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Wiśniewski przejął władzę
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Piotr Wiśniewski odebrał symboliczny klucz do miasta od Jacka Waśko i oficjalnie 
objął urząd burmistrza miasta i gminy na kadencję 2018-2023. Przewodniczącym nowej rady miasta został 
Krzysztof Pryciak, jego zastępcami Jadwiga Grudzińska i Dorota Kalinowska
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Ostatnie dni były wyjątkowo 
aktywne w dobrzyńskim samo-
rządzie. O ostatnim posiedzeniu 
poprzedniej rady miasta przeczy-

tacie na str. 3. Zaledwie trzy dni 
po nim odbyła się pierwsza sesja 
nowego samorządu. Oczywiście 
najważniejszym momentem było 

uroczyste przekazanie władzy 
przez ustępującego Jacka Waśko 
nowemu burmistrzowi Piotro-
wi Wiśniewskiemu. Były włodarz 
przekazał symboliczny klucz do 
miasta, składając życzenia swo-
jemu następcy. – Gratuluję wy-
grania wyborów i życzę, aby dalej 
rozwijał pan tę gminę i miasto – 
powiedział Jacek Waśko.

Po chwili nowy burmistrz 
złożył ślubowanie i tak oficjalnie 
rozpoczął swoją pierwszą kaden-
cję. – Ten dzień jest bez wątpie-
nia jednym z najważniejszych 
w moim życiu. Objęcie stanowi-
ska burmistrza miasta i gminy 
Dobrzyń nad Wisłą jest dla mnie 
wielkim zaszczytem, ale i zobo-

wiązaniem do ciężkiej i sumien-
nej pracy na rzecz rozwoju naszej 
społeczności. Mam pełną świado-
mość pokładanej we mnie nadziei, 
ale i spoczywającej wielkie presji. 
Obiecuję zrobić wszystko, aby na-
sza gmina się rozwijała. Zamie-
rzam łączyć, a nie dzielić, budo-
wać, a nie rujnować. Zdaję sobie 
sprawę, że nie zrobię wszystkie-
go sam, dlatego liczę na owocną 
współpracę z radą i z wszelkimi 
społecznościami. Jesteśmy tutaj 
po to, aby służyć mieszkańcom 
tej gminy, pomagać im w miarę 
naszych możliwości, rozwiązywać 
ich problemy. Jestem przekonany, 
że wspólnie zrobimy dużo dobre-
go, tak aby za pięć lat powiedzieć: 

udało się – powiedział burmistrz 
Piotr Wiśniewski.

Oczywiście na koniec pierw-
szego przemówienia nowego bur-
mistrza nie mogło zabraknąć po-
dziękowań z tymi skierowanymi 
do rodziny na czele. Były również 
podziękowania dla wyborców za 
mandat zaufania i zapewnienie, 
że ci nie pożałują swojego wybo-
ru. Wiśniewski odebrał mnóstwo 
gratulacji zarówno od odcho-
dzących jak i od obecnych sa-
morządowców, od pracowników 
jednostek podległych, od straża-
ków-ochotników, byłego burmi-
strza Ryszarda Dobieszewskiego 
i wielu mieszkańców.

Dokończenie na str. 8

Ustępujący burmistrz Jacek Waśko przekazał władzę Piotrowi Wiśniewskiemu
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Doświadczenie przetargowe popłaca
LIPNO  W powtórnym przetargu ogłoszonym na przebudowę ulicy Ogrodowej zgłosiło się dwóch wyko-
nawców, a koszt inwestycji oszacowany przez jednego z nich to… 450 tysięcy złotych, a nie jak we wcze-
śniejszym przetargu 1,1 mln zł
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– Moja decyzja o unieważnie-
niu przetargu na ulicę Ogrodową 
była właściwa – mówi burmistrz 
Paweł Banasik. – Poprzedni prze-
targ opiewał na kwotę 1,1 mln zło-
tych, nam brakowało wtedy 300 
tysięcy złotych, a ponowne ogło-
szenie przetargu pozwoli nam 
na wyremontowanie tej drogi za 
kwotę 450 tysięcy złotych. Po-
czekaliśmy trochę i już wiemy, 
że decyzja była trafna, a różnica 
w cenie jest widoczna. Ja wiem, że 
czasem trudno wytłumaczyć się 
przed mieszkańcami. Są to decy-
zje trudne, ale warto je podjąć.

W drugim przetargu oferty 
wykonania robót drogowych na 
ulicy Ogrodowej zgłosiło dwóch 
wykonawców. Zakład Dromost 
wycenił zadanie na przeszło 
pół miliona złotych, lipnowskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych na 450 tysięcy złotych. Tym 
samym wiemy już, że ulica Ogro-
dowa będzie przebudowana i że 
uda się to zrobić o wiele taniej. 
Wiemy jeszcze coś, mianowicie że 
włodarz dotrzymał słowa i że nie 
zostawi mieszkańców tej arterii 
miejskiej bez dobrej nawierzchni 
na kolejne lata. Termin wykona-

nia zamówienia ustalono na czer-
wiec przyszłego roku.

Przypomnijmy, że w pierw-
szym przetargu, październiko-
wym, na ogłoszenie ratusza od-
powiedziała jedna firma. Było 
to lipnowskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych, prace wyce-
niło wtedy na prawie 1,1 mln zł. 
Chodziło o grudniowy termin na 
zakończenie inwestycji, by zdą-
żyć w ramach okresowych z racji 
możliwej do wykorzystania dota-
cji na przebudowę drogi.

Urząd miasta uzyskał bo-
wiem, o czym dokładnie infor-
mowaliśmy, dofinansowanie na 
przebudowę ulicy Ogrodowej, ale 
z niego nie skorzystał. Niektórzy 
radni mieli pretensje o zaniecha-
nie i o wyborcze zagrywki włoda-
rza, a burmistrz Banasik zapew-
niał, że szosę zrobi z ratuszowych 
pieniędzy i ogłosił przetarg, któ-
rego wynik znamy.

