawcza zapaliła 

się bardzo szybko w głowie pana 
Jana i jego żony. Nazajutrz po otrzy-
maniu umowy od nowej dla nich 
firmy, czyli Telekomunikacji Stacjo-
narnej, udali się do punktu swojego 
operatora, czyli obecnie Orange, 
dawniej Telekomunikacja Polska. 
Tam otrzymali potwierdzenie, że to 
pismo pochodzi z konkurencyjnej 
firmy. Po analizie sytuacji zdecy-
dowali, iż z telefonu stacjonarnego 
w ogóle zrezygnują. Zakupili tele-
fon komórkowy, żeby było taniej 
i bez problemów, a płacić będę 
tyle, ile „wydzwonią”. Złożyli wypo-
wiedzenie telefonu stacjonarnego, 
podpisali deklaracje niezbędne do 
działań operatora w kontaktach 
z innymi firmami telefonicznymi 
korzystającymi lub chcącymi ko-
rzystać z linii telefonicznej i uznali 
sprawę za załatwioną.

– Telefon stacjonarny był w na-
szym domu od lat i pewnie byłby 
do tej pory, gdyby nie ta sprawa – 
mówi pani Grażyna. – To było naj-
lepsze wyjście i zrezygnowaliśmy 
z niego. Mamy komórki i teraz już 
się nawet przyzwyczailiśmy, wszy-
scy wiedzą, że numer jest inny. Wie-
dzą też, dlaczego oddaliśmy telefon 
stacjonarny. Mamy potwierdzenie 
wypowiedzenia umowy i deklara-
cję, żeby nasza firma mogła roz-
wiązać też umowę ze Telekomuni-
kacją Stacjonarną. I tak się stało. Jak 
próbujemy na nasz dawny numer 
stacjonarny dzwonić, to słyszymy, 
że nie ma takiego numeru. Mie-
liśmy więc pewność, że wszystko 
zostało załatwione jak należy. Aż 
do dnia, gdy dostaliśmy wezwanie 
do zapłaty ogromnej kwoty. Ja nie 
rozumiem, jak można płacić za coś, 
z czego nie można korzystać. Bo ja 
nie mogę dzwonić od ubiegłego lata 
z telefonu stacjonarnego, bo w słu-

chawce jest cisza. Tego numeru nie 
ma. Telekomunikacja Stacjonarna 
nalicza abonament jakby wszystko 
było w porządku. To i tak dobrze, że 
za rozmowy jakieś nie mamy opłat, 
bo już teraz wierzę, że wszystko 
można człowiekowi wmówić.

Tylko infolinia
Ostateczne przesądowe we-

zwanie do zapłaty pan Jan otrzymał 
na początku grudnia. Termin do za-
płaty to 15 grudnia. Jeśli nie zmieści 
się w tym czasie dojdą koszty wyli-
czone szczegółowo i mrożące krew 
w żyłach. Zresztą o to firmie chodzi, 
bo część kwot jest wydrukowana 
czerwoną czcionką. W przypadku 
naszych czytelników Telekomu-
nikacja Stacjonarna cel osiągnęła 
– przeraziła. Ważne jest też to, że 
jedyny kontakt telefoniczny do tej 
firmy to infolinia.

– Tam w ogóle nie można po-
rozmawiać z kimś kompetentnym, 
wszyscy są nastawieni tylko na 
sprzedaż i wyciąganie pieniędzy – 
mówi pan Jan. – Infolinia, a więc 
wybieranie numerów, wybiera-
nie, czekanie, czekanie, a w końcu 
zdawkowe „proszę płacić”. Z preze-
sem, szefem, kimś kompetentnym 
kontaktu nie ma.

Rzeczywiście nie ma. Pan Jan 
zwrócił się z prośbą o interwencję 
do naszej redakcji, a my z komple-
tem dokumentów ruszyliśmy do 
dzieła. Telefon do firmy znaleźli-
śmy co prawda w KRS-ie, ale jeden 
nie odpowiada, drugi nie istnieje. 
Pozostaje więc infolinia. Dzwonimy, 
wybieramy, czekamy…i wreszcie 
opowiadamy o problemie i pyta-
my, jak dzwonić, kiedy w słuchawce 
głucha cisza?

Trzeba płacić
– A to nie jest ważne – odpo-

wiada nam konsultantka Teleko-
munikacji Stacjonarnej Anna No-
wosielska. – To, że nie ma numeru, 
nie ma linii, to nie jest ważne, bo 

jeżeli została zawarta umowa, to 
trzeba płacić niezależnie od tego, 
czy się dzwoni czy nie. Wypowie-
dzenie w Orange nas nie obchodzi, 
u nas trzeba płacić. Co już z tym 
zrobicie, to ja nie wiem. Oczywiście, 
że wszystko u nas jest w porządku.

Wiemy już, że tej firmy nie 
interesuje to, że rzeczywiście ich 
umowa nie jest wykonywana, bo 
w słuchawce jest cisza. Skoro nie 
obchodzi ich inna firma, czyli ta 
dotychczas świadcząca usługi, to 
sami powinni zagwarantować łą-
cze. Dzwonimy ponownie i żądamy 
numeru do rzecznika prasowego. 
Po dłuższym zastanowieniu otrzy-
mujemy numer komórkowy do 
rzecznika i informację, iż jest nim 
Antoni Styrczula. Dzwonimy więc, 
licząc na powodzenie. Udaje się 
nam dodzwonić szybko, omawia-
my problem, rzecznik wysłuchuje, 
prosimy o zbadanie sprawy i odpo-
wiedź.

Nasza interwencja
– To, co komuś wydaje się 

sprawą mrożącą krew w żyłach, nie 
oznacza, że takie jest – odpowiada 
nam rzecznik prasowy firmy. – Każ-
da sprawa jest inna, dlatego wyma-
ga indywidualnego rozpatrzenia. 
Proszę przysłać mi upoważnienie 
od abonenta dla dziennikarza, do-
kumenty i pytania, odpowiem do 
piątkowego popołudnia.

Tak robimy, wysyłamy do-
kumenty, pytania i…jeszcze tego 
samego dnia, czyli w czwartek po 
dobrych kilku godzinach otrzymu-
jemy informację od samego rzecz-
nika, że on – Antoni Styrczula – nie 
jest rzecznikiem prasowym Teleko-
munikacji Stacjonarnej i że jeszcze 
tę „pomyłkę” wyjaśni. Do tej pory 
(poniedziałek – red.) nie wyjaśnił. 
My dzwonimy kolejny raz na info-
linię firmy i prosimy o informację, 
kto jest rzecznikiem prasowym. 
Otrzymujemy odpowiedź – Antoni 
Styrczula. Kiedy wyjaśniamy spra-
wę, konsultantka rozłącza się.

Odpowiedzi na nasze pytania 
wysłane drogą elektroniczną jesz-

cze nie otrzymaliśmy, ale w po-
niedziałkowy poranek pracownica 
Telekomunikacji Stacjonarnej z za-
strzeżonego numeru zadzwoniła 
niespodziewanie do naszego Czy-
telnika i wyjaśniła, że zapłacić musi, 
tyle że oni pójdą na rękę i rozłożą 
płatność na raty. Czekają teraz na 
pismo. Zadzwoniła też do nas, też 
z telefonu z zastrzeżonym nume-
rem, z podobną informacją jaką 
przekazała panu Janowi. Brak moż-
liwości identyfikacji owego numeru 
telefonu jest zadziwiający. Czekamy 
na odpowiedź pisemną. Do sprawy 
więc wrócimy, bo jest ona ważna 
zarówno dla pana Jana, jak i wielu 
innych mieszkańców naszego mia-
sta, regionu i nie tylko.

Można się wycofać?
– Takie praktyki stosowane 

przez operatora sieci telekomuni-
kacyjnej są znane instytucjom zaj-
mującym się ochroną konsumen-
tów – wyjaśnia Milena Szczypińska 
z konsumenckiego centrum porad. 
– Praktyki te są przedmiotem po-
stępowań i decyzji zarówno Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów jak i Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej. Należy jednak pamiętać, 
że każda sprawa jest inna i wymaga 
indywidualnego jej zbadania. Kwe-
stie, które mogą mieć istotne zna-
czenie dla oceny sytuacji to okolicz-
ności sprawy, wiek konsumenta, 
możliwości poznawcze konsumen-
ta, podjęte przez konsumenta kro-
ki po powzięciu informacji o wpro-
wadzeniu w błąd, posiadane przez 
konsumenta dokumenty. Dopiero 
analiza całokształtu sprawy może 
dać podstawy do sformułowa-
nia jednoznacznej oceny działań 
przedsiębiorcy. Pamiętajmy jed-
nak, by zawsze jeżeli konsument 
nie jest pewny czy telemarketer, 
który zadzwonił reprezentuje do-
tychczasowego operatora tele-
komunikacyjnego, skontaktować 
się z przedsiębiorcą, z którym ma 
się już podpisaną umowę. Jeże-
li od momentu zawarcia umowy 
z operatorem nie minęło jeszcze 

14 dni, można wystosować do nie-
go oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy. W szczególnych okoliczno-
ściach można wystosować oświad-
czenie o uchyleniu się od skutków 
umowy zawartej pod wpływem 
wprowadzenia w błąd z jedno-
czesnym wycofaniem wszelkich 
udzielonych przedsiębiorcy pełno-
mocnictw. W mojej ocenie w tej 
sprawie skorzystanie z tych regula-
cji zapewne będzie możliwe.

Zarówno oświadczenie o uchy-
leniu się od skutków umowy za-
wartej pod wpływem błędu i wyco-
fanie udzielonych pełnomocnictw 
jak i oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy w ciągu 14 dni od jej zawar-
cia powinno zostać wystosowane 
do przedsiębiorcy na piśmie, listem 
poleconym za zwrotnym potwier-
dzeniem odbioru. Wówczas moż-
na mieć pewność, że informacja 
ta dotarła do operatora. Można je 
również złożyć w siedzibie przed-
siębiorcy. W takim wypadku należy 
uzyskać potwierdzenie wpływu na 
drugim egzemplarzu pisma.

To nie koniec...
Pan Jan, za pośrednictwem 

prawnika, wysłał do Telekomuni-
kacji Stacjonarnej pisemne żądanie 
anulowania umowy zawartej pod 
wpływem błędu. Każdy, kto znalazł 
się w podobnej sytuacji, powinien 
niezwłocznie zwrócić się do rzecz-
nika konsumentów czy organizacji 
pomocowej w tej dziedzinie. Kon-
sultacji i porad prawnych udzielają 
też organizacje konsumenckie takie 
jak Federacja Konsumentów. W in-
stytucjach tych konsument może 
znaleźć pomoc, niemniej jednak nie 
oznacza to, że organizacja zajmie 
się każdą sprawą. Dane teleadreso-
we wskazanych podmiotów można 
ustalić na stronach: http://mapa.
fupp.org.pl/ lub www.uokik.gov.pl.

Przestrzegamy wszystkich czy-
telników przed pochopnym podpi-
sywaniem umów. My do tematu 
wrócimy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

chowywać sprzęt, a także spoty-
kać się – mówi Mariusz Lorenc, 
wójt gminy Chrostkowo.

Na tym nie koniec inwestycji, 
gdyż trzy ulice zostały na nowo 
oświetlone. Mowa o drodze w Ja-
niszewie i dwóch w Chrostkowie: 
droga na osiedle oraz droga przy 
cmentarzu (zamontowanie no-
wych lamp). Zakończono również 
remont drogi gminnej Stalmierz-
Sikórz. Jest to ok. dwukilometrowy 
odcinek, na który gmina otrzyma-
ła dofinansowanie od marszałka 
województwa. Realizacja inwesty-
cji kosztowała ok. 550 tys. zł.

To już trzecia oddana w 2017 
r. droga po remoncie. W połowie 
października ukończono dwie 
drogowe inwestycje prowadzone 
na terenie gminy Chrostkowo. 
Jedną z nich była droga w Jani-
szewie o długości ok. 800 me-
trów, łącząca drogę powiatową 
nr 17238C z wojewódzką nr 557. 
Drugim odnowionym odcinkiem 
mogą cieszyć się kierowcy podró-
żujący trasą łączącą Wildno i Ksa-
wery.

Natalia Chylińska-Żbikowska, 
fot. nadesłane

Lipno

Wkręceni w telefon
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Obdarowani przez marszałka
LIPNO  Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycz-
nego oraz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego wspólnie z członkami zarządu województwa 
kolejny raz zaangażowali się w ogólnopolską akcję „Szlachetna paczka”. W tym roku pomoc przekażą po-
trzebującym rodzinom, m. in. mieszkance Lipna

Szlachetne paczki przygotowywali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego z marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele

Tym razem wspieramy pra-
cownicy UM wspierają: pięciooso-
bową rodzinę z okolic Chełmna, 
która najbardziej potrzebuje lo-
dówki, farby do remontu pokoju 
oraz ciepłych kurtek; ośmioosobo-
wą  rodzinę z Bielic w gminie Mogil-
no, w której dwójka maluchów ma 
poważne problemy ze zdrowiem, 
co znacznie obciąża rodzinny bu-

dżet oraz zmagającą się z trudną 
sytuacją finansową i problemami 
zdrowotnymi samotną kobietę 
z Lipna, która w ostatnim czasie 
straciła niemal całą bliską rodzinę.

Darczyńcy przekazują im mię-
dzy innymi żywność, ubrania, środ-
ki czystości, artykuły szkolne i za-
bawki oraz sprzęt AGD.

(ak), fot. Łukasz Piecyk

– Organizowana od lat ogól-
nopolska akcja pomocy ubogim ro-
dzinom jest też akcją dzielenia się 
radością świąt Bożego Narodzenia. 
Paczki, które dzisiaj wysyłamy, za-
wierają artykuły przydatne przez 
cały rok. Oprócz prezentów świą-
tecznych kupujemy też opał na 
zimę, kanapę, lodówkę – wszystko 
to co jest potrzebne, a czego bra-

kuje w domach. To możliwe dzięki 
otwartości serc pracowników Urzę-
du Marszałkowskiego oraz innych 
naszych instytucji. Dzielenie się 
z potrzebującymi daje ogromną sa-
tysfakcję – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

– Apelujemy do wszystkich, 
by włączyli się w akcję pomocy, bo 
osób potrzebujących w naszym 

województwie jest na pewno bar-
dzo dużo – mówi przewodniczący 
sejmiku Ryszard Bober – Mamy 
świadomość, że do wielu rodzin 
podarunki pod choinkę nie dotrą. 
W następnych latach postaramy się 
dotrzeć z pomocą także do nich. 
Wierzę w to, że hojność samorzą-
dowców z powiatów i gmin jest 
równie duża.

O G Ł O S Z E N I E
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Mikołajkowe atrakcje w Chalinie
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  35 dzieci z Chalina przeżyło w minioną niedzielę wyjątkowy dzień. Na 
zorganizowanych przez „Chalinianki” mikołajkach były prezenty, zabawy, a nawet odwiedziny Mikołajów 
na... motocyklach

Chalin jest nie tylko drugim co 
do liczebności skupiskiem ludności 
w gminie, ale i prężną miejscowo-
ścią, której mieszkańcy organizują 
imprezy i spotkania niemal przy 
każdej nadarzającej się okazji. 
W zasadzie należałoby powiedzieć, 
że w przeważającej części to miesz-

kanki, bo prym wiodą oczywiście 
panie ze stowarzyszenia „Chali-
nianki”. W niedzielę od godz. 13 
w świetlicy wiejskiej trwała impre-
za mikołajkowa dla najmłodszych.

– W ubiegłym roku także or-
ganizowaliśmy takie spotkanie. Pie-
niądze mamy dzięki Gminnej Ko-

misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Dziękujemy też mo-
tocyklistom z klubu Wolny Duch, 
którzy odwiedzili nas i obdarowali 
dzieci zakupionymi przez siebie 
prezentami. Jak widać, mamy tutaj 
sporą i wesołą gromadkę. Nie bez 
trudu, ale udaje nam się nad nią 

zapanować – przyznała Marzena 
Szczepańska, sołtys Chalina.

Faktycznie upilnowanie kilku-
dziesięcioro milusińskich proste 
nie było, ale Chalinianki wykazały 
się dużą cierpliwością i pomysło-
wością. Było m. in. pieczenie pier-
ników, zabawa przy muzyce, coś na 

ząb i oczywiście wizyta św. Mikoła-
ja. Dzieci dostały prezenty nie tylko 
od motocyklistów, ale i od Mikołaja, 
który przybył w bardziej tradycyjny 
sposób. Więcej zdjęć z zabawy na 
naszej stronie lipno-cli.pl.

(ak), fot. Andrzej Korpalski 
i nadesłane

Wielgie

Wystawili świąteczne cudeńka
W niedzielę 10 grudnia w sali widowiskowej ośrodka kultury można było poczuć 
magię świąt. Wszystko dzięki kiermaszowi bożonarodzeniowemu.

Spotkanie rozpoczął pokaz 
tańca w wykonaniu zespołu tanecz-
nego Fresh. Następnie na scenie 
zaprezentowały się dzieci z Publicz-
nego Przedszkola w Wielgiem oraz 
Akademii Przedszkolaka w Wiel-
giem. Nie zabrakło także występów 
wokalnych przygotowanych przez 
dzieci i młodzież z trzech szkół 
z terenu Gminy Wielgie tj. Czarne, 
Wielgie, Zaduszniki. Na scenie za-
prezentowali się także Gminna Or-
kiestra Dęta z Wielgiego oraz panie 
uczęszczające na zajęcia zumby. 

Poszukujący ozdób i prezen-
tów świątecznych nie zawiedli się. 
Na stoiskach wystawiono szeroki 
wybór tego typu artykułów przygo-
towanych wcześniej przez uczniów 
szkół, przedszkoli oraz lokalnych 
artystów. Więcej zdjęć znajdziecie 
na naszej stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Wigilia w Koniczynce
Około 50 uczestników Środowiskowego Domu Samo-
pomocy „Koniczynka”, obsługa placówki oraz samo-
rządowcy spotkali się w miniony piątek na spotkaniu 
opłatkowym w Suminie.

Gmina Kikół

Była to już druga wigilia dla Ko-
niczynki, bo placówka działa już od 
dwóch lat. Niezmiennie przynosi 
urozmaicenie oraz znaczną pomoc 
w codziennej egzystencji osobom 
potrzebującym z terenu kilku gmin 
w powiecie lipnowskim, a przy 
tak wyjątkowych okazjach organi-
zowane są w placówce uroczyste 
spotkania. W piątek o godz. 11.00 
rozpoczęła się wigilia uczestników, 
pracowników i samorządowców.

Swoją obecnością spotkanie 
uświetniła m. in. Aneta Jędrzejewska 
z zarządu województwa kujawsko-

pomorskiego. Był również starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski 
oraz wójt Kikoła Józef Predenkie-
wicz. Nie zabrakło miejscowego 
proboszcza, radnych i oczywiście 
najważniejszych gości, czyli samych 
uczestników. Spotkanie otworzyła 
Iwona Rempuszewska, kierownik 
ŚDS. Po przemówieniach zaproszo-
nych gości, była wspólna modlitwa, 
życzenia i opłatek. Następnie wszy-
scy zjedli wspólny posiłek. Więcej 
zdjęć ze spotkania na naszej stronie 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Znają swoją historię
W miniony piątek w książnicy w Jastrzębiu uczniowie 
z gminy Lipny stanęli w szranki w Konkursie Wiedzy 
Historycznej.

Z soboty na niedzielę Gminny Ośrodek Kultury pękał w szwach. Ponad trzydzie-
stu harcerzy i zuchów uczestniczyło w spotkaniu integracyjnym z okazji zbliżają-
cych się świąt. Przybyły drużyny z Tłuchowa, Mysłakówka i Włocławka.

Tłuchowo

Spotkanie z przygodą

Gmina Lipno

Było lecz nie minęło!
TŁUCHOWO  Nieco ponad 3 miesiące po wyborach Miss i Mi-
stera Wolontariatu 2017 uczestnicy oraz organizatorzy konkur-
su spotkali się w GOK w Tłuchowie, aby przypomnieć sobie, jak 
to było podczas uroczystej gali. To już drugie takie spotkanie 
wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie

– Konkurs był skierowany 
do uczniów szkół podstawowych 
oraz gimnazjum z terenu gminy 
Lipno – mówi dyrektor Publicznej 
Biblioteki Gminy Lipno Ewa Ro-
zen. – Jest to ostatnie z działań, 
kończące trzymiesięczny projekt 
„Mój patriotyzm, moja historia. 
Jastrzębskie oblicza patriotyzmu”, 
zrealizowany dzięki ogólnopol-
skiemu Programowi „Patriotyzmu 
Jutra”, którego organizatorem jest 
Muzeum Historii Polski w Warsza-
wie.

Uczniowie w poszczególnych 
grupach wiekowych mieli za za-
danie wypełnić test składający się 
z pytań jednokrotnego wyboru 
oraz zadań otwartych, w których 
mogli popisać się swoją wiedzą. 
Podczas testu obowiązywał po-
dział na dwie kategorie: szkoły 
podstawowe i szkoły gimnazjalne. 
Testy oceniała komisja konkur-
sowa powołana przez organiza-
tora złożona z polonistów, władz 
samorządowych i regionalistów. 
Jury w składzie: Krzysztof Milak 
– sekretarz gminy Lipno, Tere-

sa Sztuka – dyrektor Gminnego 
Ośródka Kultury Gminy Lipno z/s 
w Wichowie, Czesława Krystyna 
Chojnicka – poetka, regionalistka, 
członkini Lipnowskiej Grupy Lite-
rackiej i Włocławskiego Towarzy-
stwa Naukowego, autorka licznych 
tomików wierszy, ale też literatury 
faktu.

W kategorii szkoły podsta-
wowe pierwsze miejsce zdobyła 
Ewelina Lewandowska (Szkoła 
Podstawowa w Jastrzębiu), drugie 
miejsce Artur Drzażdżewski (Szko-
ła Podstawowa w Trzebiegoszczu), 
a trzecie miejsce Julia Bachoń 
(Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu). 
W kategorii szkół gimnazjalnych 
zwyciężyła Emilia Jabłońska (gim-
nazjum w Wichowie).