Przypomnijmy jeszcze, że 
remont Ogrodowej miał zakoń-
czyć się, zgodnie z terminem do-
tacyjnym, do początku grudnia. 
Ratusz uzyskał bowiem szansę 
na dofinansowanie w ramach 
rządowego programu rozwoju 
infrastruktury drogowej. Wnio-
sek był składany do Urzędu Woje-

wódzkiego w Bydgoszczy. Kwota 
dotacji wynieść miała 320 tysięcy 
złotych. Ogrodowa doczekać się 
miała nowej nawierzchni aż do 
ulicy Okrzei. Warto wspomnieć, 
że kilka lat temu modernizacji 
doczekał się tylko 120-metrowy 
odcinek tego traktu, poczynając 
od ulicy Dobrzyńskiej. A droga 
jest istotna, bo łączy dwa trakty 
wojewódzkie, czyli ulicę Dobrzyń-
ską z ulicą Okrzei. Poza tym jest 
to ulica gęsto zabudowana i licz-
nie uczęszczana, remont jest więc 
mocno oczekiwany, a stan na-
wierzchni ma wiele do życzenia.

Termin na wykonanie tej 
przebudowy z dofinansowaniem 
był bardzo krótki, bo roboty mu-
siały zakończyć się do 7 grudnia. 
A to wszystko dlatego, że nasza in-
westycja drogowa była wcześniej 
na liście rezerwowej programu 
rozwoju infrastruktury drogowej. 
Dopiero, gdy zrezygnowało Mo-
gilno ze swojej inwestycji zakwa-
lifikowanej do listy podstawowej, 
weszła automatycznie pierw-
sza propozycja z listy rezerwo-
wej, czyli nasza ulica Ogrodowa. 
A koniec sezonu i okres wybor-
czy z nasileniem inwestycyjnym 
wiązał się i z wyższymi kosztami 
wykonawczymi, i problemem ze 

znalezieniem wykonawców. Prze-
targ został wtedy ogłoszony, ale 
zgłosiła się jedna firma i roboty 
wyceniła na zbyt wysoką, zda-
niem władz Lipna, sumę, czyli  
1,1 mln zł. Burmistrz przetarg 
unieważnił, a zaraz ogłosił kolej-
ny. Ale nie obyło się bez zastrze-
żeń rajców i wyjaśnień włodarza.

– Na ten krok złożyło się 
kilka aspektów, nie tylko finan-
sowanych – wyjaśniał po unie-
ważnieniu pierwszego przetargu 
burmistrz Paweł Banasik. – Wa-
runkiem otrzymania tych 320 ty-
sięcy złotych było też zakończe-
nie robót do 7 grudnia. Nie wiem, 
czy ten termin by był dotrzyma-
ny. Kwota 1,1 mln złotych to dla 
mnie byłaby rozrzutność. Ja ogła-
szam znów przetarg i zobaczę, za 
ile teraz uda się ją przebudować. 
Nauczony jestem już ulicą Polną, 
którą zrobiliśmy za 180 tysięcy 
złotych, a radni też nie chcieli się 
zgodzić. Decyzje te nie mają nic 
wspólnego z wyborami samorzą-
dowymi. Obiecuję, że ulica Ogro-
dowa będzie zrobiona.

I już dzisiaj wiemy, że będzie. 
Do tematu wrócimy.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

W  S k R ó c I e
LIPNO
kobiece zdjęcia 
23 listopada w auli Miejskiego Centrum Kulturalnego przy ulicy Piłsudskiego 22 odbędzie się wystawa fotografii autorstwa lipnowianina Michała Gromady zatytułowana „Moja kobiecość”. 

Gościem specjalnym wydarzenia będzie jedna z bohaterek projektu, dziennikarka, prowadząca program „Rolnik szuka żony” Marta Manowska. Wstęp wolny. Początek o godzinie 18.00.
LIPNO
Prawnik doradzi 
28 listopada w lipnowskim ratuszu będzie dyżurował prawnik. Mieszkańcy mają szansę na uzyskanie bezpłatnej porady specjalisty. Tym razem pomocą w rozwikłaniu meandrów 

prawnych radca prawny Katarzyna Wesołowska będzie służyła w przyszłą środę. Porady będą bezpłatne. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Lipnie przy placu Dekerta w godzinach 
od 9.00 do 11.00.

gMINA LIPNO
Recytowali w bibliotece 
W Bibliotece Publicznej Gminy Lipno w Radomicach odbył się szkolny konkurs recytatorski dla uczniów Zespołu Szkół w Radomicach pod tytułem „Nasz kraj malowany wierszem”. Repr-

ezentanci klas I-III recytowali wiersze patriotyczne literatury dziecięcej. Celem konkursu było pielęgnowanie wartości patriotycznych i rozwijanie zainteresowań dzieci poezją patriotyczną. 
Komisja w składzie: Ewa Rozen, Tamara Kotarska oraz Izabela Ćwiklińska spośród 12 uczestników wyłoniła zwycięzców z każdej klasy. Są to: Julia Sikora, Dominik Wyczachowski, Zuzanna 
Pipczyńska, Dżesika Kowalska, Oliwia Białach, Nadia Kucharska.

gMINA LIPNO
ewakuacja na próbę 
W Zespole Szkół w Radomicach strażacy przeprowadzili próbną ewakuację. Obserwatorami akcji byli bryg. Jerzy Fydrych i mł. kpt. Łukasz Jagliński z Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Lipnie. Ćwiczenia przebiegły sprawnie, zgodnie z obowiązującą procedurą ewakuacyjną. Po zakończonej akcji mundurowi zorganizowali szkolenie dla uczniów poszc-
zególnych grup wiekowych na temat bezpieczeństwa.

gMINA LIPNO
Politechnika Warszawska bez tajemnic 
Grupa uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Maliszewie odwiedziła Politechnikę Warszawską. Wizyta 

odbyła się na specjalne zaproszenie dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Celem wyjazdu 
był udział przedstawicieli naszej placówki w wystawach i konferencjach polskich osiągnięć lotniczych „Per Aspera 
Ad Astra” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Uczniowie zaznajomili się z historią polskiego lotnictwa,  
jego obecnym stanem, a także perspektywami rozwoju, przekrojem polskich konstrukcji lotniczych – samo-
lotów, śmigłowców, obiektów bezzałogowych oraz z biogramami wybitnych postaci polskiej techniki lotniczej. 
Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszył się jedyny egzemplarz legendarnego myśliwca PZL P.11C biorącego 
udział w kampanii wrześniowej oraz wielozadaniowy, lekki polski śmigłowiec PZL SW-4 Puszczyk używany przez 
polskie Siły Powietrzne.

Lidia Jagielska
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ta ostatnia sesja
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  W miniony piątek po raz ostatni spotkali się radni poprzedniej kadencji oraz bur-
mistrz Jacek Waśko na sesji RM. Oprócz decyzji budżetowych był to przede wszystkim czas podsumowań, 
podziękowań i pożegnań z częścią samorządowców

R E K L A M A

Ostatnia sesja w kadencji 2014-
18 odbyła się dokładnie ostatniego 
dnia rządów poprzedniej władzy. 
Do podjęcia były decyzje dotyczące 
bieżącej realizacji planów finanso-
wych. Tutaj obyło się bez dyskusji, 
głosowanie było jednostronne. 
16 listopada był dniem pożegnań, 
szczególnie dla burmistrza Jacka 
Waśko, który swój urząd sprawował 
przez cztery lata i mimo ubiegania 
się o reelekcję nie uzyskał poparcia 
mieszkańców, przegrywając wyraź-
nie już w pierwszej turze z Piotrem 
Wiśniewskim. I choć w minionej ka-
dencji nie brakowało ostrych spięć, 

zdaniem wielu był to czas bardzo 
trudny, żeby nie przytaczać skraj-
nych opinii, że stracony, to jednak 
były włodarz uważa inaczej.

– Udało się wykonać wiele 
inwestycji i projektów. Wiele dzia-
ło się w kwestii dróg, gospodarki 
wodno-kanalizacyjnej, dotowali-
śmy straże ochotnicze, modernizo-
waliśmy szkoły i instytucje gminne, 
usprawniliśmy funkcjonowanie 
urzędów, zorganizowaliśmy wiele 
cennych wydarzeń – wymieniał 
w swoim ostatnim wystąpieniu Ja-
cek Waśko.

Takie podsumowanie z pre-

zentacją multimedialną odbyło się 
w części sprawozdania burmistrza 
z działań między kolejnymi sesja-
mi rady miasta. – Co prawda było 
to poza porządkiem obrad, ale ze-
zwoliłem na takie wystąpienie. Jaka 
jest ocena społeczna pracy burmi-
strza w ostatniej kadencji, wszyscy 
wiemy – skwitował wystąpienie 
byłego włodarza przewodniczący 
RM poprzedniej kadencji Jerzy Żu-
rawski.

Piątkowa sesja była wyjątkowa 
i pożegnalna również dla niego. Jak 
sam przyznał wzruszony Żurawski, 
w dobrzyńskim samorządzie dzia-

łał, z 4-letnią przerwą, niemal 3 de-
kady. – To była trudna kadencja, ale 
mimo wszystko upłynęła pod zna-
kiem pracy na rzecz miasta i gminy. 
Dziękuję za współpracę wszystkim 
radnym i samorządowcom. Mimo, 
że odchodzę, jestem szczęśliwy, bo 
nastąpiła zmiana pokoleniowa. Do 
rady wszedł mój syn – mówił Jerzy 
Żurawski.

Pod koniec sesji były kwiaty 
i podziękowania. Były też uściski 
dłoni i kwiaty od nowych radnych 
i burmistrza. – Nowej radzie życzę 
spokoju i dobrych decyzji – podsu-
mowała wiceprzewodnicząca byłej, 

ale i obecnej, rady Jadwiga Gru-
dzińska.

Przypomnijmy, że w radzie 
miasta po raz ostatni zasiedli 
w piątek: Jerzy Żurawski, Mirosław 
Mierzejewski, Marek Kołaczyń-
ski, Henryk Domeradzki, Bogdan 
Rzadkowolski, Anna Masztakow-
ska-Struś, Maria Waśko, Jacek Au-
gustowski, Ewa Tomczyk i Jerzy 
Wasiołek. Radni, którzy utrzymali 
się na kolejną kadencję to: Jadwiga 
Grudzińska, Sławomir Kowalewski, 
Grzegorz Raszkiewicz, Przemysław 
Piekarski i Krzysztof Wyszyński.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



– Gratuluję burmistrzowi 
i nowym radnym wyboru i życzę 
wszystkiego najlepszego – mó-
wiła radna Maria Wojtal. – Dzię-
kuję pracownikom urzędu mia-
sta, z którymi współpracowałam. 
Dziękuję dyrektorom jednostek 
organizacyjnych, a szczególnie 
dyrektor przedszkola nr 3, gro-
nu pedagogicznemu, rodzicom, 
dzieciom. Była to bardzo miła, 
przyjacielska współpraca, trwa-
jąca trzy i pół roku.

Radni, szefowie komisji RM 
jak Jerzy Piechocki czy Maria 
Turska przedstawili również 
sprawozdania ze swojej działal-
ności, z funkcjonowania komisji, 
z rozpatrywania wniosków, ze 
sprawowania mandatu radnego.