– Wszystkim laureatom 
i uczestnikom konkursu serdecz-
nie gratulujemy życząc dalszych 
sukcesów, odkrywania wspaniałej, 
bogatej historii naszego regionu 
– podsumowuje dyrektor Ewa Ro-
zen.

Lidia Jagielska

W sobotnie popołudnie har-
cerze stawili się w GOK w Tłu-
chowie z pełnym ekwipunkiem, 
ponieważ po raz kolejny zdecydo-
wali się spędzić noc pod znakiem 
przygód. Tym razem zamiast 
plecaków wypełnionych książka-
mi i zeszytami, mieli przy sobie 
torby z wszelkiego rodzaju wypo-
sażeniem niezbędnym do prze-
trwania. By każdy mógł bawić się 
jak najlepiej, wspólny pobyt roz-
począł się ustaleniem reguł jakie 

miały obowiązywać podczas noc-
nego biwaku.

Organizatorzy przygotowali 
dla biwakowiczów atrakcyjny pro-
gram zajęć. Nie zabrakło zabaw 
i gier integracyjnych, konkursów, 
konkurencji sportowych i zajęć 
plastycznych. Tuż po zmroku har-
cerze udali się na nocny spacer 
ulicami Tłuchowa. – Głównym 
założeniem spotkania było przy-
gotowanie się do nadchodzących 
świąt. Chcieliśmy, by nasi harce-
rze poznali kilka praktycznych 
umiejętności – mówi Wioletta 
Krzysztoforska, dyrektor tłu-
chowskiego GOK.

Dlatego uczestnicy spotka-
nia oprócz łamigłówek  i zabaw 
grupowych, mieli także za zada-
nie piec pierniki oraz wymieniać 

bożonarodzeniowe tradycje. Po 
nocnym wypoczynku, mając jesz-
cze w pamięci wydarzenia z po-
przedniego dnia, drużyny znów 
udały się w trasę przemierzając 
Tłuchowo wzdłuż i wszerz. Całe 
popołudnie upłynęło im na roz-
wiązywaniu zagadek, wykony-
waniu poleceń oraz pokonywa-
niu trudności, pojawiających się 
w przygotowanej dla nich grze 
plenerowej.

To co dobre szybko się koń-
czy, jednak uśmiech widoczny na 
twarzach harcerzy nie pozosta-
wiał wątpliwości, że taka forma 
spędzania czasu przypadła im do 
gustu. Tuż przed wyjazdem dzie-
ciaki pytały, kiedy odbędzie się 
następne spotkanie.

(mb-g), fot. internet

Zamyślenia strażackie już na dobre wpisały się w ka-
lendarz stałych uroczystości, w których biorą udział 
druhowie z Tłuchowa. Jak co roku, również i tym 
razem na uroczystą mszę św. przybili również stra-
żacy z powiatu sierpeckiego i płockiego.

Tłuchowo

Strażackie 
dziękczynienie

To już trzynaste spotkanie 
druhów, którzy zgromadzili się 10 
grudnia w tłuchowskiej świątyni, 
by wspólnie zatrzymać się i za-
stanowić, co robić w życiu dalej 
oraz w jaki sposób dokładniej re-
alizować obowiązki strażackie.

Oprócz strażaków na uroczy-
stości pojawili się również wierni 
z całej parafii, a także przedsta-
wiciele lokalnych władz. Podczas 
mszy św. której przewodniczył 
biskup Roman Marcinkowski, 
wierni modlili się za strażaków 
i ich rodziny. Podczas homilii bi-
skup wiele uwagi poświęcił ofiar-
nej służbie druhów, nawiązując 
do postaci patrona strażaków. 
– Zmieniły się czasy oraz meto-
dy walki z pożarami. Zmienił się 
również sprzęt gaśniczy, jednak 
wciąż niezmienna jest odpowie-
dzialność, którą bierzemy za lu-
dzie życie podczas akcji – mówi 

Andrzej Wysocki, strażak z długo-
letnim doświadczeniem.

Niedzielna uroczystość miała 
wyjątkowy charakter. Uczestni-
czyły w niej poczty sztandarowe 
państwowej i ochotniczych jedno-
stek straży pożarnej. W tym roku 
tych ostatnich było aż kilkadzie-
siąt, co świadczy o niesłabnącej 
popularności adwentowych stra-
żackich rozmyślań, powstałych 
z inicjatywy proboszcza miejsco-
wej parafii Andrzeja Zakrzew-
skiego. Początkowo uroczystość 
nosiła nazwę wielkopostnych 
i mających miejsce w sierpeckiej 
Farze, by z czasem przekształcić 
się w adwentowe i na stałe zago-
ścić w tłuchowskim kościele.

Poprzez udział w zamyśle-
niach strażacy dali wyraz łączącej 
ich więzi zarówno tej między sobą 
jak i duchowej z Kościołem.

(mb-g)

W tłuchowskim ośrodku kul-
tury 8 grudnia o godz. 18.00  przy 
wspólnym stole spotkali się wo-
lontariusze pracujący przy orga-
nizacji ogólnopolskiego konkursu 
Miss i Mister Wolontariatu. Kon-
kursu niezmiennie powstającego 
z inicjatywy Konrada Słomczew-
skiego i Bank Żywności w Płocku. 
W piątkowy wieczór nie zabrakło 
również zaprzyjaźnionych lokal-
nych artystów oraz przedsta-
wicieli władz samorządowych. 
Jednym słowem wszystkich tych 
dzięki, którym wybory miss i mi-

stera możliwe były do przepro-
wadzenia.

Jednak najbardziej oczekiwani 
goście to oczywiście finaliści paź-
dziernikowej gali, która odbyła się 
w płockim teatrze dramatycznym. 
W trakcie spotkania wyświetlony 
został film z przebiegu wyborów 
najpiękniejszej i najprzystojniej-
szego wśród wolontariuszy. I to 
był właśnie odpowiedni moment, 
by cofnąć się o trzy miesiące i za-
dać sobie pytanie, czy było warto? 
Dla wszystkich zaangażowanych 
w konkurs odpowiedzieć mogła 

być tylko jedna. – To przygoda 
życia, dobra zabawa, ale przede 
wszystkim promocja pracy wo-
lontariusza, a wypełniona po 
brzegi sala teatralna potwierdza, 
że trud się opłacił – mówi Konrad 
Słomczewski, współorganizator.

W trakcie spotkania wszy-
scy ci, którzy zaangażowani byli 
w tworzenie konkursu, zostali 
uhonorowani dyplomami uzna-
nia za pracę włożoną w przygoto-
wanie gali.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Przeszli śladami kikolskich Żydów
KIKÓŁ  Obecna młodzież nie ma prawa pamiętać czasów przedwojennych. O tym jak wyglądało życie w jej 
rodzinnej miejscowości prawie sto lat temu, młodzi ludzie mogą dowiedzieć się od nielicznych już seniorów. 
Z zaangażowaniem poszukują więc śladów kultury zniszczonej przez okupanta

Wszystko za sprawą ogólno-
polskiego projektu: „Szkoła Dialo-
gu”. To program edukacyjny, które-
go celem jest zapoznanie uczniów 
i społeczności z historią Żydów 
w Polsce oraz ich wkładem w spo-
łeczny, kulturalny i ekonomiczny 
rozwój konkretnej miejscowo-
ści. Biorą w nim udział dwie klasy 
gimnazjum włączonego do Szkoły 
Podstawowej w Kikole (III c i II c).  
Od września uczniowie docierają 
do materiałów o Żydach w Kikole. 
Korzystali z informacji od lokal-
nych mieszkańców, a także ksiąg 
dostępnych w Archiwum Państwo-
wym w Bydgoszczy. Przygotowali 
własne logo programu oraz stronę 
internetową, na której będą publi-
kować zebrane informacje.

Wycieczka 
do miejsc pamięci
Jednym z przedsięwzięć w ra-

mach projektu była wycieczka „Śla-
dami Żydów kikolskich”, podczas 
której chcieli przybliżyć informacje 
na temat lokalnych Żydów miesz-

kańcom Kikoła. Ruszyli ze skwerku 
w centrum miejscowości. To wokół 
niego znajduje się bowiem najwię-
cej budynków, które przypominają 
o obecności osób tej narodowości 
na tych ziemiach. Uczniowie dotarli 
do informacji, które mówią o tym, 
że Żydzi zaczęli osiedlać się w Kiko-
le ok. połowy XVIII w. Działała tam 
synagoga/bóżnica, łaźnia rytualna, 
a z czasem zaczął funkcjonować 
także dom noclegowy dla ubogich 
podróżujących Żydów. Były lata, 
w których w Kikole mieszkało ok. 
400 Żydów. Zajmowali się głównie 
handlem. Przed wybuchem dru-
giej wojny światowej ich społecz-
ność w Kikole liczyła najprawdo-
podobniej około 200 osób. Jesienią 
1939 roku wywieziono ich do gett 
w Warszawie i Łodzi. Zniszczono 
także tutejszą synagogę, mykwę 
i Kirkut/cmentarz.

– Nie wiedziałem wcześniej 
zbyt wiele o Żydach, którzy kie-
dyś tu mieszkali. Dzięki udziałowi 
w projekcie wiem już, które bu-

dynki do niech należały i czym się 
zajmowali – przyznaje Jakub Łu-
kiewski, uczeń gimnazjum w Kiko-
le biorący udział w projekcie Szkoła 
Dialogu.

Lekcja historii
Na trasie wycieczki, przy miej-

scach związanych ze społecznością 
żydowską, stali uczestnicy projek-
tu, którzy prezentowali informacje 
o danym budynku. Przy okazji po-
kazywania dawnych miejsc zwią-
zanych ze społecznością żydowską 
wspominano także o ich kulturze. 
Nie zapomniano przy tym o świę-
cie Chanuka przypadającym 12 
grudnia, które trwa 8 dni, a każdy 
z nich symbolizuje świeca zapalana 
w specjalnym świeczniku. Podczas 
Chanuki nie zabrania się pracować. 
Nie wolno jednak nic robić, gdy 
palą się chanukowe światła, wszy-
scy mają wtedy odpoczywać.

Uczniowie solidnie przygoto-
wali się do organizacji wycieczki. 
Uprzątnęli także teren zapomnia-
nego żydowskiego cmentarza za-

łożonego na przełomie XVIII/XIX 
w. Wcześniej zmarłych grzebano 
na cmentarzu żydowskim w Lip-
nie. Zniszczony został w 1940 roku 
przez Niemców.

– Podziwiam ogromne za-
angażowanie tej młodzieży. 
Uczniowie podzielili się zadaniami 
i z zapałem je realizują. Gościli-
śmy w naszej szkole edukatorów 
z tego projektu, którzy prowadzili 
u nas zajęcia i oni są pod dużym 
wrażeniem tego, co wykonaliśmy. 
W marcu pojedziemy do Warsza-
wy, gdzie w Teatrze Narodowym 
będzie rozstrzygnięcie konkursu. 
Walczymy o tytuł „Szkoły Dialo-
gu”, który posiada niewiele szkół 
– mówi Ireneusz Bednorz, nauczy-
ciel historii.

Przyjemne z pożytecznym
Intencją uczniów nie jest je-

dynie udział w projekcie, a co za 
tym idzie możliwość zdobycia cen-
nych nagród w tym ogólnopolskim 
konkursie. Postawili sobie za cel 
odrestaurowanie starego cmen-

tarza i umieszczenie ocalałych 
tablic nagrobnych, które udało się 
im odszukać w trakcie realizacji 
projektu. Planują także umieścić 
w miejscu dawnego żydowskiego 
cmentarza tablicę pamiątkową. Co 
więcej, każdego roku będą miały 
miejsce wycieczki śladami Żydów 
kikolskich organizowane w Dniu 
Pamięci Ofiar Zagłady. Poza tym 
zdobyte informacje wraz z wi-
deoprzewodnikiem, audioprze-
wodnik, przewodnikiem w formie 
pisanej, dokumentacją zdjęciową, 
quiz wiedzy o Żydach, itp., które 
przygotowali uczniowie podczas 
trwania projektu, zamieszczą na 
ogólnodostępnej stronie interne-
towej, aby wszyscy zainteresowani 
mieli do nich dostęp.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Wycieczkę rozpoczęto na skwerku
To domostwo zamieszkane było przez Azriela Dobroszklankę, który jak 
większość społeczności żydowskiej zajmował się handlem

Te budynki należały do dwóch braci 
Kieszonka narodowości Żydowskiej

W tym budynku mieszkał Jakub Najman, który obok handlu zajmował się 
garbowaniem skór zwierzęcych Tu mieszkał drobny handlarz: Majranc Hersz Nusen

Wznosił się tutaj drewniany dom, 
który zamieszkany był przez miejs-
cowego rybaka lub handlarza rybami. 
Pan ten nazywał się Kozik Aron Dawid

Przed wejściem na cmentarz panowie założyli nakry-
cia głowy przypominające te tradycyjne żydowskie, 
gdyż tak nakazuje tradycja

W miejscu obecnego Banku 
Spółdzielczego stała Bóżnica, 
miejsce modlitw

Dawniej wznosiła się tu Mykwa z czerwonej cegły. Po rozebraniu bóżnicy odbywały się w niej także modły. 
Niemcy zarządzili jej rozbiórkę, a cegłę sprzedali. Miało to miejsce najprawdopodobniej w roku 1940
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Wigilia u niewidomych
LIPNO/POWIAT  5 grudnia świąteczny stół, bożonarodze-
niowe przedstawienie, opłatek i modlitwa połączyły niewi-
domych i niedowidzących z naszego powiatu oraz ich przy-
jaciół, samorządowców i sponsorów

– Życzę wam kochani otwar-
tych serc, które swoją miłością 
będą was ogrzewać nie tylko 
w okresie Bożego Narodzenia, ale 
przez cały kolejny rok – mówił do 
niewidomych i niedowidzących 
dyrektor Miejskiego Centrum 
Kulturalnego w Lipnie Arkadiusz 
Świerski. – Życzę tej drugiej, po-
mocnej dłoni, która bezpiecznie 
przeprowadzi was przez życie. 
Wszystkiego dobrego na święta.

Każdego roku, tuż przez 
świętami prezes lipnowskiego 
koła Polskiego Związku Niewi-
domych Krzysztof Suchocki, we 
współpracy z szefem Miejskiego 
Centrum Kultury Arkadiuszem 
Świerskim zaprasza ludzi nie-
widomych i niedowidzących na 
wspólną wieczerzę. W tym roku 
spotkanie wigilijne odbyło się we 
wtorek 5 grudnia. Przy stołach 
zasiedli również samorządowcy 

ze starostą Krzysztofem Bara-
nowskim i członkiem zarządu 
województwa Anetą Jędrzejew-
ską oraz włodarzami miast i gmin 
na czele, pracownicy ośrodków 
pomocy społecznej i przyjaciele 
niewidomych.

– Przed nami piękny czas 
– mówiła Aneta Jędrzejewska. 
– Życzę, aby ta dobroć i serdecz-
ność gościła nie tylko w te dni 
świąteczne, ale w każdym dniu, 
żeby nikt nie był sam, żeby za-
wsze mógł liczyć na podanie po-
mocnej ręki.

Kulminacyjnym momentem 
była modlitwa pod przewodnic-
twem ks. Henryka Kołodziejczy-
ka, proboszcza parafii Micha-
ła Kozala w Lipnie, łamanie się 
opłatkiem i życzenia. A potem 
był czas na długie rozmowy przy 
suto zastawionych stołach i pacz-
ki świąteczne.

– Dzięki panu prezesowi 
Krzysztofowi Suchockiemu spo-
tykamy się dzisiaj wszyscy, z ca-
łego powiatu – mówiła wicebur-
mistrz Lipna Jolanta Zielińska. 
– Wszystkim nam jest przyjem-
nie i radośnie. Na nadchodzące 
święta życzę wszystkiego dobre-
go, radości w sercach, spełnienia 
marzeń, prezentów pod choinką. 
Obyśmy się za rok spotkali w tym 
samym gronie.

W świąteczną atmosferę 
wprowadzili zebranych na spo-
tkaniu opłatkowy, młodzi artyści 
ze Szkoły Podstawowej nr 2, a go-
ściny tradycyjnie już członkom 
PZN z całego powiatu udzielił szef 
lipnowskiego domu kultury. Pa-
tronem medialnym świątecznego 
spotkania był tygodnik CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Było bożonarodzeniowe przedstawienie

Wszystkich cieszyło wspólne kolędowanie

Była wspólna modlitwa

Szczególne chwile roku

Dzielenie się opłatkiem

Tematów do rozmów nie brakowało

Życzenia prosto z serca
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

„500 plus” w rękach wojewodów

Od stycznia za realizację programu „Rodzina 500 plus” będą 
odpowiadać urzędy wojewódzkie, a nie – tak jak dotychczas 
– urzędy marszałkowskie. Zmiana, zaproponowana przez re-
sort rodziny, pracy i polityki społecznej, ma zapewnić lepszą 
organizację rozpatrywania wniosków oraz pozytywnie wpły-
nąć na terminowość wypłat. Wniosek o świadczenie, tak jak 
do tej pory, można złożyć w gminie, wysłać pocztą lub za 
pomocą portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@
tia, bankowości elektronicznej, pro� lu zaufanego i Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS. 

Zmiany w ustawie o KRS 

W ubiegłym tygodniu posłowie przyjęli nowelizację 

ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, autorstwa 

prezydenta Andrzej Dudy. Zgodnie z propozycją, to 

sejm będzie wybierał 15 członków KRS-u, będących 

sędziami, którzy mają pełnić swoje obowiązki przez 

cztery lata. Każdy klub poselski będzie mógł wska-

zać nie więcej niż dziewięciu możliwych kandyda-

tów. Sejm ma ich wybierać co do zasady większością 

3/5 głosów. Dotychczas sędziów do KRS-u wskazy-

wały środowiska sędziowskie. Teraz ustawą zajmie 

się Senat RP. 

Szansa dla młodych  

Od stycznia ruszają ostatnie dopłaty do kredytów w ra-
mach programu Mieszkanie dla Młodych. Pula 381 mln zł 
ma wystarczyć dla około 15 tys. osób. Program jest prze-
znaczony dla osób do 35. roku życia (wystarczy, że jeden 
z małżonków spełnia kryterium wieku) lub posiadających 
co najmniej troje dzieci (wówczas wiek nie ma znaczenia). 
Nieruchomość musi być nabyta na kredyt, może pochodzić 
od dewelopera, spółdzielni lub z drugiej ręki. Bene� cjentami 
mogą być jedynie osoby, które nigdy wcześniej nie posiadały 
mieszkania (oprócz rodzin wielodzietnych). Dopłata może 
wynieść od 10 do 35 procent wartości kupowanej nieru-
chomości.

Wzrosną kary za brak OC 

Od nowego roku kary za brak OC będą wyższe. Kierowcy nieubezpieczonych pojazdów osobo-wych zapłacą nawet do 4,2 tys. zł, a ciężaro-wych – do 6,3 tys. zł. Zmiana wynika z faktu, że opłata karna za brak OC przez okres powyżej 14 dni to, w przypadku samochodów osobo-wych, dwukrotność minimalnego wynagro-dzenia. W 2018 roku wyniesie ono 2,1 tys. zł, czyli kara będzie kształtować się na poziomie 4,2 tys. zł. Za brak ubezpieczenia do trzech dni trzeba będzie zapłacić 20 proc. tej kwoty. 

Przepisy o obronie koniecznej przyjęte 

W miniony piątek Sejm RP uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, 
która rozszerza granice obrony koniecznej. Zgodnie z zapisami nowe-
go prawa, karom nie będzie podlegał ten, kto przekraczałby granice 
obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający na wdarciu się do 
mieszkania, lokalu, domu, albo przylegającego do nich ogrodzone-
go terenu lub odpierając zamach, poprzedzony wdarciem się do tych 
miejsc. Kara ma obowiązywać jedynie w przypadku, gdy przekroczenie 
granic obrony koniecznej było rażące, a więc sposób obrony nie byłby 
odpowiedni do zagrożenia, wynikającego z zachowania napastnika.

Meldunek przez internet  

Prezydent podpisał ustawę, która utrzymuje obo-
wiązek meldunkowy i jednocześnie wprowadza 
możliwość zameldowania się przez internet od po-
czątku 2018 roku. 
„Wiedza o liczbie i strukturze mieszkańców pozy-
skiwana w oparciu o dane wynikające z ewidencji 
ludności ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
opieki żłobkowej, przedszkolnej, miejsc w szkołach, 
planowania obwodów szkolnych. Informacja o liczbie 
mieszkańców wpływa na obliczanie liczby radnych, 
a także ma istotne znaczenie w kontekście prze-
prowadzania referendum lokalnego” – napisano 
w uzasadnieniu do ustawy. 

Lepsza ochrona policjantów

Komendant Główny Policji stworzył zespół, którego zadaniem ma być 
przygotowanie rozwiązań prawnych, zwiększających ochronę prawną po-
licjantów. 
– Funkcjonariusze podejmują rocznie kilkanaście milionów interwencji i kon-
troli drogowych. Ich działania cechuje profesjonalizm i szacunek wobec oby-
wateli. Policjanci, niestety, narażeni są na pomówienia, niezasadne utrudnia-
nie podejmowanych czynności i inne reakcje – informuje KGP na o� cjalnej 
stronie internetowej.  
W skład zespołu weszli m.in. przedstawiciele KGP oraz związków zawodo-
wych. Jedną z propozycji jest wprowadzenie zapisu w kodeksie wykroczeń, 
traktującego jako wykroczenie uniemożliwienie lub udaremnienie wykonania 
czynności służbowej poprzez niestosowanie się do poleceń.
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Pamiętajmy o spisie
W toku świątecznych przygotowań nie należy zapo-
minać o tym, że zostały jeszcze trzy tygodnie na do-
konanie spisu zwierząt utrzymywanych w gospodar-
stwie.