Czas podziękowań
– Przyszedł czas podzię-

kowań i ja dziękuję serdecznie 
moim wyborcom, którzy w cią-
gu dwudziestu lat sześć razy 
głosowali na mnie, pięciokrot-
nie obdarzając mnie zaufaniem 
i powierzając mandat radnej, 
i działo się to bez pikników, kieł-
basy wyborczej, grilla – mówiła 
wieloletnia i jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych radnych miej-
skich, była przewodnicząca rady, 
radna Maria Turska. – Dziękuję 
wszystkim samorządowcom, 
z którymi miałam przyjemność 
pracować, niezależnie od opcji 
i tego, kto zasiadał na fotelu 
burmistrza. Burmistrzowi Ba-
nasikowi szczególnie dziękuję 
za kilkuletnią naszą współpracę 
w różnych rolach samorządo-
wych. Dziękuję koleżance i ko-
legom z klubu radnych Zgo-
da, z którymi organizowaliśmy 
choinki dla dzieci z paczkami, 
imprezy z okazji dnia dziecka. 
Dziękuję pracownikom urzędu 
miasta, szczególnie Małgorza-
cie Komorowskiej, która zawsze 

była pomocna, dziękuję praw-
nikom urzędu. Dziękuję także 
pracownikom mediów, którzy 
relacjonowali nasze sesje,  pisali 
o problemach naszego samorzą-
du. Bardzo serdecznie dziękuję 
za te dwadzieścia lat.

Za podziękowania dla nas, 
przedstawicieli mediów, ser-
decznie dziękujemy zarówno 
radnej Marii Turskiej jak i bur-
mistrzowi Pawłowi Banasikowi, 
którzy o nas nie zapomnieli. Te 
słowa podziękowań  są dla nas 
szczególnym zaszczytem. Dzię-
kujemy.

Siódemka zmieniona
– Kolegom radnym, którzy 

już nie będą razem z nami pra-
cować w kolejnej kadencji dzię-
kuję i zapewniam, że będziemy 
się kontaktować i będziecie nam 
dalej bardzo bliscy – zapewni-
ła radna Maria Bautembach. – 
Dziękuję serdecznie przewodni-
czącej rady za bardzo spokojną 
kadencję, za konstruktywną ka-
dencję, pracującą ponad podzia-
łami.

Siedmioro radnych mijającej 
kadencji nie znalazło się w obec-
nej RM. Są to: Maria Turska, Hen-
ryk Zabłocki, Ewa Urbańska, Je-
rzy Piechocki, Cezary Makowski, 
Kazimierz Jesionowski i Maria 
Wojtal. – To była dla mnie bar-
dzo ciekawa przygoda – mówił 
radny Cezary Makowski. – Ży-
czę urzeczywistnienia marzeń 
wszystkich lipnowian.

Ośmioro radnych kontynu-
uje samorządową misję w obec-
nej kadencji. Są to: Dariusz 
Kamiński, Maria Bautembach, 
Zbigniew Napiórski, Wojciech 
Maciejewski, Grzegorz Koszczka, 
Kamil Komorowski, Czesław By-
kowski, Zbigniew Janiszewski.

Pierwsza sesja
Sesja inauguracyjna nowej 

rady miasta odbyła się w ponie-
działek, a relację z niej opubli-
kujemy w kolejnym CLI. Do rady 
dołączyło siedmioro nowych 
rajców. Są to: Anna Sawicka Bor-
kowicz, Sebastian Lewandow-
ski, Anna Domeradzka, Jerzy 
Ożdżyński, Wiesława Tyfczyńska, 
Jakub Klaban i Miłosz Makowski. 
Na fotelu włodarza zostaje na 
drugą kadencję Paweł Banasik, 
który zapowiedział kontynuację 
tego, co zostało zaczęte i… reali-
zację nowych, istotnych, dużych 
projektów, jak choćby całodobo-
wy dom seniora.

Czas trudny, ale owocny
– Cztery lata pracy, pięć-

dziesiąt dwie sesje, decyzje, 
spory, konstruktywne rozmo-
wy, inwestycje, imprezy, bie-
gi, maratony, nowe festiwale, 
a to i tak nie wszystko, co uda-
ło się zrobić w tej kadencji i za 
co chcę serdecznie radnym po-
dziękować – mówił w minioną 
środę burmistrz Paweł Banasik. 
– Zrobiliśmy dużo, bardzo dużo 
w naszym mieście w ciągu tych 
ostatnich czterech lat. Inwe-
stycji zrobiliśmy za 13 milionów 
złotych, pozyskaliśmy pięć mi-
lionów środków zewnętrznych, 
spłaciliśmy pięć milionów zło-
tych. Te liczby pokazują, jaką 
pracę wykonaliśmy w tym czasie. 
Były też bardzo trudne chwile, 
w których rada nie uczestniczy-
ła, a które były dla mnie ważne 
i trudne. A były to przypadki 
gruźlicy w przedszkolu, bakte-
rii cola w wodociągu miejskim, 
z którymi bardzo szybko sobie 
poradziliśmy. Bardzo trudna 
była też reforma oświaty, decy-
zja o likwidacji gimnazjum, ale 
to nie mój wymysł, to musieli-
śmy zrobić i zrealizowaliśmy to 
najlepiej jak mogliśmy. Były też 
spory, także z przewodniczącą 

rady. Dzisiaj dziękuję wszystkim 
radnym, ale szczególnie Heniowi 
Zabłockiemu i Marysi Turskiej, 
z którymi współpracowałem 
wiele, wiele lat. Proszę wszyst-
kich, także tych z opozycji o dal-
sze rozmowy, o kontakt ze mną, 
o wskazówki, o współpracę dla 
dobra miasta, dla dobra miesz-
kańców, bo przecież nas łączy 
miasto Lipno. Dziękuję pracow-
nikom wszystkich jednostek, cie-
szę się, że dzięki woli wyborców 
będziemy mogli dalej pracować 
dla miasta. Dziękuję prezesowi 
spółki komunalnej, która w cią-
gu kampanii wyborczej znalazła 
się w bardzo trudnym położeniu 
i w związku z którym musieli-
śmy się z wielu nieprawdziwych 
rzeczy tłumaczyć. Dziękuję me-
diom, które zawsze się tu poja-
wiały.