ARiMR

Nasza polska śruta
ŻYWIENIE  Czy śruta rzepakowa będzie w stanie zastąpić im-
portowaną soję?

Spis musi zostać przygotowa-
ny do 31 grudnia, ale biorąc pod 
uwagę święta, czasu jest mniej. 
Formularze dostępne są w biu-
rach powiatowych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Można je także ściągnąć 
ze strony agencji i wydrukować.

Najmniej pracy będą mieli 
hodowcy świń, ponieważ w ich 
przypadku wystarczy podać licz-

bę zwierząt w gospodarstwie. 
Hodowcy np. koni lub owiec mu-
szą liczyć się z wpisywaniem do 
formularzy osobno każdej sztuki 
oraz numerów identyfikacyjnych. 

Dokumenty należy dostar-
czyć do biura agencji lub wysłać 
je pocztą. Ważny jest termin – nie 
dłuższy niż 7 dni od sporządzenia 
spisu. 

(pw)

Zaproszenie

Świątecznie pod Toruniem
16 grudnia w Przysieku odbędzie się doroczny Jarmark Adwentowy. 

Jarmark kojarzy się z cie-
kawym kiermaszem, ale także 
konkursami i pokazami. Organi-
zatorzy, czyli Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
zaprosili do współpracy koła go-
spodyń wiejskich oraz wystaw-
ców komercyjnych. Najbardziej 
efektowny pokaz to owoc pracy 
konstruktorów szopek, którzy po 

raz jedenasty rywalizują o cenne 
nagrody. 

Celem Jarmarku Adwentowe-
go jest promowanie tradycji kul-
turowych i obrzędów ludowych 
związanych z okresem adwentu 
i świąt Bożego Narodzenia.

17 grudnia w Minikowie Ku-
jawsko-Pomorski ODR zorga-
nizuje konferencję pod nazwą 

Finanse

Dopłaty w zasięgu
W przyszłym roku tylko nieliczni rolnicy będą mogli składać wnioski o płatności 
bezpośrednie, korzystając z papierowego wniosku. Jak uda się pierwsza cyfrowa 
kampania dopłatowa? Samorząd rolniczy ma obawy. 

Bezpieczeństwo

Statystyki optymistyczne
14 tysięcy – tyle wypadków w rolnictwie odnotowano między styczniem a koń-
cem września tego roku. Pocieszające, że liczba zdarzeń spada.

W odróżnieniu od ubiegłe-
go roku, w tym odnotowano 
mniej wypadków śmiertelnych 
(46 w 2017 r., 55 w 2016 r. ). Więk-
szość stanowiły potrącenia lub 
przygniecenia przez środki trans-
portu. Wzrosła, i to dość znacz-
nie, liczba chorób zawodowych 
– zwłaszcza boreliozy. Zgłoszono 
203 choroby zakaźne, 27 chorób 

układu oddechowego, trzy przy-
padki schorzeń nerwów, mięśni, 
ścięgien pochewek itp. wywo-
łanych sposobem wykonywania 
pracy i cztery choroby skóry.

Niemal co drugi wypadek 
w gospodarstwie wiąże się z upad-
kiem z wysokości. Co dziesiąty to 
pochwycenie lub uderzenie przez 
ruchome części maszyn. Tyle 

samo było wypadków z udziałem 
zwierząt. 

W naszym woj. kujawsko-po-
morskim od stycznia do końca 
września zgłoszono 996 wypad-
ków, a 638 postępowań zakończy-
ło się przyznaniem odszkodowań. 
W tym okresie zmarło tragicznie 
trzech naszych rolników. 

(pw)

Mechanizacja

Silnik kontra mróz
W mroźne poranki silniki diesla w maszynach rolni-
czych nie chcą odpalić. Co zrobić, by zminimalizować 
ryzyko takiego scenariusza? 

Paliwo do diesli nie wytrzy-
muje temperatur poniżej minus 
20 stopni Celsjusza. Z gęstej ropy 
wytrąca się parafina, zatykająca 
filtr paliwa. Wówczas najczęściej 
nie udaje się uruchomić pojazdu. 
Może nam się udać odpalić ma-
szynę, ale po kilku chwilach ona 
stanie. 

Bardzo ważną sprawą jest od-

powiedni dobór paliwa. W USA far-
merzy stosują zimowe mieszanki 
diesla, który pozwala im odpalać 
np. w warunkach klimatycznych 
Alaski. Niestety, w naszym kraju 
jesteśmy skazani na standardową 
ropę. 

Zimą warto wlewać do zbior-
ników dużo paliwa. W ten sposób 
na ściankach nie będzie osadza-
ła się para wodna. W przypadku 
zgaśnięcia silnika w wyniku wy-
trącenia się parafiny, dość dobrze 
sprawdza się zastosowanie suszar-
ki, którą podgrzewamy filtra pali-
wa. Są także specjalne podgrze-
wacze filtrów, które można kupić 
np. w sklepach motoryzacyjnych, 
bądź też preparaty, które wlewa 
się bezpośrednio do baku.

(pw), fot. ilustracyjne

W Przysieku odbyła się 
konferencja poświęcona śrucie 
rzepakowej. To rodzime źródło 
paszy jest wciąż w tyle za popu-
larniejszą soją. Śruta poekstrak-
cyjna powstaje z nasion rzepaku 
po tym, jak zostały one podda-
ne tłoczeniu w celu wydobycia 
z nich oleju. Zawartość białka 
ogólnego w takich makuchach 
wynosi 36-38 proc. Obecnie pol-
ska śruta rzepakowa znajdu-

je wielu odbiorców za granicą. 
Najwięcej, bo niemal co trze-
cia tona, wyjeżdża do Hiszpanii 
i Niemiec. U naszych zachod-
nich sąsiadów śruta rzepakowa 
jest już tak samo popularna jak 
sojowa. 

Największą zaletą śruty rze-
pakowej jest jej cena. U polskich 
rolników wciąż pokutują mity 
dotyczące tej paszy. Pierwszym 
jest niska zwartość białka. Razi 

ich także ciemna barwa oraz 
specyficzny zapach. Zdaniem 
części farmerów, świnie niechęt-
nie pobierają ten rodzaj paszy.

Podsumowaniem konferen-
cji w Przysieku było wspólne 
zapewnienie, że przemysł ole-
jarski oraz organizacje rolnicze 
będą propagować ideę żywienia 
zwierząt śrutą rzepakową. 

(pw)

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655
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„Samorząd rolniczy wyra-

ził obawy co do przygotowania 
służb agencji i systemu informa-
tycznego do obsługi tak wielkiej 
liczby wniosków w krótkim cza-
sie, szczególnie, że w wielu miej-
scowościach brak jest jeszcze 
dostępu do szybkiego internetu” 
– czytamy w komunikacie Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych. 

Jednocześnie samorząd rol-
niczy zapowiada, że będzie po-

magał rolnikom przy wypełnia-
niu dokumentów. Członkowie izb 
chcą mieć możliwość korzystania 
z bezpłatnych szkoleń dotyczą-
cych uzupełniania wniosków. 

Dostęp do komputera ma 
79 proc. gospodarstw. Szeroko-
pasmowy internet to, niestety, 
wciąż problem. Pozostaje bez 
niego 25 proc. gospodarstw. 14 
proc. mieszkańców wsi do tej 
pory uważa, że nie potrzebuje 

dostępu do sieci. 12 proc. nie po-
siada umiejętności koniecznych 
do operowania internetem. Dane 
pochodzą z tego roku i pokazują, 
że reforma może sprawić niektó-
rym problemy. Rolnicy, którzy 
np. z uwagi na niekorzystne po-
łożenie domu nie mają dostępu 
do internetu, będą mogli przeka-
zywać wnioski o dopłaty w wer-
sji papierowej. 

(pw)

„Czy rolnikowi opłaca się chronić 
przyrodę?”. Na spotkaniu oma-
wiane będą problemy dotyczące 
gospodarki wodnej i racjonalnego 
wykorzystania wody dostępnej 
w środowisku. Poza tym poruszo-
ny zostanie temat różnorodności 
w agrosystemach i jej wpływu na 
osiągane plony.

(pw)



wielu innych produktów Leifheit 
(np. myjki do płytek i wanny). Od-
kurzacz pozwala na umycie okna 
w czasie krótszym o przynajmniej 
połowę!

http://bit.ly/2BRpNTl

Dla majsterkowiczów
Moda na DIY, czyli przedmio-

ty wykonane własnoręcznie, nie-
powtarzalne i „z duszą” zrodziła 
się z chęci posiadania oryginal-
nych przedmiotów. W ten trend 
wpisują się zarówno robótki 
ręczne, zdobienie przedmiotów 
codziennego użytku, jak i samo-
dzielna renowacja mebli czy ich 
wykonanie od podstaw. Każdemu 
miłośnikowi DIY, ale też klasycz-
nym majsterkowiczom, którym 
nieobce są domowe naprawy i re-
monty, przyda się 135-elementowa 
skrzynka narzędziowa marki To-
pex w lekkiej, poręcznej walizce, 
pozwalającej zachować wzorowy 
porządek.

http://bit.ly/2ABlH3A

(ab)
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Prezentowe inspiracje
ŚWIĘTA  „Prezent odrywa nas od codzienności. Czyni chwilę wyjątkową. I dlatego może być materialnym 
wyrazem miłości” – pisze siostra Małgorzata Chmielewska. Dlatego staramy się obdarować bliskich pod 
choinką tym, co sprawi im największą radość. Poniżej kilka podpowiedzi dla św. Mikołaja

R E K L A M A

Dla miłośników 
gier towarzyskich
Kultowy serial animowany 

„Było sobie...” to seria produkcji 
francuskiej, autorstwa urodzone-
go w Warszawie Alberta Barillégo, 
współtwórcy równie kultowego 
„Misia Colargola”. „Było sobie życie”, 
„Był sobie człowiek”, „Była sobie 
Ziemia” itd. przyciągały przed te-
lewizory w latach 80. i 90. i dzie-
ci, i dorosłych. Oryginalna kreska, 
dowcipne i mądre dialogi, charak-
terystyczne postaci, proste przed-
stawienie skomplikowanych za-
gadnień – to tylko niektóre z zalet 
serii.

Na pomyśle animacji Barillégo 
oparta została seria edukacyjnych 
gier planszowych Wydawnictwa 
Hippocampus, dla graczy zarów-
no w wieku 7, jak i 107 lat. I tak np. 
w „Był sobie człowiek” razem z Mi-

strzem uczestnicy zabawy wędrują 
w czasie, poznając historię rozwoju 
człowieka od czasów prehistorycz-
nych do roku 2000. Ogromną zale-
tą jest to, że dzieci i dorośli mają 
równe szanse na wygraną. „Byli 
sobie wynalazcy” to z kolei okazja 
do przypomnienia sobie osiągnięć 
takich postaci, jak Gutenberg, Edi-
son czy Maria Skłodowska-Curie. 
A „Byli sobie podróżnicy” zabie-
rze graczy w fantastyczną podróż 
w poszukiwaniu skarbu, przy okazji 
ucząc geografii.  

Szczególnie wartą polecenia 
jest zrealizowana przy współpracy 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy gra „Było sobie życie. Pierw-
sza pomoc”. Oparta na kole fortu-
ny, uczy (a starszym przypomina) 
zasad zachowania bezpieczeństwa 
w różnych codziennych sytuacjach, 
telefonów alarmowych do odpo-
wiednich służb, zasad udzielania 
pierwszej pomocy itd. Zawiera 
również praktyczny i prosty „Mały 
samouczek” w skondensowanej 
formie. 

http://bit.ly/2ixKyL5
Dla ekologów
A właściwie dla wszystkich 

osób świadomie dbających o śro-
dowisko naturalne. Segregowanie 
śmieci nie wymaga obecnie żad-
nego wysiłku – przechowywanie 

pustych butelek plastikowych czy 
puszek do czasu ich wyniesienia 
jest jednak nieco nieporęczne, bo 
zajmują sporo miejsca. Znakomi-
tym rozwiązaniem tego problemu 
jest zgniatarka do puszek i butelek 
Omega, renomowanej firmy Meli-
coni. Prosty design i kilka kolorów 
do wyboru oraz niewielkie roz-
miary (średnica 14,5 cm, wysokość 
27 cm) sprawiają, że zmieści się 
w każdej kuchni. Dzięki temu, że 
jest lekka, można ją również zabrać 
ze sobą na kemping, działkę czy 
wycieczkę. Pozwala na zgniatanie 
butelek i puszek o niemal każdej 
dostępnej na rynku pojemności – 
dzięki niej ich objętość zmniejsza 
się nawet o 80 proc. 

http://bit.ly/2zXEN0m
Łatwiejsze sprzątanie
Sprzątanie nie musi być katorgą 

– producenci sprzętu AGD prześci-

gają się w projektowaniu urządzeń, 
które maksymalnie je ułatwiają. 
Takim przykładem są choćby inte-
ligentne roboty-odkurzacze, wszel-
kiego rodzaju myjki i mopy parowe 
itp. W ten trend wpisuje się rów-
nież odkurzacz do szyb Dry & Clean 
marki Leifheit, który najlepiej ku-
pić w wygodnym zestawie z drąż-
kiem i myjką. Kiedy się ma takie 
wyposażenie, mycie okien, nawet 
wysoko umiejscowionych, luster 
czy modnych ostatnio szklanych 
paneli jest czystą przyjemnością. 
Bateria litowo-jonowa po nałado-
waniu wystarcza na umycie 100 m2 
powierzchni, a wbudowany czuj-
nik uruchamia odkurzacz dopiero 
przy kontakcie z szybą. Można nim 
czyścić powierzchnie poziome, pio-
nowe i zamocowane pod każdym 
innym kątem (np. okna dachowe) 
dzięki systemowi 360°. Drążek te-
leskopowy (System Clik) pasuje do 
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Muzyka

Koncert karnawałowy
W sobotę 13 stycznia w Ośrodku Chopinowskim w Szafrani wystąpi Zespół Bydgo-
skich Solistów Arte Con Brio.

Wąbrzeźno
 Do 15 grudnia w wypożyczalni dla dorosłych wąbrzeskiej książnicy (ul. 

Wolności 38) można obejrzeć wystawę pt. „Od grodu do pałacu”. Prezentuje 
ona 29 fotogramów grodzisk, zamków i pałaców powiatu grudziądzkiego. 
Ideą wystawy jest ukazanie różnych form osadnictwa na przestrzeni 
wieków. Dzieła pochodzą ze zbiorów Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi 
w Grudziądzu. Fotogramom towarzyszą publikacje o zespołach pałacowo-
parkowych z powiatu wąbrzeskiego, ze zbiorów biblioteki. 

 W niedzielę 28 stycznia 2018 o 16.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury 
wystąpi kabaret „Jurki”. Bilety w cenie 40 zł/os., grupowe 35 zł (od 15 osób) 
do nabycia w kasie WDK, od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00. 

Golub-Dobrzyñ 
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu ogłosił Przegląd Kolęd i Pastorałek 

„Hej kolęda, kolęda...”. Impreza odbędzie się 15 grudnia o 10.00. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 7 grudnia. Uczestników oceni jury składające się 
z wykładowców Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Do-
brzyniu. Więcej informacji na stronie www.kulturagolub.eu.

 W sobotę 16 grudnia o 19.00 w golubsko-dobrzyńskim Domu Kultury 
kolędy zaśpiewa Grażyna Łobaszewska. Nie zabraknie też utworów z nowej 
płyty artystki pt. „Sklejam się”. Płyta powstała we współpracy z zespołem 
Ajagore, wykonującym muzykę folk. Album obfituje w różnorodne brzmie-
nie, od popu, soul, aż po akcenty rockowe. Wokalistka jest znana z takich 
przebojów jak: „Czas nas uczy pogody”, „Brzydcy” czy „Piosenka o ludziach 
z duszą”. 

 22 grudnia o 19.00 w kościele pw. św. Katarzyny w Golubiu-Do-
brzyniu zostanie wystawiona etiuda bożonarodzeniowa pt. „Bóg się rodzi 
w człowieku”. Wstęp bezpłatny. 

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół muzycznych 
do udziału w 26. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Frydery-
ka Chopina. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży do 16. roku życia. 
Muzyczną rywalizację oceni międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć 
będzie prof. Andrzej Jasiński. Na laureatów czekają nagrody finansowe 
i specjalne. Konkurs odbędzie się w dniach 18-20 maja 2018 r. Termin 
przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r. Więcej na stronie www.
szafrania.art.plwww.szafrania.art.pl.

Toruń
 W sobotę 16 grudnia w toruńskim klubie Od Nowa już po raz 16. 

czołowi artyści polskiej sceny muzycznej zagrają Koncert Specjalny 
Pamięci Grzegorza Ciechowskiego, lidera Republiki. Bilety kosztują 70 zł 
w przedsprzedaży i 80 zł dniu koncertu. Można je nabyć w recepcji klubu Od 
Nowa lub w sklepie z pamiątkami w Ratuszu Staromiejskim. 

Rypin
 W poniedziałek 18 grudnia o 18.00 w galerii Młyn zostanie rozstrzygnięty 

konkurs plastyczny pt. „Szopka bożonarodzeniowa”. Planowane jest także 
otwarcie wystawy świątecznej. 

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

Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie ogłosiło nabór na zajęcia tea-

tralne, warsztaty teatralne i parateatralne oraz przygotowanie do konkursów 
recytatorskich. Zajęcia będą realizowane przez instruktora MCK Annę 
Sawicką-Borkowicz. Więcej pod nr. tel. 54 287 24 40. 

 W piątek 15 grudnia o 11.00 w auli MCK zostanie zorganizowana wiec-
zerza wigilijna MOPS. Wstęp wolny. 

 Tego samego dnia o 17.00 w lipnowskim kinie Nawojka będzie można 
obejrzeć film „Historia Marii”. Opowiada on prawdziwą historię niesłyszącej 
i niewidomej od urodzenia Marie Heurtin, żyjącej we Francji pod koniec 
XIX wieku. Po seansie planowane jest spotkanie z dr Hanną Rudomską, 
nauczycielką dzieci i młodzieży głuchoniewidomej 

 W niedzielę 17 grudnia o 12.00 w kinie Nawojka zostanie wyświetlony 
film dokumentalny „Sztandar”. Wstęp wolny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Pomóż w rozwoju
KONKURS  We wsi Macikowo (powiat golubsko-dobrzyński) 
ma szansę powstać Ziołowy Zakątek Edukacyjny „Wieś Macie-
jowej Duszy”. Można głosować na ten projekt przez internet. 
Termin mija 19 grudnia 

Formację tworzą wybitni ar-
tyści Opery Nova, Filharmonii 
Pomorskiej i Akademii Muzycz-
nej w Bydgoszczy. Początki byd-
goskiej grupy sięgają 1999 roku. 
Nieprzerwanie kierownikiem 
artystycznym Arte Con Brio jest 

Mirosław Przybył. 
W sobotę 13 stycznia w Ośrod-

ku Chopinowskim publiczność 
usłyszy interpretacje klasycz-
nych przebojów, utwory kościel-
ne, operowe, rozrywkowe czy 
filmowe. W programie m.in. „To 

były piękne dni” Haliny Kunickiej, 
„I Will Always Love You” Whitney 
Houston czy „Nie dokazuj” Mar-
ka Grechuty. Początek koncertu 
o 17.00. Bilety kosztują 50 zł. 

(ToB)

Projekt może doczekać się re-
alizacji w ramach ogólnopolskiego 
programu „Mała infrastruktura 
turystyczno-edukacyjna i przy-
rodnicza sposobem na poprawę 
stanu środowiska naturalnego 
i ograniczenia antropopresji” Fun-
dacji Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej. 

– To już druga edycja kon-
kursu, którego celem jest zaan-
gażowanie społeczności lokalnych 
w działania na rzecz realizacji 
własnych inicjatyw, służących wy-
pracowaniu trwałych mechani-
zmów na rzecz ochrony przyrody 
i środowiska naturalnego w przy-
szłości – tłumaczy Krzysztof Pod-
hajski, prezes zarządu Fundacji 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej. Cechą wspólną wszyst-
kich zrealizowanych pomysłów 
jest to, że mają one wpływać na 
poprawę stanu środowiska na-
turalnego w skali lokalnej i tym 
samym stworzyć proekologiczne 
przestrzenie publiczne na obsza-
rach wiejskich. Konkurs, w ramach 
którego wybieramy najciekawszy 
projekt, jest formą uhonorowania 

autorów projektów. Włożyli oni 
wiele pracy oraz osobistego za-
angażowania w stworzenie miejsc 
przyjaznych środowisku natural-
nemu w skali lokalnej.

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Macikowa i Okolic przygotowa-
ło projekt zatytułowany Ziołowy 
Zakątek Edukacyjny „Wieś Macie-
jowej Duszy”. Pomysł polega na 
stworzeniu wioski edukacyjnej – 
miejsca, w którym zgromadzone 
zostaną wszystkie znane zioła. Za-
kątek ma powstać na terenie przy 
świetlicy wiejskiej.

– Sytuacja polskiej wsi, w po-
równaniu do obszarów wiejskich 
innych krajów Unii Europejskiej, 
jest niekorzystna ze względu na 
duży udział miejscowości rozpro-
szonych, położonych często na 
obszarach peryferyjnych oraz ze 
słabo rozwiniętą infrastrukturą 
komunikacyjną, z dala od więk-
szych skupisk osadniczych oraz 
o dominującym profilu rolniczym 
– opisują autorzy projektu. – Wa-
runki te niwelują możliwości roz-
woju turystyki. Jednocześnie duże 
centra miejskie są atrakcyjnym 

miejscem dla kreatywnych ludzi, 
co zmniejsza szanse wsi (…) na do-
pasowanie się do współczesnych 
realiów. Stąd też pomysł na wio-
skę tematyczną, której ideą jest 
stworzenie unikatowego miejsca, 
którego rozwój podyktowany jest 
przez wybraną ideę, temat. Dzięki 
temu obszar staje się oryginalny 
i jedyny w swoim rodzaju, a jed-
nocześnie lepiej rozwija się pod 
względem gospodarczym oraz 
społecznym, co jest skutkiem po-
łączenia ofert poszczególnych go-
spodarstw agroturystycznych oraz 
twórców w szerszą ofertę wypo-
czynku i aktywnego spędzania 
czasu dla mieszkańców miast.