Druga kadencja Banasika
Paweł Banasik burmistrzem 

jest od czterech lat. Za swoje 
najważniejsze dokonania uzna-
je te odbywające się najbliżej 
mieszkańców miasta, służące 
podnoszeniu jakości życia doro-
słych i dzieci, tkj. Nowe Centrum 
Lipna, rozbudowa budynku ze-
społu przedszkoli miejskich, bu-
dowa ciągu komunikacyjnego od 
Cegielnej do Ekologicznej, prze-
budowa ulicy Bukowej, dwóch 
odcinków ulicy Żeromskiego, 
ulicy Ptasiej, Polnej, remont 
mostku w okolicy targowiska 
miejskiego, nowy most i kład-
ka na rzece Mień, wyregulowa-
nie koryta rzeki Mień, budowa 
socjalnego budynku ośmioro-
dzinnego, budowa strażnicy dla 
ochotników i dziennego domu 
seniora, zainicjowanie budżetu 
obywatelskiego, otwarcie pierw-
szego w kraju zadaszonego toru 
motocrossowego i infrastruk-
tury, budowa placu zabaw na 

Komunalnej i fitness parku przy 
trójce, wymiana folii basenowej 
na płytki ceramiczne, rekulty-
wacja dwóch składowisk miej-
skich, nowe boisko wielofunk-
cyjne przy „piątce”, platforma 
dla niepełnosprawnych w szkole 
nr 2, nowe tablice interaktywne, 
gabinety lekarskie, monitoring 
w szkołach, realizacja akcji typu 
narodowe czytanie, festiwal pio-
senki żołnierzy wyklętych, oty-
liada, spartakiada i inne.

Trudne pożegnanie
– Zawsze chciałam nas sca-

lać, czasem udawało mi się to, 
czasem nie – mówiła szefowa 
rady miasta minionej kadencji 
Ewa Urbańska. – Ja dziękuję za 
współpracę wszystkim. Dziękuję, 
że mogliśmy tak konstruktywnie 
prowadzić te sesje, bez wyzwisk, 
obrażania się, że pracowaliśmy 
dla dobra miasta. Ja odchodzę 
z rady. Dziękuję Bogu, że w ogó-
le przyszło mi pracować tu przez 
te cztery lata, poznać pracę na 
rzecz tego miasta, tajniki takiej 
pracy, zrozumieć jak ona wy-
gląda. Z niektórymi sprawami 
zgadzałam się, z innymi nie zga-
dzam się do dzisiaj, ale tak już 
musi być, bo tak jest w demokra-
cji. I ja to rozumiem, i żal mi się 
żegnać. Nigdy nie czułam uczuć 
negatywnych, nawet wtedy gdy 
się kłóciliśmy, moje intencje za-
wsze były dobre, bo chciałam 
pracować dla tego miasta, któ-
re kocham, które wybrałam na 
miejsce mojego życia, w którym 
mieszkam ponad 35 lat, w któ-
rym postawiłam dom, wycho-
wałam dzieci, w którym czuję 
się lipnowianką. Dla tego miasta 
chcę dalej pracować i będę pra-
cować, a ludziom którym po-
magałam, będę nadal pomagała. 
Dziękuję wszystkim.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Połączyło ich lipno
LIPNO  W minioną środę rajcy miejscy spotkali się po raz pięćdziesiąty drugi i zarazem ostatni w mi-
jającej kadencji samorządowej. Były podziękowania, pamiątkowe prezenty, podsumowania, gratula-
cje i łzy

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Zgodnie z prawem górne 
granice podatków ustala Minister 
Finansów, a rady gmin określając 
stawki na dany rok, nie mogą ich 
przekroczyć. Maksymalne staw-
ki podatków i opłat lokalnych 
tak ustalane wzrosły o 1,6 % 
(w stosunku do obowiązujących 
w 2018 roku). Lipnowscy radni 
pochylili się nad opłatami lokal-
nymi w minioną środę i uchwali-
li zaproponowane przez władze 
Lipna nowe, wyższe w stosunku 
do obowiązujących w bieżącym 
roku, stawki podatków. Nie są to 
jednak wciąż stawki maksymal-
ne, na ustalenie których zezwala 
minister, stąd uznaje się, że są 
one obniżone i skarbnik wylicza 
nawet, ile miasto mogło zyskać, 
gdyby naliczyło możliwie naj-
wyższe stawki.

– Wysokość stawek podat-
ku od nieruchomości wzrośnie 
średnio o 2,81 % w stosunku do 
obecnie obowiązujących, pro-
ponowana przez nas stawka od 
budynków lub ich części miesz-
kalnych wynosi 77 groszy, a mak-
symalna to 79 groszy – wyjaśnia 
skarbnik miasta Mariola Michal-
ska. – Skutki obniżenia stawek 
wyniosą 767 tysięcy złotych.

Więcej za nieruchomości
Po niejednomyślnym gło-

sowaniu radnych, w którym za 
wyższymi stawkami naliczanymi 
od nieruchomości zagłosowało 
sześcioro rajców wiemy już, że 
właściciele nieruchomości zapła-
cą w 2019 roku wyższy podatek. 
I tak za metr kwadratowy po-
wierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego zapłacą 77 groszy 
(było 74 grosze), budynku prze-

znaczonego na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 22,50 
zł (było 22 zł), zajętych na pro-
wadzenie działalności w zakre-
sie obrotu materiałem siewnym 
– 10,60 złotych (było 10,19 zł), 
związanych z udzielaniem usług 
zdrowotnych – 4,66 zł (było 
4,59  zł), zajętych na prowadze-
nie odpłatnej działalności przez 
organizacje pożytku publicznego 
– 7,5 zł (było 7,38 zł), od budowli 
niezmiennie 2 % ich wartości.