Konkurs na najlepszą inicjaty-
wę w 2017 roku trwa do 19 grudnia. 
Na laureatów czeka nagroda pie-
niężna w wysokości 2 tys. zł. Gło-
sy można oddawać za pośrednic-
twem formularza konkursowego 
na stronie fundacji: http://efrwp.
pl/spolecznosci-lokalne/glosowa-
nie-etap-ii. 

oprac. (ToB)
fot. nadesłane
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Czwartek, 14 grudnia 2017

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Komisariat odc. 19 - serial 
09:05 Mam prawo  
09:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 53  
10:15 Doktor Quinn odc. 10 s. 2 - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 1 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność w rolnictwie 
 odc. 7 - rolniczy 
12:55 24 godziny w Nowej Zelandii 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 155 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
 odc. 192 - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 53 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
18:00 Klan odc. 3223 - telenowela 
18:40 Bez tożsamości odc. 9 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 188 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
 - cykl reportaży 
22:10 Warto rozmawiać - publicystyczny  
22:20 Warto rozmawiać - publicystyczny  
23:25 Jej historia. Religia 
 odc. 10 - dokumentalny 
00:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 5 - serial  

05:20 Ukryta prawda odc. 97 - serial 

06:20 Szpital odc. 212 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 145 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 191 - serial 

09:45 Brzydula odc. 192 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 487 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 146 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 386 - serial 

14:55 Szpital odc. 213 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 193 - serial 

18:30 Brzydula odc. 194 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 488 - serial 

20:00 Przypadkowy mąż - komedia 

21:55 Oszuści odc. 6 - serial 

22:55 Niewierni odc. 6 - serial 

23:55 Będziecie nas pamiętać - dramat 

06:00 Niesamowite rekordy 
 odc. 2 - rozrywka 
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 3 - rozrywka 
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 4 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 36 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 37 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 3 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 307 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 185 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 160 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 161 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 156 policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 250 - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 63 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 64 - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 177 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 308 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 112 - serial 
21:05 Weselna gorączka - komedia 
23:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 16 - rozrywka 

06:00 To moje życie! 

 odc. 182 s. 3 - telenowela 

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 33 - serial 

08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

 odc. 12 s. 4 - serial 

09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

 odc. 13 s. 4 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 7 s. 11 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 10 s. 8 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 22 s. 4 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 2 s. 5 - serial 

13:50 Królowa serc odc. 39 - telenowela 

14:45 Królowa serc odc. 40 - telenowela 

15:45 Lekarze na start odc. 20 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 21 - serial 

17:05 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 9 s. 8 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 37 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 38 - serial 

20:00 Boski żigolo w Europie - komedia 

21:35 Męsko-damska rzecz  - komedia 

23:30 Uciec ale dokąd? - sensacyjny 

01:30 Ale numer! odc. 16 - rozrywka 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 74  

08:05 Dezerterzy 

 odc. 66 - publicystyczny 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat 

11:00 Rodzina Kanderów odc. 9 - serial 

12:15 Rodzina Kanderów 

 odc. 10 - serial 

13:25 Klara i Angelika - obyczajowy 

14:30 Mała Apokalipsa Dramat 

 - psychologiczny 

16:25 Chuligan literacki 

 odc. 68 - publicystyczny 

17:00 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat  

18:30 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Piano - dokumentalny 

19:40 Lato 2014 - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 77 Rozmowa 

20:25 Skradzione pocałunki - - komedia 

22:05 Zakładka odc. 15 - publicystyczny 

22:40 Dziennik fi lozofa odc. 74  

22:50 Ciemności skryją Ziemię 

 - dokumentalny 

00:15 Król świń - animowany 

06:50 Był taki dzień odc. 14 - felieton 
06:55 Telewizja ‘81. Weryfi kacja 
 - dokumentalny 
8:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 68 
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 4 - serial 
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 4 - serial 
09:45 Towarzysz generał 
 - dokumentalny  
11:10 Wszystkie kolory świata 
 odc. 23 - serial 
12:10 Flesz historii  
12:30 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej 
 odc. 12 - dokumentalny 
12:45 Nowe Ateny 
 odc. 66 - publicystyczny 
13:45 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
14:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 135 - historyczny 
14:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 84 - historyczny 
15:10 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 33 - serial 
15:35 Bizancjum: opowieść o trzech 
 miastach odc. 1 
 - dokumentalny  
16:40 Na wschód od Timszel 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 8 - serial 
18:45 Taśmy bezpieki 
 odc. 30 - dokumentalny 
19:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 137 - historyczny 
19:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 138 - historyczny 
20:10 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:40 Nieznana historia Wielkiej 
 Armady odc. 1 - serial 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 10 s. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków 
 - animowany  
09:00 Na zdrowie  poradnikowy  
09:25 Święty na każdy dzień  
09:40 Naprotechnologia 
 odc. 10 - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Matki dzieci niczyich 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Świadkowie Jehowy 
 - organizacja fałszywych 
 proroków - dokumentalny 
14:05 Dokonać niemożliwego 
 - przygodowy 
15:45 Święty na każdy dzień  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat   
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”  
 - informacyjny  
16:40 Kazembe - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
17:00 Szkaplerz znak Maryi 
 - reportaż 
17:30 Okiem kamery 
 - cykl - reportaży  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga 
 odc. 16 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Augustianie - wiara i prawda 
 - dokumentalny 
22:45 Syria - w drodze do 
 Damaszku - reportaż 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet 
 Biblijny  

05:55 Rodzinka.pl odc. 200 - serial 
06:35 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 26  
07:05 M jak miłość odc. 186 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1761 - serial 
11:40 Na dobre i na złe 
 odc. 503 - serial 
12:40 Tylko z tobą odc. 44 - serial 
13:40 Na sygnale odc. 100 - serial 
14:15 Wielka Rafa Koralowa 
 z Davidem Attenborough 
 odc. 1 - serial 
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
15:25 Na dobre i na złe odc. 689 
 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1761 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1762 - serial 
20:40 Taka to robota czyli kabaretowy 
 przegląd zawodów 
 odc. 3 - kabaret i satyra 
21:05 The Good Doctor odc. 1 - serial 
21:55 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 8 - serial 
22:55 Czarny Czwartek. Janek 
 Wiśniewski padł - dramat 
00:55 Miłosne antidotum - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 12 s. 13 - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 22  - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2145  
10:55 Ukryta prawda odc. 507 - serial  
12:00 Szkoła odc. 249 - serial  
13:00 19+ odc. 119 - serial 
13:30 19+ odc. 120 - serial 
14:00 Szpital odc. 393 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 6 s. 6 - reality show 
16:00 Szkoła odc. 250 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 508 - serial 
18:00 Szpital odc. 394 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 31  
19:50 Uwaga! odc. 5161  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 16  - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2599 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 29 - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 14 - reality show 
22:30 Jeszcze raz - - komedia  
00:30 Sztuka zrywania - - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 577 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 798 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 799 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

 odc. 83 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 570 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 203 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 704 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2589 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 750 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:15 Interwencja 

 - magazyn reporterów 

16:30 Na ratunek 112 odc. 74 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 62 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2590 - serial 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 439 - serial 

20:10 Burleska Musical 

22:45 Azyl Thriller 

09:10 Brzydula 07:25 Kaczor Donald
przedstawia

13:50 Królowa serc 08:05 Dezerterzy 14:15 Sensacje XX wieku

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

Deuce Bigalow opuszcza Kalifornię i na zaproszenie 
kolegi jedzie do Amsterdamu, gdzie ma zamiar 
doskonalić umiejętności żigolaka. Pech chce, że 
w mieście działa akurat seryjny morderca.

Anna, 40-letnia rozwódka, spędza urlop w Tatrach, 
w których do pracy ratownika górskiego 
przysposabia się prawnik Michał. Tymczasem 
jej córka Kasia spotyka na obozie surfi ngowym 
Pawła.

„Jeszcze raz”
(2010r.) TVN 22:30

„Boski żigolo w Europie”
(2005r.) TV Puls 20:00



Piątek, 15 grudnia 2017

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Komisariat odc. 21 - serial 
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 51   
09:40 Rodzinny ekspres 
 odc. 13  poradnikowy 
10:15 Doktor Quinn 
 odc. 11 s. 2 - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 2 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność w rolnictwie 
 odc. 8  - rolniczy 
12:50 Tajemnice alpejskich jezior 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 156 - serial 
14:55 Opole 2017 na bis Koncert 
15:10 Ktokolwiek widział 
 ktokolwiek wie... 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 54 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
18:00 Klan odc. 3224 - telenowela 
18:45 Bez tożsamości odc. 10 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 12 - teleturniej 
21:20 Dom dusz - dramat 
23:45 Droga po śmierć Thriller 
1:20 Licencja na zabijanie 
 - sensacyjny 

05:20 Ukryta prawda odc. 98 - serial 

06:20 Szpital odc. 213 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 146 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 193 - serial 

09:45 Brzydula odc. 194 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 488 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 147 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 387 - serial 

14:55 Szpital odc. 214 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 195 - serial 

18:30 Brzydula odc. 196 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 489 - serial 

20:00 Polowanie na mysz 

 - komedia sensacyjna 

22:10 Kroll - sensacyjny 

00:20 Zabójcza broń odc. 11 - serial 

06:00 Niesamowite rekordy 
 odc. 4 - rozrywka 
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 5 - rozrywka 
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 5 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 38 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 39 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 4 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 308 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 177 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 162 - serial 
13:00 Galileo odc. 658 
 - popularnonaukowy  
14:00 Galileo odc. 659 
 - popularnonaukowy  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 251 - reality show 
16:00 Esmeralda 
 odc. 65 - telenowela 
17:00 Esmeralda 
 odc. 66 - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 178 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 309 - serial 
20:00 Kochanie poznaj moich kumpli 
 - komedia 
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 109 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 110 - serial  
0:00 Wilkołak: Bestia wśród nas 
 - horror 

06:00 To moje życie! 
 odc. 183 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 13 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 14 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 8 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 5 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 41 - telenowela 
14:45 Królowa serc odc. 42 - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 21 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 22 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39 - serial 
20:00 Wasabi - komedia sensacyjna 
21:55 Nieobliczalny - sensacyjny 
23:55 Atak na posterunek - sensacyjny 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 75  

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Jestem Dramat psychologiczny 

11:00 Rodzina Kanderów 

 odc. 11 - serial 

12:10 Rodzina Kanderów 

 odc. 12 - serial 

13:35 Beauty is a Crime - artystyczny 

14:55 Pegaz odc. 59  kulturalny 

16:00 Jestem Dramat psychologiczny  

17:40 Studio Kultura - rozmowy 

17:55 Pieśni bez ojczyzny 

 - dokumentalny 

19:40 Artystyczna podróż Hestii 

 - reportaż 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu 

 odc. 69 Rozmowa 

20:25 Smak wiśni Dramat 

 - psychologiczny 

22:10 Tygodnik kulturalny  kulturalny 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 75  

23:15 Marcus Miller Plays Baloise 

 Session - koncert 

01:00 Skradzione pocałunki - komedia  

06:50 Był taki dzień odc. 15 - felieton 
06:55 Na wschód od Timszel 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 69  
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 5 - serial  
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 5 - serial 
09:45 Przystanek Gdynia Stocznia. 
 Ofi arom Grudnia ‘70 - reportaż 
11:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial 
12:05 Taśmy bezpieki 
 odc. 30 - dokumentalny  
12:35 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 7 - serial  
13:10 Podróże z historią 
 odc. 41 - historyczny 
13:45 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
14:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 137 - historyczny  
14:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 138 - historyczny 
15:05 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
 odc. 1 - historyczny 
15:40 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:40 Big Bang. Jak powstał 
 kapitalizm bez kapitału 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 9 - serial 
18:45 Goniec historyczny IPN 
 odc. 8 - publicystyczny 
19:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 107 - historyczny 
19:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 108 - historyczny 
20:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV - reportaż 
20:35 Genialne wynalazki 
 odc. 1 - dokumentalny 
21:40 Boża podszewka 
 odc. 11 s. 2 - serial 
22:45 Szerokie tory 
 odc. 141 - cykl - reportaży 
23:25 Ośmiornica odc. 32 s. 5 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga 
 odc. 16 - animowany 
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat   
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 9 - serial 
11:50 Kabwe - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy 
 - cykl - reportaży 
14:10 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny 
14:40 Grypa - profi laktyka 
 i sposoby leczenia - reportaż 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 6 - serial  
17:00 Cień wątpliwości - animowany 
17:30 Okiem kamery - cykl - 
reportaży  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w 
mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom 
 odc. 1 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Józef z Egiptu odc. 30 - serial 
22:40 Odebrano nam 
 całe dzieciństwo 
 - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl odc. 201 - serial 
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 27  
07:00 M jak miłość odc. 187 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1762 - serial 
11:45 Postaw na milion - teleturniej 
12:45 Tylko z tobą odc. 45 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 101 - serial 
14:15 Coś dla Ciebie 
 odc. 130 - publicystyczny 
14:45 Rodzinka.pl 
 odc. 224 s. 11 - serial 
15:20 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
15:25 Janosik 
 odc. 11 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 9 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1762 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1763 - serial 
20:40 Rodzinka.pl 
 odc. 225 s. 11 - serial 
21:20 Prawie po ślubie - - komedia 
23:05 Córki dancingu Musical 
00:45 The Good Doctor odc. 1 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 13 - reality show 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 16  - kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2146  

10:55 Ukryta prawda odc. 508 - serial  

12:00 Szkoła odc. 250 - serial  

13:00 19+ odc. 121 - serial 

13:30 19+ odc. 122 - serial 

14:00 Szpital odc. 394 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 7 s. 6 - reality show 

16:00 Szkoła odc. 251 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 509 - serial 

18:00 Szpital odc. 395 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 32  

19:50 Uwaga! odc. 5162  reporterów 

20:00 Piraci z Karaibów: 

 Na krańcu świata - przygodowy 

23:30 Piekielna zemsta - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News   
08:00 Trudne sprawy odc. 578 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 800 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 801 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
 odc. 84 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 571 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 204 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 705 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2590 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 751 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 75 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 63 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2591 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 440 - serial 
20:05 Opowieści z Narnii: Książę 
 Kaspian - fantastyczny 
23:30 Kronika - science fi ction 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Rodzina Kanderów 17:45 Czas honoru

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

John Milton po śmierci trafi a do piekła. Dowiaduje 
się, że jego wnuczka została porwana przez 
przywódcę sekty, Kinga. Milton wraca na ziemię, 
by ocalić dziecko i wymierzyć sprawiedliwość 
Kingowi.

Trzech studentów dokonuje odkrycia, dzięki któremu 
zyskuje nadprzyrodzone moce. Siłą umysłu młodzi 
poruszają przedmioty, zgniatają samochody, latają. 
Stopniowo wychodzą na jaw ich mroczne strony.

„Kronika”
(2012r.) Polsat 22:30

„Piekielna zemsta”
(2011r.) TVN 22:30
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10:15 Talianka

05:35 Jaka to melodia? - muzyczny  
06:05 Sprawa dla reportera 
 - cykl  reportaży  
07:00 Naszaarmia.pl odc. 295  
07:30 Rok w ogrodzie  poradnikowy 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 16  poradnikowy 
08:10 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 1 - reportaż 
08:20 Rewolwerowiec Western 
10:00 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 2 - reportaż 
10:15 Talianka odc. 3 - serial 
11:15 Talianka odc. 4 - serial 
12:10 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 3 - reportaż 
12:15 Studio Raban 
 odc. 13 - młodzieżowy 
12:40 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 4 - reportaż 
12:45 Mosty Ameryki. Historia Rudolfa 
 Modrzejewskiego odc. 2 - serial 
13:40 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 5 - reportaż 
13:50 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 171  - kulinarny 
14:20 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 6 - reportaż 
14:30 Dama w czarnym welonie 
 odc. 3 - serial 
15:25 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 7 - reportaż 
15:40 Puchar Świata w Engelbergu 
 Skoki narciarskie  
16:00 Puchar Świata w Engelbergu 
 Skoki narciarskie  
16:55 Teleexpress 
17:05 Puchar Świata w Engelbergu 
 Skoki narciarskie  
18:25 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 8 - reportaż 
18:35 Opole 2017 na bis - koncert 
18:50 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 9 - reportaż 
18:55 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Saga Wikingów - przygodowy 
22:00 Zacznijmy od nowa - dramat 
23:55 Dom dusz - dramat  

05:50 Ukryta prawda odc. 99 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 - serial 

10:55 Brzydula odc. 187 

 - serial 

11:30 Brzydula odc. 188 

 - serial 

12:05 Brzydula odc. 189 

 - serial 

12:45 Brzydula odc. 190 

 - serial 

13:20 Brzydula odc. 191 

 - serial 

13:55 Brzydula 

 odc. 192 - serial 

14:30 Goonies - przygodowy 

16:55 Street Dance Film muzyczny 

19:00 Podróż przedślubna - - komedia 

21:15 Cztery Gwiazdki - komedia 

23:00 Star Trek - science fi ction 

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 6 - animowany 
06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 7 - animowany 
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 8 - animowany 
07:35 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 40 - animowany 
08:10 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 41 - animowany 
08:45 Garfi eld Show Serial dla dzieci 
09:00 Co tygryski lubią najbardziej 
 - obyczajowy 
10:35 Jaś Fasola odc. 7 s. 1 - serial 
11:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 305 - serial  
12:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 306 - serial  
13:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 307 - serial  
14:15 STOP Drogówka 
 odc. 157 
15:25 Niezwykła przyjaciółka 
 - komedia 
17:15 Kulinarna miłość - komedia 
19:00 Galileo odc. 660 
 - popularnonaukowy 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 308 - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 309 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 111 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 112 - serial  
00:00 Skaza - sensacyjny 

06:00 Niesamowite! odc. 14 - serial 

06:30 Niesamowite! odc. 15 - serial 

07:00 Taki jest świat 

 odc. 37 s. 3  

07:50 Lekarze na start 

 odc. 50 - serial 

08:40 Lekarze na start 

 odc. 51 - serial 

09:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 18 - serial 

10:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 19 - serial 

11:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 20 - serial 

12:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 21 - serial 

13:30 Bibliotekarz III: Klątwa kielicha 

 Judasza - przygodowy 

15:25 Obłędny rycerz - przygodowy 

18:00 Jurassic Park III - sensacyjny 

20:00 Pocałunek smoka - sensacyjny 

22:00 Człowiek pies - sensacyjny 

00:05 Boski żigolo w Europie 

 - komedia 

08:00 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 3 - serial 

08:40 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 4 - serial 

09:15 Informacje kulturalne 

09:35 Klucz do szczęścia 

 - recital Seweryna Krajewskiego 

 - koncert 

10:20 Wahadełko - dramat 

11:30 Vistuliada odc. 8 - cykl - reportaży 

12:00 Tygodnik kulturalny  kulturalny 

12:55 Szlakiem Kolberga 

 odc. 21  kulturalny 

13:35 Bottle Rocket 

 - komedia kryminalna 

15:10 Profesor Zazul - krótkometrażowy 

15:40 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:15 Wstęp do fi lmu odc. 2 Rozmowa 

16:20 Czarny Orfeusz - dramat 

18:25 Dranie w kinie odc. 16  

19:05 Legendy rocka odc. 38 - serial 

20:00 Konkurs Eurowizji dla 

 Młodych Tancerzy - Praga 2017 

21:45 Bitwa o Anglię Film wojenny 

00:05 Utopia odc. 3 s. 2 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 16 - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 23 - serial  
07:55 Zakochaj się w Polsce odc. 16  
08:35 Dziedzictwo regionów 
 odc. 2 - krajoznawczy 
08:50 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 2 - serial  
09:10 W pustyni i w puszczy 
 odc. 1 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 165  - kulinarny 
10:40 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 3 - serial 
11:40 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 8 - serial 
12:45 Wielka piątka Azji odc. 4 - serial 
13:50 Szerokie tory 
 odc. 106 - cykl reportaży 
14:30 Wielka gra odc. 94 - teleturniej 
15:30 Spór o historię 
 odc. 1 - historyczny  
16:20 Kopalnia Wujek - dokumentalny 
17:25 #dziedzictwo odc. 6 Debata 
18:00 Jan Serce odc. 4 - serial 
19:15 Nieznana historia Wielkiej 
 Armady odc. 1 - serial  
20:20 Blizna - dramat 
22:15 Genialne wynalazki 
 odc. 1 - dokumentalny  
23:10 Koło historii odc. 57 - historyczny 
23:45 Ostatni bej Bałkanów 
 odc. 4 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
09:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - dokumentalny 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii - cykl - reportaży 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości Program 
 dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
 - publicystyczny  
12:50 Zbrodnie stanu wojennego 
 - Kopalnia Wujek - reportaż 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia 
 - cykl - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Ziemia mojego Zbawiciela 
 - cykl - reportaży 
14:40 Komunikat o śmierci 
 niepotrzebnej - reportaż 
15:10 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
15:15 Jerash starożytne miasto 
 Jordanii - reportaż 
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Mój brat papież Wywiad 
16:00 Poświęcenie bursztynowego 
 ołtarza - Bazylika 
 Św. Brygidy w Gdańsku 
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
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 - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Odkupienie Western 
23:45 180 lat na zdrowie 
 - dokumentalny 

06:00 Wielka Rafa Koralowa 
 z Davidem Attenborough 
 odc. 1 - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1336 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Puchar Świata 
 w Toblach Biegi narciarskie  
10:55 Puchar Świata 
 w Toblach Biegi narciarskie  
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1760 - serial 
13:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1761 - serial 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Rodzinka.pl 
 odc. 225 s. 11 - serial 
15:50 Pierwsza randka 
 odc. 15 - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion 
 - kulisy - felieton 
19:05 Postaw na milion - teleturniej 
20:05 Bitwa tenorów na róże - koncert 
21:15 Bitwa tenorów na róże - koncert 
22:15 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 9 - serial 
23:15 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 10 - serial 
00:30 Johnny English - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1034  

11:00 Na Wspólnej odc. 2596 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2597 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2598 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2599 - serial  

12:50 Mali giganci odc. 6 s. 3 - rozrywka  

14:50 MasterChef 

 odc. 14 s. 6 - reality show  

16:25 Azja Express 

 odc. 2 s. 2 - reality show 

17:55 Tu się gotuje! odc. 3  - kulinarny 

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 14 - reality show  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 33  

19:45 Uwaga! odc. 5163  reporterów 

20:00 Maska - komedia 

22:10 Sztuka zrywania - - komedia  

00:25 Ninja zabójca - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 My3 odc. 10 Program dla 
 dzieci i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 22 - animowany 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 20 - animowany 
09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 21 - animowany 
9:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 29 - animowany 
10:15 Ewa gotuje odc. 321  - kulinarny 
10:50 I kto to mówi III - komedia 
12:55 Dziś 13 jutro 30 - komedia 
15:00 Jaś Fasola odc. 12 - serial 
15:45 Kabarety Rybnik 2017 
 odc. 1 - kabaret i satyra  
17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 127  
18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 128  
18:40 Podziękuj niedocenionym 
 odc. 5 - cykl reportaży 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Kraina lodu. Przygoda Olafa 
 - animowany  
20:05 Kraina lodu - animowany 
22:15 Speed II - wyścig z czasem 
 - sensacyjny 
01:00 Postrach nocy - horror 

08:55 Gotowe na wszystko 14:15 STOP Drogówka 06:00 Niesamowite! 10:20 Wahadełko 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Nieśmiały, zakompleksiony urzędnik bankowy 
przypadkowo znajduje starożytną maskę, po 
założeniu której zmienia się w obdarzonego 
nieludzką siłą herosa.