Za metr kwadratowy budyn-
ków pomocniczych, gospodar-
czych, stajenek, szopek, komórek 
lipnowianie zapłacą w przyszłym 
roku 78 groszy (było 76 groszy). 
Za metr kwadratowy gruntów 
każdy właściciel zapłaci od no-
wego roku 33 grosze (było 31 
groszy), w przypadku terenów 
przeznaczonych na działalność 
gospodarczą będzie to już 88 
groszy (było 86 groszy).

Rolny bez zmian
Decyzje podatkowe miesz-

kańcy otrzymają z dokładnych 
wyliczeniem, ile będą musieli 
wpłacić do kasy ratusza w 2019 
roku. Pierwszą ratę zapłacą do 
15 marca, a kolejne do 15 maja, 
15 września i 15 listopada. Rajcy 
obniżyli w minionym roku śred-
nią cenę skupu żyta z 52,9 zł za 
1 dt do 50 zł i taką jednogłośnie 
utrzymali w tym roku. Na jej 
podstawie ustalany jest podatek 
rolny. Stawka podatku rolnego 
w Lipnie pozostała więc na po-
ziomie bieżącego roku.

– Dochody z tytułu podat-
ku od środków transportowych 
wzrosną średnio o 1,45 procent, 
skutki obniżenia stawek wyniosą 
522 tysiące złotych – mówi skarb-
nik Lipna Mariola Michalska.

Właściciele autobusów o licz-
bie miejsc do siedzenia mniejszej 
niż 22 zapłacą nie jak dotychczas 
492 złote, ale 504 zł, a autobusów 
powyżej 22 miejsc siedzących nie 
996 złotych, ale 1 020 zł. Od sa-
mochodu ciężarowego od masie 

od 3,5 tony do 5,5 tony kierowcy 
zapłacą już nie jak w tym roku 
588 zł, ale  600 złotych, od 5,5 
tony do 9 ton już nie 876 złotych, 
ale 888 zł, a do 12 ton już nie 1164 
zł, ale 1188 zł. Tutaj dwoje radnych 
było przeciw i dwoje wstrzymało 
się do głosu, ośmioro głosowało 
za zmianami.

Dotacje dla ZGM 
i województwa
Jednogłośnie rajcy uchwalili 

dotację dla zakładu budżetowe-
go Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej. I tak, zgodnie z wyjaśnie-
niami inżyniera miasta Roberta 
Kapuścińskiego, stawki wzrosną. 
Na fundusz remontowy ustalono 
stawkę 1,92 zł, bo więcej ma być 
remontów. Dopłaty do czynszów 
zostaną takie jak obecnie, czyli 
2,58 zł do metra kwartalnie, do 
kosztów zarządzania lokalami 
komunalnymi również, czyli 0,95 
zł/m², dotacja do cmentarza ko-
munalnego w Złotopolu wyniesie 
70 groszy za metr kwadratowy 

i dotyczy ona dbałości o alejki, 
koszenie trawy, odśnieżanie.

Radni zgodzili się też na 
udzielenie pomocy finansowej 
w roku 2019 w wysokości 13,4 
tysięcy złotych w formie dotacji 
celowej dla województwa ku-
jawsko-pomorskiego z przezna-
czeniem na realizację zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa 
i rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 559 na odcinku Lipno – Ka-
mień Kotowy – granica woje-
wództwa”.

– Uchwałę tę podejmujemy 
trzeci raz i mam nadzieję, że 
ostatni, i że w końcu wykonana 
zostanie ta droga wojewódz-
ka – mówi Robert Kapuściński. 
– Chodzi, w przypadku tej do-
tacji, o budowę dwóch krótkich 
odcinków chodnika przy policji. 
Na dzisiaj termin zakończenia 
robót jest wyznaczony na sier-
pień 2019.

Chodzi o ścieżki dla pieszych 
i rowerzystów o łącznej długo-
ści 70 metrów, jakie zbudowane 
zostaną w ciągu zmodernizowa-
nej drogi wojewódzkiej z nasze-
go miasta w kierunku Płocka. 
Miasto podpisało porozumienie 
w tym zakresie dotyczące party-
cypacji w kosztach przedsięwzię-
cia i zobowiązało się do wnie-
sienia wkładu własnego przez 
partnera, którym jest tu nasz ra-
tusz, kwoty 13,4 tysięcy złotych. 
Zgodnie z jednogłośną decyzją 
radnych kwota ta zostanie prze-
kazana w formie dotacji celowej 
na rok 2019.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Podatki w górę
LIPNO  W minioną środę rajcy miejscy uchwalili nowe, wyższe stawki podatków na 2019 rok. Drożej zapła-
cimy i od nieruchomości, i od środków transportu. Sześcioro radnych głosowało za podwyżkami, dwoje było 
przeciw i czworo wstrzymało się od głosu

Gmina Lipno

Czas na tabor
Radni jednogłośnie zabezpieczyli w budżecie środki 
na zakup autobusu przeznaczonego do dowożenia 
uczniów do szkół. W ramach inwestycji transporto-
wych gminie przybędzie wkrótce także ciągnik.

– W ostatnim czasie wyda-
rzyło się coś, co skutkuje tym, że 
musimy zacząć poważnie myśleć 
o odnowieniu naszego taboru, 
którym dowozimy dzieci do szkół 
– mówi wójt Andrzej Szychulski. – 
Samochody, które użytkowaliśmy 
teraz, były już wcześniej eksplo-
atowane, ale służyły nam bardzo 
dobrze, żadne inne auto nie wy-
trzymałoby w takich warunkach 
każdego dnia dowozić dzieci do 
szkół po drogach różnej jakości.

W minionym tygodniu rajcy 
jednogłośnie zabezpieczyli 300 ty-
sięcy złotych na nabycie używane-
go autobusu. Wszystko wskazuje 
na to, że to nie wystarczy, ale teraz 
zaczną się procedury zmierzające 
do znalezienia takiego auta. Cho-
dzi bowiem o autobus używany, 
ale w dobrym stanie technicznym 
umożliwiającym gminie wykony-
wanie codziennych zadań dowo-

zowych. Jeśli nie uda się znaleźć 
odpowiedniego pojazdu, trzeba 
będzie nabyć auto nowe, ale to już 
wydatek w granicach nawet milio-
na złotych.

– Musi to być autobus funk-
cjonalny dla naszej gminy, najle-
piej na 40 miejsc, a teraz takich 
już się nie produkuje, są to najczę-
ściej autobusy na 50 czy 60 miejsc 
bądź 30 – zaznacza wójt Szychul-
ski. – W związku z tym szukamy 
autobusu używanego, ale jeśli nie 
znajdziemy w kolejnym roku ogło-
simy przetarg i nabędziemy nowy 
autobus za co najmniej 600 czy 
700 tysięcy złotych, a może nawet 
milion. Nowa rada gminy, jeśli uda 
się nam teraz zakupić używany 
autobus, będzie musiała myśleć 
o nabyciu kolejnego, bo z obo-
wiązku dowozu dzieci musimy 
się wywiązywać. Do tej pory my 
rzeczywiście często nabywaliśmy 

sprzęt używany, ale bardzo dobrej 
jakości i dobrze nam służący, są 
jednak i były takie sprzęty, które 
trzeba było kupić nowe, tak jak 
nasza koparka, na którą wydali-
śmy 400 tysięcy złotych.

Gmina ma także coraz więcej 
zadań z zakresu gospodarki ko-
munalnej i konieczny jest również 
ciągnik. A w konsekwencji także 
jego wyposażenie, osprzęt, choćby 
przyczepa. Ciągnik będzie służył 
do robót na poboczach, ale też do 
odśnieżania.

– W kolejnych latach będzie-
my poprawiać stany nawierzchni 
poboczy przy naszych drogach – 
informuje wójt. – Od kilkudziesię-
ciu lat tam nic nie było robione. 
Trzeba będzie to zmienić, by nasze 
drogi odwadniać i żeby jak najdłu-
żej służyły mieszkańcom.

Lidia Jagielska
fot. ilustarcyjne
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GMINA LIPNO   W miniony piątek radni zdecydowali, że mieszkańcy gminy w 2019 roku zapłacą podat-
ki w takich samych wysokościach jak w roku bieżącym. Dotyczy to zarówno podatku od nieruchomości 
jak i środków transportu. Radni byli jednomyślni

Zapłacą tyle samo

– Jeśli chodzi o stawki po-
datków, zarówno rolnego, od 
nieruchomości jak i od środków 
transportu przyjęliśmy stanowi-
sko o pozostawieniu ich na po-
ziomie roku 2018 – wyjaśnia wójt 
gminy Lipno Andrzej Szychulski. 
– W tym roku zwyżka ceny żyta 
była około 2 złotych, my nato-
miast zostawiamy ją na dotych-
czasowym poziomie. Najistot-

niejsze są stawki od powierzchni 
mieszkalnych i w naszej gminie 
ta stawka wynosi 62 grosze. Dla 
naszych mieszkańców istotna jest 
też stawka od metra powierzchni 
budynku przeznaczonego na pro-
wadzenie działalności gospodar-
czej i ona wynosi 19,10 zł. W przy-
padku podatku do nieruchomości 
skutek obniżenia u nas tej maksy-
malnej dopuszczalnej stawki do 

wskazanych tu kwot wynosi 140 
tysięcy złotych w przypadku osób 
prawnych, a w przypadku osób fi-
zycznych 626 tysięcy złotych.

Za metr kwadratowy po-
wierzchni gruntu związanego 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej mieszkańcy gminy 
Lipno zapłacą 55 groszy, za metr 
pozostałych gruntów 27 groszy. 
W przypadku budynków za każ-

dy metr powierzchni mieszkalnej 
62 grosze, związanej z prowadze-
niem działalności gospodarczej – 
10,59 zł, związanej z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł, 
pozostałych – 3,85 zł.

– Nie dokonujemy też zmian 
w stawkach podatku od środków 
transportu – mówi wójt Andrzej 
Szychulski. – Zastanawialiśmy 
się nawet, czy ewentualnie za-
stosować u nas ulgi, które by być 
może zachęciły potencjalnych 
właścicieli pojazdów do tego, by 
rejestrować je właśnie w naszej 
gminie. Obecnie zastosowanie 
naszych zwolnień, czyli obniżek 
maksymalnych stawek podat-
ku od środków transportowych 
w przypadku osób fizycznych 
kosztuje nasz samorząd około 115 
tysięcy złotych, a prawnych jest 
mniejsza i wynosi około 3,422 tys. 
złotych. Doszliśmy do wniosku, że 
przy tej skali nie mamy już możli-
wości, żeby rywalizować z innymi 
samorządami o to, żeby zachęcić 
właścicieli aut spoza naszej gminy 

do rejestrowania ich u nas. Staw-
ki te nie są wygórowane, bo nie są 
maksymalne. Trzeba zaznaczyć, 
że w kraju jest kilka samorządów, 
które zrobiły minimalne staw-
ki i tym przyciągnęły właścicieli 
dużych firm transportowych. Oni 
byli pierwsi, rywalizowanie z nimi 
nie ma sensu, bo wtedy dochody 
z tego tytułu w naszej gminie by-
łyby znikome.