U wybrzeży Szkocji sztorm zatapia statek Wikingów. 
Rozbitkowie próbują dostać się do osady Danelaw. 
Gdy porywają córkę króla Szkotów, władca wzywa na 
pomoc owianych złą sławą najemników.

„Saga Wikingów”
(2014r.) TVP 1 20:15

„Maska”
(1994r.) TVN 20:00



Niedziela, 17 grudnia 2017

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3224 - telenowela  
06:10 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni  sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:35 Ziarno odc. 641 - młodzieżowy 
09:10 Jak to działa? 
 odc. 135 - popularnonaukowy 
09:40 Niebo bez gwiazd - rozrywka 
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 53  
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 28 - serial 
11:40 Sekrety mnichów 
 odc. 10  poradnikowy 
11:55 Między ziemią a niebem   
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem   
13:05 Halo tu Pjongczang 
 odc. 5  olimpijski 
13:20 Puchar Świata w Engelbergu 
 Skoki narciarskie  
14:00 Puchar Świata w Engelbergu 
 Skoki narciarskie  
16:30 Sonda II odc. 69 
 - popularnonaukowy 
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 „Jednak coś po nas zostanie...” 
 - koncert 
18:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 67 - serial 
21:10 Magia w blasku księżyca  
 - komedia 
22:55 Saga Wikingów - przygodowy  

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 9 - animowany 

06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 10 - animowany 

07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 11 - animowany 

07:35 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 42 - animowany 

08:10 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 43 - animowany 

08:45 Niezwykła przyjaciółka - komedia  

10:30 Galileo odc. 659 

 - popularnonaukowy  

11:30 Galileo odc. 660 

 - popularnonaukowy  

12:35 Polubić czy poślubić - komedia  

14:50 Zemsta Różowej Pantery 

 - komedia kryminalna 

16:55 Mythica: Żelazna korona 

 - fantastyczny 

19:00 Galileo odc. 661 

 - popularnonaukowy 

20:00 Wilkołak: Bestia wśród nas 

 - horror 

22:00 Konspiracja Echelon Thriller 

00:20 Suddenly Thriller 

05:45 Niesamowite! odc. 3 - serial 

06:40 Allo Allo 

 odc. 1 s. 2 - serial 

07:20 Allo Allo 

 odc. 2 s. 2 - serial 

08:05 Allo Allo 

 odc. 3 s. 2 - serial 

08:55 Allo Allo 

 odc. 4 s. 2 - serial 

09:40 Hokus-pokus - komedia 

11:35 Jurassic Park III - sensacyjny 

13:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm odc. 23 s. 5 - fantastyczny 

14:45 Księżniczka na ziarnku grochu 

 odc. 16 s. 3 Film dla dzieci 

15:55 Gdzie jest gwiazdka 

 - fantastyczny 

17:35 Hellboy - fantastyczny 

20:00 Momentum Thriller 

21:55 Siła i honor - dramat 

00:25 Wikingowie odc. 9 - serial 

08:00 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 5 - serial 

08:40 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 6 - serial 

09:25 Sekretne życie Albana Berga 

 - dokumentalny 

10:30 Scena klasyczna. Młody Chopin 

 odc. 12 Recital 

11:15 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 215 - publicystyczny 

11:50 Bitwa o Anglię - wojenny  

14:10 Chuligan literacki 

 odc. 69 - publicystyczny 

14:45 Wstęp do opery - Armide 

 - rozrywka 

14:55 Armide Opera 

16:50 Pomniki historii odc. 64 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 510  kulturalny 

18:15 Mrok Spektakl teatralny 

20:00 Drzazgi Komediodramat 

22:00 Pegaz odc. 48  kulturalny 

22:35 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 215 - publicystyczny 

23:15 Miłość - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 17 - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial  
08:00 1819 kg wiary - dokumentalny 
08:55 To nie na darmo - reportaż 
09:35 Przyłbice i kaptury odc. 8 - serial 
10:50 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 156  - kulinarny 
11:25 Dzika przyroda Bliskiego i 
Środkowego Wschodu 
 odc. 3 - dokumentalny 
12:30 Mustang. Himalajska podróż 
 - dokumentalny 
13:35 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 2 - dokumentalny  
14:30 Szerokie tory 
 odc. 136 - cykl  reportaży 
15:00 Będzie lepiej - komedia 
16:50 Wielka gra odc. 95 - teleturniej 
17:50 Ex libris  
18:25 Jan Serce odc. 5 - serial 
19:30 Kopalnia Wujek - dokumentalny  
20:40 Ułańska ballada 
 odc. 2 - przygodowy  
21:40 Testament Żurowskiego 
 - dokumentalny 
22:45 Skarga Film psychologiczny 
00:15 II wojna światowa 
 na Bałkanach odc. 5 - serial  

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Patryk - dzielny pasterz ze
  szmaragdowej wyspy 
 - animowany 
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - program dla dzieci  
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Kościół w potrzebie 
11:40 Św. Józef - patron na trzecie 
 tysiąclecie - reportaż 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym
  Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska  - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Opowiesci z Narnii: Lew 
 czarownica i stara szafa 
 - animowany 
15:45 Święty na każdy dzień  
15:50 20 lat dla świata 
 - cykl reportaży  
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny
17:00 Tam gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery - cykl reportaży  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Brat Ogień odc. 17 - animowany
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy
  Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
22:30 Vatican Magazine  informacyjny  
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny

06:10 Słowo na niedzielę 
06:25 Podróże z historią odc. 37 
 - historyczny 
07:05 M jak miłość odc. 1337 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
09:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1762 - serial 
09:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1763 - serial 
10:15 Sianie dobra czyli adwent 
 - felieton 
11:15 Puchar Świata w Toblach 
 Biegi narciarskie  
11:25 Puchar Świata w Toblach 
 Biegi narciarskie  
12:30 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
12:40 XV Mazurska Noc Kabaretowa 
 - Mrągowo 2013 
 - kabaret i satyra 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 689 - serial 
16:20 Prawie po ślubie - komedia 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Zaręczyny - rozrywka 
20:10 Johnny English 
 - komedia sensacyjna 
21:50 Kaznodzieja z karabinem 
 - biografi czny 
00:10 Śmierć prezydenta - dramat 

05:50 Mango - Telezakupy 

08:00 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 9  poradnikowy 

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1035  

11:00 Co za tydzień odc. 830  

11:30 Kulinarne podróże Magdy 

 Gessler odc. 1 - dokumentalny 

12:30 Drzewo marzeń 

 odc. 1 - rozrywka 

13:35 Piraci z Karaibów: Na krańcu 

 świata - przygodowy  

17:05 Mali giganci 

 odc. 7 s. 3 - rozrywka  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 34  

19:45 Uwaga! odc. 5164  reporterów 

20:10 Gwiezdne wojny III 

 - Zemsta Sithów 

 - science fi ction 

23:00 Labirynt Thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News   

07:30 My3 odc. 11 - program dla 

 dzieci i młodzieży 

07:55 Uratować Mikołaja! - komedia 

09:50 Finn sam w domu - świąteczny 

 skok odc. 5 - komedia 

11:45 Kraina lodu. Przygoda Olafa 

 - animowany  

12:15 Kraina lodu - animowany  

14:35 Opowieści z Narnii: Książę 

 Kaspian - fantastyczny  

17:40 Nasz nowy dom 

 odc. 85 - reality show 

18:40 Podziękuj niedocenionym 

 odc. 6 - cykl - reportaży 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

 odc. 253 - publicystyczny 

20:05 Kabarety Rybnik 2017 

 odc. 2 - kabaret i satyra 

22:05 88 minut Thriller 

00:20 Avatar - science fi ction 

5:25 Ukryta prawda odc. 100, -serial 

6:30 Mango - Telezakupy 

8:35 Gotowe na wszystko 

 odc. 16, - serial 

9:35 Gotowe na wszystko 

 odc. 17, - serial 

10:35 Gotowe na wszystko 

 odc. 18, - serial 

11:35 Brzydula odc. 193, - serial 

12:10 Brzydula odc. 194, - serial 

12:40 Brzydula odc. 195, - serial 

13:15 Brzydula odc. 196, - serial 

13:45 Beethoven VI: Wielka ucieczka 

 - przygodowy 

15:55 Polowanie na mysz - komedia  

18:00 Oszuści odc. 6, Serial komediowy 

19:00 Zabójcza broń 

 odc. 11, - kryminalny 

20:00 Star Trek: W ciemność 

 - science fi ction 

22:45 Zabójcza broń 

 odc. 12, - kryminalny 

23:45 Operacja Argo - thriller 

18:00 Oszuści 10:30 Galileo

06:40 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

18:25 Jan Serce

14:00 Familiada 11:45 Druga szansa 11:45 Kraina lodu

Stanley Crawford to niewierzący w istnienie magii 
wyniosły iluzjonista, który na prośbę przyjaciela 
udaje się na Lazurowe Wybrzeże, aby zdemaskować 
podającą się za medium Sophie Barker.

Święto Dziękczynienia. Zaprzyjaźnione rodziny 
Doverów i Birchów razem jedzą obiad. Sielanka 
kończy się, gdy znikają 6-letnia Anna i rok starsza Joy. 
Dla obydwu rodzin zaczyna się koszmar.

„Labirynt”
(2013r.) TVN 23:00

„Magia w blasku księżyca”
(2014r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 18 grudnia 2017

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 171  - kulinarny  
09:10 Rok w ogrodzie  poradnikowy 
09:35 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 16  poradnikowy 
09:50 Teatr Telewizji: Wujek 81. 
 Czarna ballada. Making of 
 - reportaż 
10:15 Doktor Quinn odc. 12 s. 2 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Pakujemy odc. 7 - edukacyjny 
12:50 Antarktyda - opowieści z końca
  świata - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 157 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 55 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
18:00 Klan odc. 3225 - telenowela 
18:40 Bez tożsamości odc. 11 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wujek. 81. Czarna ballada 
 Spektakl teatralny 
22:05 Licencja na zabijanie - sensacyjny 
00:20 Gol Ekstra  piłkarski 

05:15 Ukryta prawda odc. 101 - serial 

06:20 Szpital odc. 214 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 147 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 195 - serial 

09:45 Brzydula odc. 196 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 489 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 148 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 388 - serial 

14:55 Szpital odc. 215 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 197 - serial 

18:30 Brzydula odc. 198 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 490 - serial 

20:00 Street Dance II Film muzyczny 

21:45 Nie z tego świata 

 odc. 15 s. 5 - serial 

22:45 Star Trek: W ciemność 

 - science fi ction 

06:00 Niesamowite rekordy 
 odc. 6 - rozrywka 
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 7 - rozrywka 
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 12 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 44 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 45 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 5 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 309 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 178 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 163 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 164 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 157  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 252 - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 67 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 68 - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 179 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 310 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 113 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial 
22:00 Galileo odc. 660 
 - popularnonaukowy  
23:00 Galileo odc. 661 
 - popularnonaukowy  
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 157  policyjny 

06:00 To moje życie! 
 odc. 184 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 14 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 15 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 9 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 5 - serial 
13:50 Królowa serc 
 odc. 43 - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 44 - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 22 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 23 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39 - serial 
19:00 Bibliotekarze odc. 1 - serial 
20:00 Strażnik czasu - science fi ction 
21:55 Pocałunek smoka - sensacyjny 
23:55 Męsko-damska rzecz - komedia 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 76  

08:10 Scena klasyczna. Młody Chopin

  odc. 12 Recital 

09:10 Historia kina w Popielawach 

 - obyczajowy 

11:00 Wojna domowa odc. 1 - serial 

11:40 Wojna domowa odc. 2 - serial 

12:35 Faustyna - biografi czny 

14:05 Jasne błękitne okna - obyczajowy 

15:50 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 510  kulturalny 

16:45 Historia kina w Popielawach 

 - obyczajowy  

18:25 Studio Kultura 

 - rozmowy Rozmowa 

18:45 Elvis Presley: ‘56 Special 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Historia Zlatana - dokumentalny 

22:05 Kronos odc. 6 - reportaż 

22:55 Którędy po sztukę 

 odc. 66 - publicystyczny 

23:00 Coming out 2017 - reportaż 

23:25 Dziennik fi lozofa odc. 76  

23:40 Ukochany syn Ziemi - dramat 

06:50 Był taki dzień 
 odc. 18 - felieton 
07:00 Big Bang. Jak powstał 
 kapitalizm bez kapitału 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 70 
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 6 - serial  
09:15 Przygody pana Michała 
 odc. 6 - serial 
09:45 Koło historii odc. 57 
 - historyczny  
10:20 Grudniowe taśmy 
 - dokumentalny 
10:45 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 8 - serial  
11:50 Handlarz cudów 
 - psychologiczny 
13:40 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV - reportaż 
14:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 107 - historyczny  
14:45 Sensacje XX wieku 
 odc. 108 - historyczny 
15:15 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 52 - serial 
15:40 Spór o historię 
 odc. 158 - historyczny 
16:25 Mustang. Himalajska podróż 
 - dokumentalny  
17:20 Ex libris  
17:50 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 9 - serial 
18:50 Flesz historii  
19:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 109 - historyczny 
19:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 110 - historyczny 
20:10 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
 - historyczny 
20:40 Waterloo - ostatnia bitwa 
 Napoleona - dokumentalny 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 12 s. 2 - serial 
22:50 Made in USSR 
 - dokumentalny 
23:55 Bard - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska  - rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie
  Ewangelii dnia  
09:30 Vatican Magazine  informacyjny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Seniorzy z energią - rozrywka  
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy Duchem 
 - Jan Paweł II - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Tylko chmury poruszają gwiazdy 
 - dramat 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
 - cykl reportaży  
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej   
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 Przypowieści Jezusa - serial 
17:30 Okiem kamery - cykl - reportaży  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 24 - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 52 - serial  
23:35 Święty na każdy dzień  
23:40 Orłem być… - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 202 s. 10 - serial 
06:40 Coś dla Ciebie 
 odc. 125 - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 188 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:45 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1763 - serial 
11:35 Na dobre i na złe 
 odc. 504 - serial 
12:40 Tylko z tobą odc. 46 - serial 
13:40 Na sygnale odc. 102 - serial 
14:15 Kabaretowa scena Dwójki 
 - kabaret i satyra 
15:10 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
15:20 Tygrysy Europy odc. 2 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 10 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1763 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1764 - serial 
20:40 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1338 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Do diabła z miłością - komedia 
23:50 Gry wideo - cyfrowa rewolucja 
 - dokumentalny 

05:50 Mango - Telezakupy 
07:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 13 - reality show 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2147  
10:55 Tu się gotuje! odc. 3  - kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 509 - serial  
12:00 Szkoła odc. 251 - serial  
13:00 19+ odc. 123 - serial 
13:30 19+ odc. 124 - serial 
14:00 Szpital odc. 395 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 8 s. 6 - reality show 
16:00 Szkoła odc. 252 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 510 - serial 
18:00 Szpital odc. 396 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 35  
19:50 Uwaga! odc. 5165  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 29  - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2600 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 30 - teleturniej 
21:30 Życie bez wstydu 
 odc. 2 s. 5 - reality show 
22:30 Projekt Lady 
 odc. 3 s. 2 - reality show 
23:35 Siedem Thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 579 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 802 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 803 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
 odc. 85 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 572 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 205 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 706 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2591 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 752 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3533  reporterów 
16:30 Na ratunek 112 
 odc. 76 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 64 - serial 
18:00 Pierwsza miłość
  odc. 2592 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 441 - serial 
20:05 Avatar - science fi ction  
23:25 12 rund II - sensacyjny 

09:10 Brzydula 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Wojna domowa 19:10 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Sparaliżowany były komandos otrzymuje
propozycję, która może mu przywrócić sprawność 
ruchową. Na księżycu planety Polyphemus ma 
infi ltrować mieszkających tam Na’vi, by pomóc 
ludziom ich pokonać.

Zbliżają się mistrzostwa świata w tańcu ulicznym. 
Ambitny i utalentowany Ash oraz Eddie wyruszają 
w podróż po Europie w poszukiwaniu najlepszych 
tancerzy. Chcą stworzyć własną grupę.

„Street Dance II”
(2012r.) TVN 7 20:00

„Avatar”
(2009r.) Polsat 20:05
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10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Komisariat odc. 22 - serial 
09:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 28 - serial  
09:40 „Jednak coś po nas zostanie...” 
 - koncert 
10:15 Doktor Quinn odc. 13 s. 2 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca  
12:55 Wyspy Kanaryjskie. Życie na 
 krawędzi - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 158 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 56 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
18:00 Klan odc. 3226 - telenowela 
18:40 Bez tożsamości odc. 12 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 5 - serial  
21:35  śledczy Anity Gargas odc. 54  
22:05 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 49 - serial  
23:00 Miasto gniewu odc. 13 - serial 
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 7 - serial 
00:35 Uprzywilejowani - thriller 

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1174 - serial 

06:20 Szpital odc. 215 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 148 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 197 - serial 

09:45 Brzydula odc. 198 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 490 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 149 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 389 - serial 

14:55 Szpital odc. 216 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 199 - serial 

18:30 Brzydula odc. 200 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 491 - serial 

20:00 Wyścig po życie - sensacyjny 

21:55 Lina - sensacyjny 

00:20 Niewierni odc. 6 - serial 

06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 9 - rozrywka 
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 13 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 46 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 47 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 6 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 310 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 179 - serial  
12:00 Detektywi w akcji odc. 165 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 166 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 48  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 253 - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 69 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 70 - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 311 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 114 - serial 
21:00 Ostateczna rozgrywka 
 - sensacyjny 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 17 - rozrywka 

06:00 To moje życie! 
 odc. 185 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 15 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 16 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 10 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 5 - serial 
13:50 Królowa serc 
 odc. 45 - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 46 - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 23 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 24 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 8 - serial 
18:00 Bibliotekarze odc. 1 - serial 
19:00 Bibliotekarze odc. 2 - serial 
20:00 Jaguar - przygodowy 
22:00 Miejsce zbrodni. Witamy w 
 Hamburgu odc. 865 s. 1 
 - kryminalny 
23:55 Siła i honor - dramat 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 77  

08:10 Wydarzenie aktualne 

 - reportaż 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Ceremonia pogrzebowa 

 - dramat psychologiczny 

11:00 Wojna domowa odc. 3 - serial 

11:40 Wojna domowa odc. 4 - serial 

12:20 Niedziela Barabasza - nowela 

12:50 Dama kameliowa Melodramat 

14:50 Przekleństwo Frankensteina 

 - horror 

16:25 Tygodnik kulturalny  kulturalny 

17:20 Ceremonia pogrzebowa - dramat

19:05 Studio Kultura - rozmowy

19:20 Uzdrowisko. Architektura 

 Zawodzia - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Szczęśliwe dni Spektakl teatralny 

21:50 Dezerterzy 

 odc. 67 - publicystyczny 

22:20 Dziennik fi lozofa odc. 77  

22:35 Kapitał ludzki - obyczajowy 

00:35 Nic śmiesznego - komediodramat

06:50 Był taki dzień odc. 19 - felieton 
06:55 Lutek - krótkie wspomnienie 
 z długiego życia - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 71 - cykl - reportaży 
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 7 - serial 
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 7 - serial 
09:45 Kopalnia Wujek - dokumentalny  
10:55 Wielka piątka Azji odc. 4 - serial  
12:00 Goniec historyczny IPN 
 odc. 8 - publicystyczny  
12:30 Waterloo - ostatnia bitwa 
 Napoleona - dokumentalny  
13:35 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 109 - historyczny  
14:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 110 - historyczny  
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 29 - serial 
15:35 Made in USSR - dokumentalny  
16:40 Wszystko dla Polski - Powstanie 
 Zamojskie 1942-1944 
 - dokumentalny 
17:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 3 - serial  
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 10 - serial 
18:35 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 4 - serial  
18:55 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 13 - dokumentalny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 111 - historyczny 
19:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 112 - historyczny 
20:30 Nowe Ateny 
 odc. 67 - publicystyczny  
21:20 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:50 Boża podszewka 
 odc. 13 s. 2 - serial 
22:55 Heinrich Himmler - anatomia 
 zagłady - dokumentalny 
00:05 Trójkąt bermudzki - sensacyjny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej   
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Seniorzy z energią 
 odc. 5 - rozrywka  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kod Omega - sensacyjny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 52 - serial  
14:50 Joanna d’Arc - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki   
17:00 Lusaka Bauleni - reportaż 
17:10 Prosto o gospodarce  
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery - cykl reportaży  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 24 - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 52 - serial  
23:35 Święty na każdy dzień  
23:40 Orłem być… - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 203 s. 10 - serial 
06:35 Ten który służy 
07:05 M jak miłość odc. 189 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1764 - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 505 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 47 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 103 - serial 
14:20 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo 
 odc. 5 s. 2 - rozrywka 
15:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 17 - felieton 
15:30 M jak miłość odc. 1338 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 11 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1764 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1765 - serial 
20:40 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1339 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55  Ekspresu Reporterów  
publicystyczny  
23:00 Nastolatki - tajemnice dorastania 
 - dokumentalny 
00:05 Pierwsza randka 
 odc. 15 - rozrywka 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 1 - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 29  - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2148  
10:55 Ukryta prawda odc. 510 - serial  
12:00 Szkoła odc. 252 - serial  
13:00 19+ odc. 125 - serial 
13:30 19+ odc. 126 - serial 
14:00 Szpital odc. 396 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 9 s. 6 - reality show 
16:00 Szkoła odc. 253 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 511 - serial 
18:00 Szpital odc. 397 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 36  
19:50 Uwaga! odc. 5166  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 24  - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2601 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 31 - teleturniej 
21:30 Człowiek na krawędzi - thriller 
23:40 Kuba Wojewódzki 
 odc. 1 s. 11 Talk show 
00:40 Mroczne zagadki Los Angeles 
 odc. 14 s. 3 - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 580 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 804 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 805 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
 odc. 86 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 573 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 206 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 707 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2592 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 753 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3534  reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 77 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 65 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2593 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 442 - serial 
20:10 Szklana pułapka III - sensacyjny  
22:55 Zły porucznik. Miejsce akcji: 
 Nowy Orlean - kryminalny 
01:20 Bad Boys II 
 - komedia sensacyjna 

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 16:25 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

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

Szaleniec terroryzuje Nowy Jork, podkładając 
bomby w najruchliwszych punktach miasta.
Do akcji wkracza detektyw John McClane, 
jego sprzymierzeńcem nieoczekiwanie zostaje 
czarnoskóry sklepikarz.

Policjant Nick Tschiller wchodzi do mieszkania, 
w którym przetrzymywane są małoletnie prostytutki. 
Dochodzi do strzelaniny z gangsterami. W jednym 
z bandytów Nick rozpoznaje dawnego partnera 
z pracy.

„Miejsce zbrodni. Witamy 
w Hamburgu”

(2012r.) TV Puls 22:00

„Szklana pułapka III”
(1995r.) Polsat 20:10
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Komisariat odc. 23 - serial 
09:10 Sonda II odc. 69 
 - popularnonaukowy 
09:35 Jak to działa? odc. 142 
 - popularnonaukowy 
10:15 Doktor Quinn odc. 14 s. 2 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35  - rolniczy  
12:55 Wyspy Kanaryjskie. Góry ognia 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 159 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 57 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
18:00 Klan odc. 3227 - telenowela 
18:40 Bez tożsamości odc. 13 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Bayern Monachium - Borussia 
Dortmund Piłka nożna  
20:40 Bayern Monachium - 
 Borussia Dortmund - piłka nożna  
23:00 Babylon A.D. - science fi ction 
00:45 Naszaarmia.pl  

05:20 Ukryta prawda odc. 102 - serial 

06:20 Szpital odc. 216 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 149 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 199 - serial 

09:45 Brzydula odc. 200 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 491 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 150 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 390 - serial 

14:55 Szpital odc. 217 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 201 - serial 

18:30 Brzydula odc. 202 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 492 - serial 

20:00 Szczęśliwe święta 

 - komediodramat 

21:40 Mentalista odc. 10 s. 5 - serial 

22:45 Podróż przedślubna - - komedia 

01:00 Miasto zła odc. 7 - serial 

06:00 Niesamowite rekordy 
 odc. 10 - rozrywka 
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 11 - rozrywka 
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 14 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 48 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 49 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 7 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 311 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial  
12:00 Detektywi w akcji odc. 167 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 168 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 49  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 254 - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 71 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 72 - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji odc. 181 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 312 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 115 - serial 
21:00 Outsider - sensacyjny 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 18 - rozrywka 

06:00 To moje życie! 
 odc. 186 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 16 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 17 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 11 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 5 - serial 
13:50 Królowa serc 
 odc. 47 - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 48 - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 24 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 25 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 8 - serial 
18:00 Bibliotekarze odc. 2 - serial 
19:00 Bibliotekarze odc. 3 - serial 
20:00 Pan życia i śmierci - thriller 
22:15 Wasabi - komedia sensacyjna 
00:15 Jaguar - przygodowy 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 78  

08:05 Szlakiem Kolberga 

 odc. 21  kulturalny 

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Mój Nikifor - obyczajowy 

11:00 Wojna domowa 

 odc. 5 - serial 

11:40 Wojna domowa 

 odc. 6 - serial 

12:20 Panna Nikt - dramat 

14:15 Cyrograf dojrzałości - obyczajowy 

15:15 Dranie w kinie odc. 16  

15:50 Mój Nikifor - obyczajowy  

17:35 Studio Kultura - rozmowy 

17:50 Podróż sentymentalna 

 - dokumentalny 

18:55 Mój ojciec Staś - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Z krwi i kości - dramat 

22:30 Pegaz odc. 60  kulturalny 

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 78  

23:40 Jedna scena odc. 66  kulturalny 

00:05 Aria dla atlety 

 - obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 20 - felieton 
06:55 Wszystko dla Polski - Powstanie 
Zamojskie 1942-1944 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 72  
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 8 - serial 
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 8 - serial 
09:45 Stoczniowcy - dokumentalny 
10:20 Dobry człowiek na złe czasy 
 - dokumentalny 
10:50 Mój przyjaciel wróg 
 - dokumentalny 
12:00 Spór o historię 
 odc. 123 - historyczny 
12:40 1819 kg wiary - dokumentalny  
13:40 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
 - historyczny 
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 111 - historyczny  
14:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 112 - historyczny  
15:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 30 - serial 
15:45 Agfa 1939. Podróż w czasy wojny 
 - dokumentalny 
16:55 Koniec Europy - dokumentalny 
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 11 - serial 
18:50 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 8 - serial 
19:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 38 - historyczny 
19:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 39 - historyczny 
20:25 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:55 Bizancjum: opowieść o trzech 
 miastach odc. 2 - dokumentalny 
22:00 Boża podszewka 
 odc. 14 s. 2 - serial 
23:05 Grudzień ‘70. Interesy władzy 
 - dokumentalny 
00:10 Hannah Arendt - biografi czny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki   
09:25 Sanktuaria polskie 
 - cykl  reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Seniorzy z energią 
 odc. 6 - rozrywka  
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 33 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce  
 ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Yohan - wędrówki dzieci 
 - obyczajowy  
14:25 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie  poradnikowy  
16:30 Z nami bezpiecznie   
16:50 Lekcja zaufania i wdzięczności 
 - dokumentalny  
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Księga Ruth. Podróż wiary 
 - obyczajowy 
23:30 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa - dokument 
 fabularyzowany 

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 204 s. 10 - serial 
06:35 Józef Piłsudski i Żydzi -
  dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 190 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1765 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 506 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 48 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 104 - serial 
14:20 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 15 s. 2 - serial 
15:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 18 - felieton 
15:30 M jak miłość odc. 1339 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 12 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1765 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1766 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial 
21:50 Na sygnale odc. 167 - serial 
22:30 Wielki podryw - komedia 
00:40 Jedyna szansa odc. 2 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 2 - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 24  - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2149  
10:55 Ukryta prawda odc. 511 - serial  
12:00 Szkoła odc. 253 - serial  
13:00 19+ odc. 127 - serial 
13:30 19+ odc. 128 - serial 
14:00 Szpital odc. 397 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 6 - reality show 
16:00 Szkoła odc. 254 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 512 - serial 
18:00 Szpital odc. 398 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 
 - wiem czym oddycham odc. 37  
19:50 Uwaga! odc. 5167  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 27  - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2602 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 32 - teleturniej 
21:30 Mroczna dzielnica - sensacyjny 
23:35 Gra o przeżycie - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News   
08:00 Trudne sprawy odc. 582 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 806 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 807 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
 odc. 87 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 574 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 207 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 708 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2593 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 754 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3535  
16:30 Na ratunek 112 odc. 78 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 66 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2594 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 443 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 482 - serial 
20:40 Bad Boys II 
 - komedia sensacyjna  
23:45 Hotel Marigold - komediodramat 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

15:50 Mój Nikifor 14:10 Sensacje XX wieku

20:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Hubert, paryski policjant, wyjeżdża na urlop do Tokio, 
gdzie przed laty przeżył cudowne chwile z utraconą 
ukochaną. Teraz okazuje się, że jest ojcem 19-letniej 
Yumi. Oboje muszą uciekać przed yakuzą.

Ben wybiera się na własny ślub samolotem, który 
rozbija się na lotnisku. Mężczyźnie udaje się przeżyć 
i przy okazji uratować jedną z pasażerek, Sarę. Nie 
będzie mu łatwo dotrzymać słowa ukochanej.

„Podróż przedślubna”
(1999r.) TVN 7 22:45

„Wasabi”
(2001r.) TV Puls 22:00
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 temperatura: 5 2 °C
 opady: 3 1,5 mm
 ciśnienie: 997 998 hPa
 wiatr: 19 21 km/h 

 temperatura: 3 2 °C
 opady: 0,7 0,2 mm
 ciśnienie:  999 1001 hPa
 wiatr: 25 20 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Zapiekanka rybna ze szpinakiem
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
300 g szpinaku mrożonego
500 g filetu z dorsza
150 ml śmietany 30%
50 ml soku z cytryny
100 g startego sera
2 pomidory
6 różyczek brokuł
2 ząbki czosnku
2 jaja
sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Sposób wykonania:
Rybę posyp solą, pieprzem, skrop sokiem 

z cytryny i ułóż w natłuszczonej formie. Szpi-
nak rozmroź, odcedź na sicie. Śmietanę wy-
mieszaj z jajkami, dodaj odsączony szpinak, 
dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową, 
dodaj pokrojony drobno czosnek. Pomidory 
sparz, obierz ze skórki, pokrój na ćwiartki. 
Brokuły zblanszuj i ostudź w zimnej wodzie. 
Rybę przykryj sosem szpinakowym, pokrojo-
nymi pomidorami i brokułami, posyp tartym 
serem. Piekarnik rozgrzej to temperatury 180. 
C, rybę z sosem zapiekaj 20 min. 
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Kacper Ziorkowski
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Wezwanie do zapłaty
ADWOKAT RADZI  Pan Henryk jest rolnikiem i zajmuje się uprawą warzyw, które następnie dostarcza do 
osiedlowych sklepików. Od trzech miesięcy jeden z jego kontrahentów zalega z płatnościami, tłumacząc to 
chwilowymi problemami z płynnością finansową. Pomimo wielu próśb i upomnień, pan Henryk nie może 
odzyskać swoich pieniędzy. Co powinien zrobić? 

Ubezpieczenia

Wigilie firmowe – sezon wyzwań 
Z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na organizację spotkania świątecz-
nego dla swoich pracowników. Duże zainteresowanie usługami cateringowymi 
w tym okresie to także wyzwania i ryzyka dla firm je świadczących. Jak zabezpie-
czyć się przed przykrymi niespodziankami finansowymi i wizerunkowymi?

Serwis Praca.pl przeprowa-
dził badanie, z którego wynika, że 
blisko połowa ankietowanych (49 
proc.) jest przeciwna organizacji 
spotkania wigilijnego w pracyi. 
Jednocześnie jednak pracodawcy 
coraz chętniej organizują firmowe 
wigilie, zapraszając na nie często 
także rodziny pracowników i trak-
tując je jako sposób na integrację 
zespołu, ale też zaprezentowanie 
się z dobrej strony. Takie spotka-
nie ma zwykle podobny przebieg. 
Podziękowania dla pracowników, 
podsumowanie roku działalności 
firmy, życzenia wesołych świąt 
i dzielenie się opłatkiem – to kilka 
z jego podstawowych elementów, 
po których uczestnicy przystępu-

ją do części mniej oficjalnej, czyli 
spożywania przygotowanych po-
traw.

Jako że wigilia firmowa to 
często przedsięwzięcie na kilka-
dziesiąt a nawet kilkaset osób, 
staje się ona dużym wyzwaniem 
logistycznym dla organizatora. 
Tym bardziej, że zamawiającemu 
usługę zależy w tym czasie bar-
dziej niż kiedykolwiek, by spo-
tkanie przebiegło perfekcyjnie. 
Jednym z problemów, z którym 
muszą zmierzyć się organizatorzy 
spotkań wigilijnych dla firm jest 
zapewnienie nie tylko świątecz-
nej atmosfery, ale też odpowied-
niej jakości i płynności obsługi. 
Zdarzają się na przykład sytuacje, 

w których niedopasowana licz-
ba personelu nie jest po prostu 
w stanie zagwarantować obsługi 
na najwyższym poziomie, czego 
efektem jest długie oczekiwanie 
na dania, a co gorsze – na uprząt-
nięcie brudnych naczyń. W przy-
padku przyjęć świątecznych orga-
nizowanych w siedzibach firmy, 
problematyczne staje się również 
zapewnienie odpowiedniej liczby 
np. kieliszków do wina czy wiesza-
ków na okrycia wierzchnie, szcze-
gólnie jeśli na kolację pracownicy 
są zapraszani wraz z osobami to-
warzyszącymi.

Tego rodzaju problemy i wy-
zwania mogą okazać się także 
istotne, jeśli podejmujemy się 
organizacji spotkania w naszej 
restauracji czy hotelu (a tym bar-
dziej, jeśli organizujemy dwie im-
prezy w tym samym czasie). Za-
wsze upewnijmy się, czy jesteśmy 
w stanie zapewnić odpowiednią 
jakość obsługi jednemu czy dwóm 
klientom jednocześnie. Dodatko-
wo, sprawdźmy pojemność szatni 
i liczbę miejsc parkingowych, ja-
kie zapewniamy gościom. Pamię-
tajmy, że pierwsze wrażenie jest 
najważniejsze, dlatego starajmy 
się uniknąć sytuacji, w której go-
ście będą musieli jeździć wokół 
restauracji, szukając miejsca par-

kingowego, a potem dowiedzą się, 
że nie mają gdzie powiesić płasz-
cza. 

Pamiętajmy też, by podpisana 
umowa na świadczenie usług za-
wierała zapis o zaliczce lub zadat-
ku. Ten drugi pozwoli nam zabez-
pieczyć nasze interesy o tyle, że 
w przypadku niewykonania usługi 
z przyczyn leżących po stronie 
klienta będziemy go mogli, w od-
różnieniu od zaliczki, zachować.

Z kolei wybór menu wigilij-
nego zależy oczywiście zawsze od 
klienta, jednak większość z nich 
decyduje się w tym czasie na 
tradycyjne potrawy świąteczne. 
Niemniej bez względu na to, czy 
klient wybierze klasyczne wigi-
lijne potrawy, czy też coś mniej 
tradycyjnego, pamiętajmy by na-
sze menu zawsze zawierało tak-
że propozycje dań dla osób na 
specjalnych dietach, jak np. dieta 
wegetariańska, wegańska czy bez-
glutenowa.

Niestety, nawet najbardziej 
drobiazgowe ustalenia i najlep-
sze przygotowania nie ustrzegą 
nas przed wszystkimi ryzykami. 
Zawsze może się zdarzyć, że np. 
na skutek zalania czy pożaru fir-
ma cateringowa czy restauracja 
nie jest w stanie zapewnić usług, 
do świadczenia których jest zobo-
wiązana. Przed takimi ryzykami 
uchroni nas odpowiednio dobra-
ne ubezpieczenie. Zawsze war-
to też wspomnieć potencjalnym 
klientom o takim zabezpieczeniu, 
które będzie stanowiło dodatko-
wą zachętę do skorzystania wła-
śnie z naszych usług.

– Jednym z zagrożeń jest tu ko-
nieczność odwołania rezerwacji czy 

świadczenia usługi, czy to na skutek 
błędu ludzkiego (np. omyłkowe za-
rezerwowanie jednego terminu dla 
dwóch zlecających) czy zdarzenia lo-
sowego takiego jak zalanie. Zawar-
cie w polisie klauzuli „czyste straty 
finansowe” zapewni nam pokrycie 
roszczeń wynikłych z tego typu nie-
dogodności. W tym wypadku szkoda 
to nie kwota, którą zamawiający już 
wydali, ale koszty dodatkowe, które 
muszą ponieść w związku z zaistnia-
łą sytuacją – mówi Marcin Pabiś, 
dyrektor Biura Ubezpieczeń Ma-
jątkowych Concordii Ubezpiecze-
nia, i dodaje: - Może się też zdarzyć, 
że szatnia restauracji wyda nie ten 
płaszcz, co trzeba, albo że paczka 
pozostawiona na przechowanie 
w szatni ulegnie uszkodzeniu. Tak-
że przed takimi szkodami ochroni 
restauratora odpowiednie ubezpie-
czenie. Wystarczy, że ubezpieczony 
rozszerzy polisę o szkody w rzeczach 
pod kontrolą i zadba o OC za szko-
dy w rzeczach wniesionych. Niezwy-
kle ważną kwestią w ubezpieczaniu 
działalności gastronomicznej jest 
także upewnienie się, że ubezpiecze-
nie OC obejmuje szkody w postaci 
zatrucia.

Pamiętajmy, że jedną z najlep-
szych form reklamy jest zadowo-
lony klient, który często przeka-
zuje informacje o wysokiej jakości 
usług krewnym i znajomym. Z ko-
lei klient niezadowolony na pewno 
nie omieszka podzielić się swoimi 
negatywnymi doświadczeniami 
z otoczeniem. Dlatego tak ważne 
jest zapewnienie odpowiedniej ja-
kości usług, tak by bez względu na 
okoliczności nasz zleceniodawca 
mógł polecić nasze usługi innym 
zainteresowanym.

Pan Henryk, chcąc odzyskać 
należne mu pieniądze, powinien 
w pierwszej kolejności skierować 
do dłużnika wezwanie do zapłaty. 
Może to zrobić sam lub poprosić 
o pomoc adwokata. Zazwyczaj 
pismo sporządzone przez profe-
sjonalistę rzadziej jest ignorowa-
ne i częściej odnosi oczekiwany 
skutek. Należycie sformułowane 
wezwanie pozwala uniknąć po-
stępowania sądowego, które – jak 
powszechnie wiadomo – wiąże 
się z dodatkowymi kosztami. Za-
niechanie drogi sądowej świadczy 
również o lojalności pana Henryka 
wobec człowieka, z którym do tej 
pory prowadził interesy. Uprze-
dza go o tym, jakie kroki zamierza 
podjąć w celu odzyskania swoich 
pieniędzy. W chwili obecnej nie 
ma już obowiązku załączania do 
pozwu potwierdzenia nadania 

wysłanego do dłużnika wezwania, 
aczkolwiek z perspektywy ewen-
tualnego postępowania sądowego 
skierowanie wezwania do dłużni-
ka jest działaniem pożądanym, 
gdyż świadczy o tym, iż wierzyciel 
podjął próbę polubownego zała-
twienia sporu. Nie ma jednego 
określonego wzoru wezwania do 
zapłaty. Pamiętać jednak należy, 

że aby było one skuteczne, a co 
najważniejsze skłoniło dłużnika 
do spłaty zadłużenia, powinno 
być stanowcze, a także zawierać 
konkretne informacje.

adw. Anna Krawczyk-Koźmińska

ElEmEnTy, KTóRE pOWInnO ZAWIERAć pROfEsjOnAlnE 
WEZWAnIE DO ZApłATy:

1. Miejsce i data sporządzenia wezwania.
2. Oznaczenie wierzyciela (imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności 
gospodarczej, adres siedziby, NIP).
3. Oznaczenie dłużnika (imię i nazwisko/nazwa kontrahenta, adres zamieszka-
nia/siedziby).
4. Wskazanie źródła, z jakiego wynika obowiązek ciążący na dłużniku (np. 
umowa, faktura – należy dokładnie opisać jej oznaczenie).
5. Kwota długu (w formie cyfrowej i słownej, można ją ewentualnie powiększyć 
o odsetki za opóźnienie – naliczać je należy od dnia następującego po tym, do 
którego dłużnik miał dokonać zapłaty).
6. Numer rachunku bankowego wierzyciela, na który należy dokonać zapłaty.
7. Termin, w którym dłużnik powinien uregulować należność (wyznaczony przez 
wierzyciela – zazwyczaj jest to 7 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania).
8. Konsekwencje niezapłacenia przez dłużnika należności w terminie (np. skie-
rowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i obciążenie kosztami pro-
cesu dłużnika).
9. Podpis wierzyciela. 

Tak sformułowane wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym na 
adres dłużnika. Jeżeli zignoruje on wezwanie, wówczas pan Henryk powinien 
udać się do adwokata, aby niezwłocznie skierować sprawę na drogę postę-
powania sądowego, gdyż musi on mieć na uwadze, że jeżeli uprzedzą go inni 
wierzyciele, szanse na odzyskanie pieniędzy automatycznie zmaleją. 
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Poznań – nowoczesność i tradycja
TURYSTYKA  Poznań to miasto, które wpisało się w historię Polski. To tu wybuchło zwycięskie po-
wstanie wielkopolskie. Dziś możemy być świadkami prężnego rozwoju tego ośrodka

Co ciekawego możemy zoba-
czyć w stolicy Wielkopolski?

Stary Rynek – główny plac 
miejski wytyczony w 1253 roku 
na kształt kwadratu o boku dłu-
gości 141 metrów. Z rynku wybie-
ga dwanaście ulic. Jest to jeden 
z największych placów w Europie. 
Pierwotnie rynek miał zabudo-
wę drewnianą, ale już około 1500 
roku stały tu kamienice murowa-
ne. Na rynku kwitł handel, któ-
rym kierowali kupcy żydowscy, 
posiadający większość budynków. 
W czasie II wojny światowej głów-
ny plac miasta został niemal cał-
kowicie zniszczony. Odbudowany, 
stał się jedną z głównych atrakcji 
turystycznych. Na rynku zoba-
czymy budynek dawnego ratusza, 
w którym mieści się obecnie Mu-
zeum Historii Miasta Poznań. 
Z tą budowlą związanych jest wie-
le legend, ale chyba najsłynniejsza 
jest ta o dwóch koziołkach. Głosi 
ona, że podczas przygotowywa-
nia obiadu jeden z pomocników 
kucharzy zepsuł potrawę i dla za-
tuszowania swojego błędu posta-
nowił przyrządzić danie z dwóch 
koziołków. Uciekły mu one na 
wieżę ratusza, gdzie bawią się do 
dzisiaj. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia podczas odgrywania hej-
nału poznańskiego pokazują się 
koziołki. Przyciągają one zawsze 
tłumy turystów.

Muzeum historii miasta skła-
da się z wielu sal, które warto 
odwiedzić. Do najciekawszych 
należy zaliczyć Salę Królewską, 
odbudowaną w 1954 roku. Znaj-

dują się w niej portrety królów 
polskich. Następna jest Sala Są-
dowa, w której odbywały się roz-
prawy sądowe. Ciekawe jest tu 
sklepienie lustrzane. Na ścianach 
widnieją alegorie kontynentów: 
Azja – czyli kobieta z kadzidłem 
i głową lwa, Afryka – kobieta 
z sokołem, Europa – postać z gło-
wą konia, Ameryka – Indianin 
z pióropuszem.

Na rynku znajduje się rów-
nież Wielkopolskie Muzeum 
Wojskowe. Istnieje ono od 1919 
roku, z przerwą na okres II woj-
ny światowej. Obecne muzeum 
otwarto w 1963 roku. Możemy tu 
zobaczyć ponad 40 tys. ekspona-
tów. Wystawy pokazują rozwój 
broni i uzbrojenia polskiego od 
X wieku aż do dnia dzisiejszego. 
Najstarszym eksponatem jest 
drewniana łódź z X wieku, wydo-
byta z dna jeziora Lednica.

Zamek Królewski – rezyden-
cja władców polskich, zbudowana 
w XII wieku przez Przemysława II. 
Zamek był wielokrotnie burzony, 
przebudowywany. Jego mury były 
świadkiem wielu wydarzeń histo-
rycznych. Przed II wojną świato-
wą był siedzibą sądu oraz archi-
wum państwowego. Zniszczony 
w trakcie działań wojennych, nie 
mógł doczekać się końca odbudo-
wy. Trwała ona wiele lat. Ostatni 
etap miał finał dopiero w marcu 
2017 roku, kiedy w odbudowanej 
części zamku otwarto Muzeum 
Sztuki Użytkowej.

Muzeum Powstania Wielko-
polskiego – również usytuowane 

na rynku poznańskim. Dokumen-
tuje wybuch i przebieg powstania 
w latach 1918-1919. Przedstawio-
ne są również ruchy niepodle-
głościowe od połowy XIX wieku. 
Ekspozycja jest bardzo dobrze 
zorganizowana, z wykorzysta-
niem najnowszych multimediów.

Park Cytadela – największy 
park w Poznaniu. Utworzony na 
powierzchni 100 hektarów daw-
nego foru Winiary w latach 1963-
1970, uznany za pomnik historii. 
Na jego terenie mieści się wiele 
cmentarzy, m.in. garnizonowy, 
bohaterów radzieckich, wojen-
ny wspólnoty brytyjskiej, a także 
groby powstańców styczniowych 
i wielkopolskich. Są też muzea. 
W Muzeum Uzbrojenia, które zo-
stało założone w latach 60. XX 
wieku, zobaczymy bogatą kolek-
cję sprzętu wojskowego (czołgi, 
samoloty działa samobieżne). 
Kilka razy w roku można wejść 
do czołgu T-34 lub też działa sa-
mobieżnego ISU-122. W Muzeum 
Armii Poznań zwiedzamy stałą 
ekspozycję „Wierni Przysiędze”.

Stare ZOO w Poznaniu – od-
wiedziny w tym miejscu na pew-
no ucieszą najmłodszych. Ogród 
zoologiczny w centrum miasta 
istnieje od końca XIX wieku. Prze-
chodził różne koleje losu. Pod ko-
niec II wojny światowej, na skutek 
pożaru, stracił wielu podopiecz-
nych. Po odzyskaniu niepodle-
głości w 1945 roku część żywych 
zwierząt została zabita. Obecnie 
stare zoo to park, który naprawdę 
warto zobaczyć.

Kierując się do Poznania, 
warto się zatrzymać na Zamku 
w Kórniku. To rezydencja rodów 
Górków i Działyńskich. Początki 
zamku to XV wiek, kiedy to był 
warownią otoczoną fosą i mura-
mi. Przechodził wiele remontów, 
zwłaszcza za panowania rodu 
Działyńskich. Główne wejście 
znajduje się od strony północ-
nej. Strona zachodnia to tarasy 
z widokiem na jezioro. Strona 
wschodnia to neogotycka wieża 
zbudowana z czerwonej cegły. 
Przy wjeździe do zamku znaj-
duje się oficyna oraz wozownia. 
Wnętrza to przepiękne muzeum 
z unikatowymi eksponatami: me-
ble z różnych epok, obrazy, rzeź-
by oraz kolekcje numizmatów 
i militariów. Sala Mauretańska 
nawiązuje do Dziedzińca Lwów 
w Alhambrze. Wieża to natomiast 
zbiory etnograficzne przywiezio-
ne przez Władysława Zamoyskie-
go z Australii i Oceanii. Zamek 
jest siedzibą Biblioteki Kórnickiej 
PAN.

Tekst i fot. (Maw)

Katedra na Ostrowie

Cytadela w Poznaniu obfituje w zabytki militarne

Zamek Cesarski – dziś miejsce kultury

Pałac w Kórniku

Zoo w Poznaniu
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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)

W tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że nie 
będziesz wiedział, w co włożyć ręce. Tu ktoś popro-
si cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które szybko 
trzeba nadrobić. Będziesz zaganiany, zdezorientowa-
ny i zdenerwowany. Tylko spokój może cię uratować. 
Zamiast tracić siły na panikowanie, zabierz się do 
pracy i punkt po punkcie odhaczaj, co już zrobiłeś.

Kolejny raz ktoś z pracy próbuje sobie przypisać twoje 
osiągnięcia. Przyszła pora, by na to zareagować. Na 
chłodno, bez emocji, opracuj plan działania. Jeśli ko-
lejny raz odpuścisz, twoja frustracja będzie narastać. 
Czas powodzenia w sprawach finansowych. Albo 
otrzymasz zaległą premię, albo bez kłopotu i na do-
brych warunkach załatwisz pożyczkę lub kredyt. 

Energia będzie cię rozsadzać. Zaczniesz załatwiać 
wszystkie sprawy jednocześnie i, o dziwo, pora-
dzisz sobie doskonale. Na niwie zawodowej zapre-
zentujesz kilka nowych pomysłów, przekonasz też 
współpracowników do ich realizacji. Spodziewaj się 
zaproszenia na fajną imprezę. Spotkasz tam kogoś, 
kto zawróci ci w głowie. Przygoda gwarantowana.

Uważaj na to, co mówisz. Ktoś bacznie nasłuchuje, 
czym się przechwalasz i za chwilę zacznie odkry-
wać twoje powiązania, co może osłabić twoją po-
zycję zawodową. Masz dużo zalet, nie trzeba  ich 
pompować, by wyróżnić się na tle pracowników. 

Doskonały tydzień. Będziesz pełen sił, bez kłopo-
tu poradzisz sobie z każdym zadaniem. Zyskasz 
uznanie zwierzchników, a to może oznaczać nawet 
premię. Ktoś poprosi cię o radę w ważnej dla niego 
sprawie. Powiedz, co dyktuje ci serce. Pomoże, a ty 
zyskasz wdzięczność.

To, czego ci teraz potrzeba, to zwolnienie tempa. 
I gwiazdy temu sprzyjają. Zaplanuj weekendowy 
wyjazd i wyłącz telefon, albo po prostu zamknij się 
w domu i udawaj, że cię nie ma. Naładujesz akumu-
latory. Niedaleko ciebie jest ktoś, kto czeka na okaza-
nie mu zainteresowania.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważny, obowiązkowy 
i nadzwyczaj dokładny. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałeś.

Rozkwitniesz intelektualnie. Zaczniesz interesować 
się nowymi sprawami, będziesz dużo czytać, dzielić 
się swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przy-
da się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych okazja do gorącego romansu i pokusa 
zdrady. Zastanów się, ile na tym stracisz, a ile zy-
skasz.

Przełożeni postanowią ocenić twoje postępy zawo-
dowe. Przygotuj się do tego. Jeśli kierujesz zespo-
łem, podziel zaległe zadania między współpracow-
ników, by szybko je wykonać. Nie bierz wszystkiego 
na swoje barki. Będziesz miał teraz więcej obowiąz-
ków domowych niż zwykle. Uważaj, by się nie prze-
pracować. Znajdź choć chwilę na relaks, wyjdź na 
spacer, poczytaj.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydo-
wanie gorszy czas. Nic bardziej mylnego. W tych 
niesprzyjających okolicznościach czai się szansa, 
ale musisz ją dostrzec, by móc wykorzystać. Nie idź 
na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko 
się ułoży po twojej myśli. Przed podjęciem decyzji 
upewnij się, że nie kierują tobą tylko i wyłącznie 
emocje.

Udany czas. Nie zabraknie okazji do radości i zabawy. 
Poczujesz się wyluzowany, zrelaksowany, będziesz 
o wiele bardziej tolerancyjny i wyrozumiały niż zwy-
kle. Ktoś poprosi cię, byś został mediatorem między 
zwaśnionymi stronami. Dobrze sobie poradzisz z tym 
niecodziennym zadaniem. Nie wątp w swoje siły ani 
kompetencje.

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie, ani do siebie cudzych pretensji. Nie dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. Ktoś 
da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją od-
rzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.

Kolorowanki dla dzieci
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W minioną środę plac Deker-
ta zyskał świąteczny wygląd. Na 
okazałym drzewku zawisły ozdo-
by bożonarodzeniowe własno-
ręcznie wykonane przez lipnow-
skie dzieci, zapłonęły światełka, 
pojawiły się iście świąteczne 
ozdoby centralnego placu Lipna.

– To jest nasza wspólna cho-
inka – mówi Maciuś. – Drzewo 
jest bardzo duże, więc ozdób 
też dużo potrzebuje. W święta 
przyjdziemy sprawdzić, czy nasze 

prace ładnie się prezentują i czy 
wszystkim się podoba. Ja myślę, 
że najładniej to będzie wieczo-
rem, bo jest dużo lampek.

Jak przystało na spotkanie 
przy choince na dzieci czekały 
prezenty. Mikołaj i jego pomoc-
nicy nie żałowali słodkości, pięk-
nych upominków i pomysłów na 
wspólną zabawę. Nad świąteczną 
zabawą czuwali pracownicy MCK. 
Były tańce, wspólne śpiewy i za-
bawa jakiej plac Dekerta jeszcze 

nie widział. Nikomu nie przeszka-
dzał wiatr, a setki nóżek pląsały 
w rytm świątecznych melodii. 
Krzysztof Kowalewski i Małgo-
rzata Żarecka Ziółkowska przy-
gotowali dla gości mnóstwo kon-
kursów z nagrodami, a więc i na 
nudę nie było czasu.

Nad mikołajkową zabawą 
czuwał burmistrz Paweł Bana-
sik, radni z przewodniczącą Ewą 
Urbańską i urzędnicy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
Renifer był oblegany przez chłopców

Oto nasza choinka - mówią dzieci
Odpoczynek po pracowitym dniu

Ubierali choinkę z Mikołajem
LIPNO  6 grudnia w centrum miasta spotkały się dzieci ze wszystkich lipnowskich przedszkoli i szkół. 
Najbardziej oczekiwanym gościem był św. Mikołaj z koszem pełnym słodyczy. Organizatorem akcji 
był urząd miejski, a nad zapewnieniem dobrej zabawy milusińskim czuwali pracownicy Miejskiego 
Centrum Kulturalnego

R E K L A M A
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Herszełe – poeta
Czy z robotnika włókienniczego można stać się 
poetą? Oczywiście. Dokonał tego Herszełe Daniele-
wicz, który pochodził z Lipna.

XVIII wiek

Narzekanie na wojaków
W 1713 roku trwał kolejny rok wojen. Ziemia dobrzyńska wyczerpana poto-
pem szwedzkim musiała stawić czoła kolejnym marszom wojsk.

Postać

Bohaterowie mas
POSTAĆ  Współczesna młodzież jako idoli wskazuje sportowców, gwiazdy muzyki, a nawet interne-
towych blogerów. Przed wojną, aby dostać się do grona idoli, należało popisać się czymś więcej niż 
obecnie. Oto dwie zapomniane postacie polskiego międzywojnia, które poruszały wyobraźnię tłu-
mów

Herszełe urodził się w Lip-
nie 30 stycznia 1882 roku. O jego 
młodych latach wiemy niew-
iele. Nawet dziś trwają spory o to 
gdzie urodził się i gdzie zmarł, 
chociaż w amerykańskich źródłach 
najczęściej pojawia się nazwa Lip-
no. Rodzina Herszełe udała się do 
Warszawy. Jego ojciec pracował 
jako robotnik i podobna “kariera” 
była pewna dla Herszełe. W 1908 
roku, po okresie rewolucji 1905 roku 
i odwilży, a następnie ponownym 
powrocie do sztywnych zasad 
przez cara, Herszełe wyemigrował 
na dwa lata do Szwajcarii.

Pisaniem zajmował się już 
wcześniej. W 1904 roku pisał pier-

wsze artykuły. W 1907 roku wydał 
pierwszy tomik wierszy. Nie były 
to utwory wyjątkowo ambitne. 
Były to proste, pogodne wierszyki. 
Bardzo interesował się folklorem 
żydowskim. Spisywał zasłyszane 
wiersze, piosenki, zabawy. W 1910 
roku wrócił do Polski. Pracował 
jako dziennikarz i robotnik. Wiódł 
proste życie, które przerwała II 
wojna światowa. Podzielił los 
swoich rodaków. Został zamknięty 
w getcie, ale i tu pisywał. Mimo 
tragizmu sytuacji był znany ze 
swojego czarnego humoru. Zmarł 
w 1941 roku w getcie.

(pw), fot. ilustracyjne

Od początku XVIII wieku 
w naszej części Europy trwał konf-
likt, który przeszedł do historii jako 
III wojna północna. Polska formal-
nie nie brała udziału w rozgry-
wce Szwedów, Duńczyków, Rosjan 
i Saksończyków, ale była miejscem 
rozgrywania się wielu bitew. 
W całym kraju rozlokowano wojska 
polskie oraz saskie.

 Pod Brodnicą przebywały 
regimenty polskie. Jedynym spo-
sobem wyżywienia wojska w tam-
tych czasach było zdobywanie go 
na lokalnej ludności. Jeśli wojsko 
przebywało na danym terenie, 
długo czyniło straty nie mniejsze, 
niż następujące w wyniku wojny.

 - Że zaś nieznośne od 
kampujących pod Brodnicą regi-
mentów polskich jawnie i potajem-
nie przez zabieranie sian, zboża, 
bydła, owiec na rzeź i podwody 
ponosi szkody, tedy zabiegając ostat-
niej przez dalsze furaże i czart ruinę 
prasza się tym dalszym opresiom 

zaprzestać... - grzmieli szlachcice 
w laudum sejmiku lipnowskiego 10 
września 1715 roku. Wspomniany 
“furaż” to przestarzałe określenie 
paszy dla koni wojskowych.

 Sprawą wojsk miał 
zająć się podkomorzy dobrzyński 
Jakub Zboiński oraz Kazimierz 
Suminiński z chełmińskiego. Ze 
strony wojskowej wyznaczono 
generała Kaznowa. Problemem byli 
nie tylko szeregowi żołnierze, ale 
także oficerowie. We znaki dawali 
się zwłaszcza oficerowie z batalionu 
marszałka koronnego.

 Prośba szlachty 
dobrzyńskiej nie była odosobniona. 
Wojska rabowały dobra szlacheckie 
i miasteczka w całej Polsce. Podob-
nie było choćby na Lubelszczyźnie, 
gdzie wojska saskie wymusiły na 
lokalnej ludności ok. milion złotych. 
Wojsko polskie miało w tym czasie 
bardzo złą opinię. Obwiniano je 
o bezczynność, tchórzostwo i wyko-
rzystywanie do załatwiania prywat-

nych interesów oficerów. Powstały 
nawet wiersze na ten temat:

“Do boju nigdy spełna chorągwi 
nie liczy,

A spełna o pieniądze i hibernę 
krzyczy,

Nie dasz toć związkiem grozi, 
nie dba na braty,

W miastach i po wsiach Polak 
lew nieustraszony

W potrzebie zaś wojennej 
tchórz snać opuszczony.

 Oburzenie szlachty 
podobne jak w Lipnie narastało. 
W końcu w 1715 roku szlachta 
wszczęła bunt przeciwko królowi 
Augustowi II Mocnemu. Bunt 
zakończyła porażka szlachty w bit-
wie pod Kowalewem (niedaleko 
Golubia-Dobrzynia) w 1716 roku. 
Doszło do sejmu niemego podc-
zas którego uzgodniono warunki 
pokoju. To przyniosło przynajmniej 
kilkanaście lat spokoju w Rzecz-
pospolitej.

(pw)

niewielką kwotę “Dal” polskiej Po-
lonii. Został jako żywy pomnik pol-
skiej odwagi.

 Sam Bohomolec w czasie 
II wojny światowej walczył 
w oddziałach polskich pod Tobruki-
em, w Libii i we Włoszech. Po wojnie 
wyemigrował do Kanady i zajął się 
hodowlą bydła. Po latach kupił ranc-
zo w USA. Zajął się hodowlą koni. 
Gospodarstwo istnieje do dziś pod 
nazwą Bohomolec Ranch. Zdobywca 
Atlantyku zmarł w 1988 roku w ka-
nadyjskim Edmonton.

 Drugim bohaterem tam-
tych lat, dziś już zupełnie zapom-
nianym, był dżokej Józef Górecki. 
Jeszcze jako 55-latek dosiadał na-
jszybszych koni. Był ikoną tego 
sportu. Pracę przy koniach zaczął 
jako 12-latek w stajni Krasińskich. 
Pracował ciężko i zajmował się nimi 
przez cały rok. W odróżnieniu od 
innych dżokejów, którzy zaczynali 
treningi dopiero po zimowej przer-
wie i ograniczali tylko do jazdy, 
Górecki zajmował się wszystkim, 
łącznie z codziennym karmieniem. 

Jako dżokej ścigał się w Mosk-
wie, Sankt Petersburgu  i in-
nych miastach byłego Cesarstwa 
Rosyjskiego. Należy pamiętać, że 
w tamtych czasach wyścigi konne 
były elitarnym sportem. Piłka 

nożna raczkowała i była sportem dla 
robotników. Góreckiego opisywano 
jako “małego człowieczka o drobnej 
stopie, kobiecej ręce i niepospolitym 
zdrowiu.

 Przez cały okres 
międzywojenny był idolem dla 
miłośników wyścigów konnych. 
Miał ponad 30 lat doświadczenia. 
Imponował również dojrzałością 
i skromnym zachowaniem. Wielu 
dżokejów popadało w nałogi. Była 
to branża, gdzie łatwo było zboczyć 
na złą drogę. Górecki był inny, 
spokojny i twardo stąpający po zi-
emi. Zasłynął także z poświęcenia 
podczas warszawskiej gonitwy 
w 1931 roku. Wszyscy czekali na 
główny bieg na 1800 metrów. Wzięło 
w nim udział 15 klaczy. 600 metrów 
przed metą nastąpiło tragiczne 
starcie dwóch klaczy. Kolejne konie 
zaczęły zrzucać jeźdźców. Górecki 
zachował zimną krew jadąc z tyłu, 
a na dodatek w ostatniej chwili ko-
sztem własnego upadku skierował 
swoją klacz tak, by ta nie stratowała 
leżącego na torze dżokeja Chatisowa. 
Kiedy kurz opadł, dwóch jeźdźców 
umierało na torze. Kilku kolejnych 
jęczało z bólu. Był to najtragic-
zniejszy wyścig międzywojnia.

(pw)

Pierwszym bohaterem jest 
Andrzej Bohomolec. Pochodził ze 
szlacheckiej rodziny. Urodził się 
na terenach obecnej Łotwy. Był 
żołnierzem błękitnej armii Gen. 
Hallera. Zasłynął ze swojej wy-
prawy na niepozornym jachcie 
“Dal” z Gdyni do Chicago. Poruc-
znik Bohomolec był pierwszym 
Polakiem, który przepłynął ocean 
zwyczajnym jachtem. Uczynił to 
z dwuosobową załogą. Jedynym 
marynarzem z wykształcenia był 
porucznik marynarki handlowej 
Jerzy Świechowski. Sam Bohomolec 
również znał się na żeglowaniu, 
chociaż formalnie był poruczni-
kiem ułanów. W swoim bogatym 
życiorysie miał rejsy statkami han-
dlowymi, przeważnie pod francuską 

banderą. Całe 
życie poruc-
znika było 
n i e z w y k ł ą 
podróżą.

 Szkoły 
kończył we 
Francji, Szwa-
jcarii i Rosji. 
Maturę zdawał 
w 1918 roku 
w Finlan-
dii. Stamtąd 
p r z e d o s t a ł 

się do Francji, gdzie zaciągnął się 
do armii generała Hallera. Został 
kawalerzystą i uwielbiał to co robił. 
Brał udział w zawodach jeździeckich. 
Niestety problemem bohatera tej 
opowieści było serce. Po jednych 
z zawodów trafił do szpitala pod 
opiekę kardiologów. To właśnie na 
szpitalnym łóżku zaczął kreślić pla-
ny przyszłej wyprawy przez Atlan-
tyk. Wprost ze szpitala udał się do 
Gdyni i tam rozpoczął przygotow-
ania do rejsu. Do dyspozycji miał 
niespełna 10-metrową łódkę o pow-
ierzchni 45 m2. To bardzo mało.

 Załoga podniosła kotwicę 
w Gdyni 5 czerwca 1933 roku. Wybra-
no trasę pasatową, która miała być 
najbezpieczniejsza. Niestety 350 mil 
od wybrzeży Ameryki jacht natrafił 

na huragan. Był już sierpień, godzi-
na 17.00. Załoganci wiedzieli, że 
czeka ich walka o przetrwanie. Zwi-
astunem burzy był jasny pierścień 
chmur na horyzoncie. Walka 
z żywiołem trwała kilka dni. Boho-
molec i koledzy dzień i noc zmienia-
li się przy pompach, ponieważ woda 
wdzierała się na pokład.  Trzeciego 
dnia o poranku potężna fala 
wywróciła jacht.  Załogę ocaliła kon-
strukcja łódki, która była obciążona 
ołowiem i miała tendencję do 
samodzielnego wracania do pionu. 
Dopiero po 4 dniach pogoda zaczęła 
się poprawiać. Efektem burzy był 
złamany maszt. Marynarze ski-
erowali się na Bermudy. Załoga por-
tu była strasznie zaskoczona tym, 
że Polacy przetrwali. Wiele statków 
nie miało takiego szczęścia. Hura-
gan nazwany Chesapeake-Potomac 
dotknął także wschodnie wybrzeże 
USA.

 Przerwa na naprawy 
trwała niespełna rok. 3 czerwca 1934 
roku już tylko dwuosobowa załoga 
ruszyła dalej do Nowego Jorku. Dot-
arli tam 1 czerwca. Stamtąd już na 
spokojnie kanałami, a później wiel-
kimi jeziorami ruszyli w kierunku 
Chicago. Dotarcie do Chicago zbiegło 
się z odbywającą się tam wystawą 
światową. Bohomolec sprzedał za 



Uczniowie opowiedzieli o świętym Mikołaju i jego życiu

Gospodynie z Maliszewa przygotowały pyszności

Każdy kupował coś na świąteczny stół

Wolnego miejsca nie sposób było znaleźćNajbardziej oczekiwany gość

– Ładne są choinki wykonane 
własnoręcznie przez dzieci z róż-
nych produktów, ale ja jednak wy-
bieram stroik na stół świąteczny 
– mówi pani Asia. – Wybór jest 
ogromny, ja jestem zwolenniczką 
naturalnych tworzyw, więc kupu-
ję drewniany, zdobiony szyszkami, 
świeczką, świerkiem. Jest śliczny 
i taki tradycyjny.

Stoisko z własnoręcznie wy-
konanymi ozdobami bożonaro-
dzeniowymi było oblegane przez 
przybyłych. Gospodynie zachwyci-

ły amatorów tradycyjnych smaków, 
a uczniowie ciekawym występem 
artystycznym obfitującym w infor-
macje o świętym Mikołaju, genezie 
mikołajek i obdarowywania się 
prezentami. Emocje budziły licy-
tacje ozdób świątecznych. Dochód 
z kiermaszu posłuży na zorganizo-
wanie wycieczki dla uczniów.

W środę w szkole w Maliszewie 
zapanowała już bożonarodzeniowa 
atmosfera. Goście, samorządowcy, 
rodzice uczniów i mieszkańcy wy-
chodzili z pięknymi przedmiotami 

na świąteczny stół i poczuciem 
dobrze wydanych pieniędzy. Każ-
da złotówka wydana na kiermaszu 
zaowocuje bowiem beztroskimi 
chwilami dla uczniów podczas 
zwiedzania nowych zakątków na-
szego kraju. Tradycyjne mikołajki 
w Maliszewie połączone z kierma-
szem to niewątpliwie strzał w dzie-
siątkę, a świadczy o tym zwiększa-
jąca się z roku na rok frekwencja.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska
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R E K L A M A

Kiermasz z Mikołajem
GMINA LIPNO  6 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Maliszewie zafundowali licznie przybyłym go-
ściom obfitujące w dobrą zabawę, ciekawe wiadomości o życiu świętego Mikołaja, kiermasz ozdób bożona-
rodzeniowych i potraw świątecznych oraz licytacje spotkanie mikołajkowe
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Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Sprzedam świetlówki energooszczęd-
ne i ledowe. Tel. 792 544 832

Tuja, szmaragd, 0,50 zł. Kontakt pod 
nr tel. 518 518 835 

Matrymonialne

Poznam kobietę, napisz pod numer 
tel. 726 015 904

Rolnictwo

Sprzedam 2,52 ha ziemi w miejsco-
wości Klonowo, gmina Zbójno. Tel. 
507 665 029, 507 618 304

Różne

Orzech średni 50 kg, wałki napęd. 
Rozrzut. Opryskiwacz. Kontakt pod nr 
tel. 54 289 73 47

Usługi

Transport koni, krów i innych zwie-
rząt na terenie całej Polski. Atrak-
cyjne stawki i fachowe podejście. 
Tel. 669 450 043
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

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

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

Skup palet - sprzedaż, skup, wymiana, kontakt 
pod nr. tel. 730 015 103

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

Skup złomu i metali kolorowych Wyborscy, 
wysokie ceny, Kikół ul. Zboińskiego 15, kon-
takt pod nr. tel. 512 929 436

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

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

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

Serwis sprzątający Aleksandra Ruszkow-
ska oferuje: kompleksowe sprzątanie po 
remontach i przeprowadzkach, czyszczenie 
dywanów, tapicerek, samochodów i inne 
tel.693-930-924

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

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

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

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

Sport i rekreacja
fitness / aerobic

Surowce / skupy

Usługi
inne

salony fryzjerskie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Matrymonialne

Rolnictwo

Różne

Usługi

Drewno/Węgiel

Kupię/Sprzedam

510-264-234

GOTÓWKA W 10 MINUT

R E K L A M A

NIEMCY-HOLANDIA

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 698 239 698
Szymański Express Brodnica
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BOBROWNIKI  Prezenty od świętego

Mikołaj nie zapomniał o przedszkolakach z terenu Gminy Bobrowniki. 
Placówki przedszkolne odwiedzili: wójt Jarosław Poliwko, przewodniczący 
rady gminy Tadeusz Gradkiewicz wraz z kierownikiem Gminnego Zespołu 
Oświaty Beatą Domagalską. Podczas wizyty wręczyli najmłodszym drobne 
upominki od Św. Mikołaja.

Fot. nadesłane
R E K L A M A

JAKUB WOJCIECHOWSKI
 urodził się 4 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,64 kg i mierzył 
52 cm. Jest synem Damiana 
i Karoliny z Radomic, ma 
brata Kacpra 

ALICJA STRUPCZEWSKA
 urodziła się 6 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,5 kg i mierzyła 
57 cm. Jest córką Arkadiu-
sza i Sylwii z Zadusznik, ma 
siostrę Sandrę

MARTYNKA 
WICHROWSKA

 urodziła się 2 grudnia 
w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,2 kg i mierzyła 
53 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Wiesława 
i Eweliny z Wierzbicka

ANTONI DĄBROWSKI
 urodził się 2 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,5 kg i mierzył 54 
cm. Jest synem Andrzeja 
i Marty z Lubina, ma bra-
ta Wiktora 

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

fot. Lidia Jagielska

WIKTORIA KOPCZYŃSKA
 urodziła się 5 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,15 kg i mierzyła 
54 cm. Jest córką Tomasza 
i Wiolety z Grodzenia, ma 
siostrę Oliwię

NADIA KUŁAKOWSKA
 urodziła się 4 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,67 kg i mierzyła 
50 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Artura i Ewy 
z Karnkowa 
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Rekordowy bieg mikołajkowy
REKREACJA  165 biegaczy stanęło na starcie Trzeciego Biegu Mikołajkowego w Skępem. Najmłodszy 
śmiałek to pięcioletni Jakub Cymerman, najstarszy to Kazimierz Zawadzki

– Liczba uczestników poka-
zuje nam, że jest potrzeba takich 
imprez – mówi szefowa wydziału 
oświaty skępskiego ratusza Mag-
dalena Elwertowska. – Dopisała 
nam pogoda. Myślę, że nie bez 
znaczenia były też nagrody, któ-
re ufundowali oprócz burmistrza 
Skępego także Anna Sztankowska 
oraz Zenon i Małgorzata Marku-
szewscy. Dopasowaliśmy też ter-
min biegu tak, by nie nakładał się 
z innymi organizowanymi w po-
bliskich miejscowościach.

I dzięki temu na mikołajkowy 
bieg zmierzali amatorzy biegania 
nie tylko ze Skępego i okolicznych 
wsi, ale też z Lipna, Sierpca, To-
runia, Rypina i nie tylko. Jedni 
biegli, inni kibicowali. Atmosfera 
i pogoda były iście mikołajkowe 
i wspaniałe. Na starcie stanęli 
starsi i młodsi, kobiety i męż-
czyźni, w sumie 165 osób. Ważny 
był wynik, ale najważniejsza była 
sportowa integracja i dobra zaba-

wa, a tego nikomu w niedzielne 
popołudnie w Skępem nie zabra-
kło.

– Piękna pogoda służy spę-
dzeniu na sportowo niedzielnego 
popołudnia, rywalizacji sporto-
wej i dobrym wynikom – mówił 
burmistrz Skępego Piotr Wojcie-
chowski. – Dziękuję organizato-
rom, służbom dbającym o bez-

pieczeństwo medyczne z panią dr 
Wiśniewską na czele, straży po-
żarnej z Wioski i policji z powiatu 
lipnowskiego jak i z naszego po-
sterunku w Skępem. Dziękuję też 
sponsorom.

Najmłodszy biegacz to Jakub 
Cymerman (2012 rok), najstar-
szy Kazimierz Zawadzki. Wśród 
dziewcząt do lat 16 zwyciężyła 

Laura Olach przed Pauliną Rybką 
i Martyną Święcikowską. Wśród 
chłopców do 16. roku życia zwy-
ciężył Dominik Cyrankowski 
przed Mateuszem Skoniecznym 
i Szymonem Hanke.

W grupie biegaczy w wie-
ku 16-35 lat najszybsza okazała 
się Klaudia Kazimierska. Drugie 
miejsce zdobyła Weronika Rzym-

ska, a trzecie Katarzyna Kuchnic-
ka. Spośród mężczyzn pierwsze 
miejsce przypadło Pawłowi Mo-
skalowi, drugie Krystianowi Gór-
skiemu, a trzecie Filipowi Michal-
skiemu.

Mariusz Pawłowski wygrał 
w grupie biegaczy w wieku 35-70 
lat. Na drugim stopniu podium 
stanął Paweł Śliwiński, a na trze-
cim Mariusz Waszak. W tej grupie 
wiekowej kobiet zwyciężyła Wio-
letta Makowska, przed Anną Bo-
rawską i Olą Witczak.

W grupie 70 plus zwyciężył 
Stanisław Błaszczak, a drugie 
miejsce zdobył Kazimierz Za-
wadzki. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom, nie tylko zwycięz-
com. Kolejny bieg mikołajkowy 
w Skępem już za rok.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Sporty walki

Medale karateków
9 grudnia odbyły się dwie imprezy karate kyokushin. 
Sukcesy święcili na nich zawodnicy Lipnowskiego 
Klubu Karate Kyokushin.

We Wrocławiu odbył się Pu-
char Polski Karate Kyokushin, 
w którym wystąpił Szymon Ma-
jewski, zdobywając złoty medal 
w kumite juniorów młodszych 
– 60 kg. Szymon wygrał 4 walki, 
z czego pierwszą zakończył przed 
czasem. W Szczecinie odbył się 
Międzynarodowy Turniej Karate 
Kyokushin Challenge w kumite 
z udziałem 314 zawodników. Do 
Szczecina pojechało 6 zawodni-
ków z LKKK, zdobywając 6 medali: 
3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy.

Każdy z naszych zawodników 

musiał wygrać min. 3 do 5 walk, 
by zająć wysokie miejsce. Zło-
to zdobyli: Sądej Zuza w kumite 
kadetek (12-13 lat) + 40 kg, Praż-
niewski Bartosz w kumite chłop-
ców 8-9 lat – 30 kg i Majewska 
Marta w kumite 8-9 lat – 30 kg. 
Srebro zdobyli: Gabrychowicz Ka-
sia w kumite dziewcząt 10-11 lat + 
40 kg oraz Szojda Staś w kumite 
chłopców 10-11 lat – 35 kg. Brąz 
przypadł Marysi Szojda w kumite 
dziewcząt 10-11 lat – 35 kg.

(ak)
 fot. nadesłane

Tenis stołowy

Gospodarze najlepsi
Zawodnicy LZS Jastrzębie zdominowali Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Pu-
char Wójta Gminy Lipno, którego byli gospodarzem. W turnieju we wszystkich ka-
tegoriach udział wzięło 47 zawodników. Patronem medialnym był tygodnik CLI.

Organizatorem turnieju było 
LZS Jastrzębie, wspierane przez 
samorząd gminy Lipno. Celem roz-
grywania zawodów była przede 
wszystkim popularyzacja tenisa 
stołowego. Patronem honorowym 
imprezy był wójt Andrzej Szychul-
ski. Zawody odbyły się w Zespole 
Szkół w Karnkowie i są otwarte dla 
zawodników z całej Polski. Do Karn-
kowa przyjechali tenisiści m. in. 
z Płocka, czy Gostynina. W trzech 
z czterech kategoriach triumfo-
wali zawodnicy z Jastrzębia. Więcej 
zdjęć oraz wideo z turnieju na na-
szej stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

KATEGORIA MŁODZIK:

1. Patryk Słabkowski – LZS Jastrzębie
2. Aleksander Cieślak – LZS Jastrzębie
3. Mikołaj Krzewiński – LZS Jastrzębie

KAREGORIA 
KADET-JUNIOR:

1. Krystian Rybowicz – LZS Jastrzębie
2. Rafał Czarnomski – Mochowo
3. Rafał Krzeszewski – Mochowo

KATEGORIA OPEN:

1. Marcin Chojnicki – LZS Jastrzębie
2. Piotr Milczarski – GKS Fala 
                                  Nowy Duninów
3. Bartosz Słomski – LZS Jastrzębie

KATEGORIA WETERAN:

1. Ryszard Szudzikowski – Start Lubraniec
2. Jarosław Politowski – Płock
3. Andrzej Rybowicz – LZS Jastrzębie

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Siatkówka

Zdecyduje ostatni mecz
9-10 grudnia odbyły się VII i VIII kolejka LALPS. O mistrzostwie zdecyduje mecz 
ostatniej kolejki pomiędzy Setbolem Czernikowo i ekipą Kisiel z Ryżem.

Nowy lider w DLF
PiŁKA NOŻNA  III kolejkę Dobrzyńskiej Ligi Futsalu rozegrano w sobotę 9 grudnia. Ważny mecz wygra-
ła Gmina Lipno i awansowała na fotel lidera

W pierwszej potyczce spotka-
ły się mocne zespoły FC Wielgie 
i Gmina Lipno. Mecz stał na do-
brym poziomie i niespodziewanie 
zaczął się od dość łatwego prowa-
dzenia lipnowian aż 3:0. Piłkarze 
z Wielgiego we właściwy rytm 
wpadli dopiero 5 minut przed 
końcem, kiedy to szybko zdobyli 
2 gole. Pobudka nastąpiła jednak 
zbyt późno, bo mimo kilku do-
brych sytuacji czasu na wyrów-
nanie już zabrakło i zwycięsko 
z tego pojedynku wyszła Gmina 
Lipno.

Prawdziwą kanonadę oglą-
daliśmy w meczu ZEWiK – Orion. 
W spotkaniu padło 13 goli, z cze-
go aż 12 do bramki Oriona. Warto 
podkreślić, że na listę strzelców 
w ZEWiK-u wpisali się wszyscy 
zawodnicy występujący tego dnia 
na boisku. Gola zdobył nawet 
bramkarz Wyczałkowski, który 
pewnie egzekwował rzut karny. 
Po honorowym trafieniu Oriona 
ostateczny rezultat meczu wy-

niósł 12:1
Miejscowa publiczność z nie-

cierpliwością czekała na do-
brzyńskie derby Fanatic - OSP. 
Mimo tego, że naprzeciwko sie-
bie stanęło wielu przyjaciół, to 
na boisku sentymentów nie było 
i przez całe 36 minut oglądaliśmy 
twardą walkę. Od prowadzenia 

zaczął Fanatic, ale później coraz 
lepiej wyglądała gra OSP. Strażacy 
z nawiązką odrobili straty i kilka 
minut przed końcem prowadzili 
już 7:1. Na koniec Fanatic zdobył 
jeszcze 2 gole i zmniejszył roz-
miary porażki do 3:7.

Kiedy na boisko wychodzi 
I i VII drużyna w tabeli, to re-

R E K L A M A

Dobrzyńska Liga Futsalu – II kolejka: 02.12.2017
Lp. Nazwa Mecze Pkt Z R P Bramki
1. Gmina Lipno 3 7 2 1 0 18:13
2. Terazlipno 3 6 2 0 1 13:6
3. FC Wielgie 3 6 2 1 1 13:7
4. OSP Dobrzyń 3 4 1 0 1 14:16
5. ZEWiK 3 3 1 0 2 14:12
6. Wisła 3 3 1 1 2 7:9
7. Fanatic 3 3 1 0 2 14:17
8. Orion 3 3 1 0 2 5:18

Końcowa tabela
Lp. Nazwa Mecze Pkt Z P Sety m. pkt
1. SETBOL 

CZERNIKOWO
7 21 7 0 21-4 618-491

2. KISIEL Z RYŻEM 7 21 7 0 21-5 624-488

3. KRAWACIARZE 7 12 4 3 13-11 541-532

4. STAKON KIKÓŁ 7 11 3 4 14-15 599-590

5. LIPNOWIAK 
OLDBOY

6 8 3 3 12-9 493-503

6. TEAM LIPNO 7 6 2 5 11-17 594-596

7. ZST LIPNO 8 6 2 6 11-23 638-747

8. LO LIPNO 7 5 1 6 8-16 510-600

9. RADOMICE 6 4 2 4 8-16 486-466

Gmina Lipno została nowym liderem DLF
III kolejka:

FC Wielgie – Gmina Lipno 2:3
(Przybyszewski – 1, Kosowski – 1; Kaczorowski – 1, 

Bartczak M. – 1, Bartczak Ł. –1)
Żółta kartka: Bartczak Ł. (Gmina Lipno)

ZEWiK – Orion 12:1
(Kraśnicki D. – 1, Kraśnicki A. – 1, Reznerowicz – 2, Laskowski – 4, 

Wyczałkowski T. – 1, Balcerowski – 2, Ziółkowski – 1;
Bętlewski J. – 1)

Fanatic – OSP Dobrzyń 3:7
(Statkiewicz – 1, Kleczkowski – 1, Jasiński – 1; 

Olewiński Ł. – 2, Lewandowski – 1, Rzęsiewicz P. - 1, 
Tyburski – 1, Olewiński P. – 1, Jasiński – samob.)

Wisła – Terazlipno 4:2
(Bugaj – 1, Uzdowski – 1, Nowakowski – 1, Skrzynecki – 1; 

Kotkiewicz – 1, Markowski – 1)

zultat spotkania wydaje się być 
z góry rozstrzygnięty. Nie za to 
jednak lubimy sport, który czę-
sto jest nieprzewidywalny. Tak 
było w meczu Terazlipno z Wisłą. 
Wielu zastanawiało się jak wy-
soko lipnowianie pokonają eki-
pę z Sobowa i choć mecz zaczął 
się zgodnie z planem od prowa-
dzenia Terazlipno, to późniejsze 
wydarzenia zaskoczyły chyba 
wszystkich. Ambitnie walczący 

Wiślacy sprawili jak na razie naj-
większą niespodziankę i pokonali 
Terazlipno 4:2.

W tabeli DLF na prowadzenie 
wysunęła się Gmina Lipno, która 
z 7 punktami wyprzedza Tera-
zlipno i FC Wielgie. W klasyfikacji 
króla strzelców jak na razie naj-
więcej bramek uzbierali M. Bart-
czak (Gmina Lipno) i P. Laskowski 
(ZEWiK) – po 5.

Tekst i fot. (ak)

WyNiKi Vii KOlejKi lAlPS:
Krawaciarze – ZST Lipno 3:0 (25:19.25:14,25:23)

Team Lipno – Kisiel z Ryżem 1:3 (20:25,20:25,25:15,18:25)
Lipnowiak Oldboy – LO Lipno 1:3 (19:25,25:17,20:25,25:27) 
Setbol Czernikowo – Radomice 3:1 (25:12,25:18,20:25,25:18)

Pauza – Stakon Kikół

WyNiKi Viii KOlejKi: 
Stakon Kikół – ZST Lipno 2:3 (23:25,22:25,25:20,25:23,13:15)

Krawaciarze – Team Lipno  3:1 (25:16,21:25,27:25,25:21)
Kisiel z Ryżem – Lipnowiak Oldboy 3:1 (25:10,23:25,25:23,26:24)

LO Lipno – Setbol Czernikowo 0:3 (16:25,24:26,17:25)
Pauza – Radomice

iX (OStAtNiA) KOlejKA 
OrAz zAKOńczeNie ligi:

9.00 Team Lipno – Stakon 
Kikół

9.00 Lipnowiak Oldboy – 
Krawaciarze

10.30 Setbol Czernikowo – 
Kisiel z Ryżem

10.30 Radomice – LO 
Lipno

Pauza – ZST Lipno
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