I tak za autobus o liczbie 
miejsc do 22 w gminie trzeba za-
płacić 1500 złotych, a autobus 
o liczbie miejsc większej niż 22 
kwotę 1970 złotych. Pewne jest, 
że mieszkańcy gminy Lipno nie 
zapłacą w kolejnym roku więcej 
do kasy gminy z tytułu podatków. 
Oznacza to też, że gmina mniej 
będzie miała funduszy zarówno 
z wpłat mieszkańców jak i z sub-
wencji. Władze gminy kolejny już 
raz jednak za priorytetowe uzna-
ły dobro mieszkańców i podwy-
żek nie uchwaliły.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Seniorzy rozpoczęli 
piąty rok akademicki
W miniony czwartek 15 listopada odbyła się inauguracja piątego roku akademic-
kiego dobrzyńskiego oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy 
Kujawskiej Szkole Wyższej z Włocławka.

Dobrzyń nad Wisłą

Dobrzyński oddział UTW 
włocławskiej uczelni jest jed-
nym z trzech działających pręż-
nie w powiecie lipnowskim. Są 
jeszcze uniwersytety w Lipnie 
i w Wielgiem. Studenci-seniorzy 
mają za sobą już cztery lata nauki 
połączonej z wyjątkową przygodą 
podczas jesieni życia. Bo przecież 
UTW to zarówno aktywne zdoby-
wanie wiedzy, udział w ciekawych 
spotkaniach, ale i mnóstwo wy-
cieczek edukacyjnych i turystycz-
nych, poznawanie nowych ludzi 
i integracja lokalnych społeczno-

ści. Te przedsięwzięcia znakomi-
cie wpisują się wszędzie gdzie się 
pojawiają, dla naszych seniorów 
są szansą na oderwanie od co-
dzienności i poszerzanie swoich 
horyzontów. Dlatego frekwencja 
na wykładach nie słabnie, wręcz 
przeciwnie.

Kilkadziesiąt osób wzięło 
udział w czwartkowej inauguracji 
piątego roku akademickiego do-
brzyńskiego uniwersytetu, która 
odbyła się w domu kultury ŻAK. 
Uroczystość otworzyła i prowa-
dziła przewodnicząca rady słu-

chaczy Jadwiga Grudzińska. Po 
powitaniu gości był czas na krót-
kie przemówienia. – Bardzo się 
cieszę, że to już nasz piąty rok 
akademicki, choć nie sposób też 
nie zauważyć jak szybko minęły 
nam poprzednie cztery. Nie po-
wiedziałabym jednak, że jesteśmy 
o te kilka lat starsi. Dalej studiu-
jemy, zdajemy bez żadnych pro-
blemów, mamy wszystko zaliczo-
ne, a więc wszystko idzie zgodnie 
z planem. Na wstępie życzę nam 
wszystkim dużo zdrowia, bo ono 
jest niezbędne byśmy mogli ak-

tywnie działać – mówiła na wstę-
pie Jadwiga Grudzińska.

Po kilku chwilach był czas na 
pokazanie prezentacji, która była 
podsumowaniem czwartego roku 
akademickiego. A w niej można 
było zobaczyć mnóstwo zdjęć ze 
spotkań i wyjazdów, nie zabrakło 
też chwil wzruszeń. Jedną z naj-
ważniejszych chwil było wrę-
czenie indeksów kilkoro nowym 
słuchaczom. Jak zwykle w Do-
brzyniu gościła też delegacja za-
przyjaźnionego UTW z Wielgiego 
z przewodniczącym RS Andrze-
jem Capałą na czele.

Nie zabrakło również inaugu-

racyjnego wykładu, a głos zabra-
ła dr Maria Palińska z Wydziału 
Nauk Społecznych i Technicznych 
KSW we Włocławku, która mó-
wiła o znaczeniu wody w życiu 
człowieka. Ostatnim punktem 
programu uroczystej inauguracji 
V roku akademickiego był koncert 
w wykonaniu duetu muzycznego 
Beata i Tomek, na który złoży-
ły się znane patriotyczne pieśni 
i piosenki. Na koniec zaproszono 
wszystkich na słodki poczęstu-
nek. Galerię zdjęć z inauguracji 
znajdziecie na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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trzylatki w bibliotece
SKĘPE  Książnica publiczna z powodzeniem realizuje projekt „Mała książka, wielki człowiek” skie-
rowany do najmłodszych, bo trzyletnich czytelników. – W tej chwili mamy już sześcioro trzyletnich 
czytelników, którzy dołączyli do nas w ramach tego ogólnopolskiego programu i czekamy na kolej-
nych – mówi dyrektor biblioteki Jerzy Kowalski

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Skępem zakwalifikowała 
się do projektu ogólnopolskiego 
skierowanego do najmłodszych, 
trzyletnich czytelników. Przed-
sięwzięcie czytelnicze odbywa się 
pod hasłem  „Mała książka – wielki 
człowiek. Trzylatki.” I jest już reali-
zowany wśród milusińskich.

– Nasza biblioteka zakwalifi-
kowała się do projektu „Mała książ-
ka – wielki człowiek. Trzylatki” –in-
formuje szef biblioteki w Skępem 
Jerzy Kowalski. – Beneficjentami 
projektu są zarówno trzylatki, któ-
re już są czytelnikami biblioteki jak 

i te, które dzięki naszym wspólnym 
staraniom nimi zostaną. Akcja roz-
poczęła się już u nas i mamy na 
obecną chwilę sześcioro czytelni-
ków. A akcja jest wyjątkowa i war-
to do niej dołączyć, trzylatkowie 
wciąż mają szansę na niezwykłe 
wydarzenie czytelnicze. Czekamy 
w bibliotece na rodziców z trzylet-
nimi dziećmi. Mali czytelnicy, po 
odwiedzeniu biblioteki, otrzymują 
od nas wyprawkę czytelniczą, czy-
li książkę, poradnik dla rodziców, 
kartę małego czytelnika. Karta zo-
stanie podpisana imieniem i nazwi-
skiem dziecka, a każdorazowo, gdy 

dziecko odwiedzi naszą bibliotekę 
i wypożyczy przynajmniej jedną 
książkę z księgozbioru dziecięcego 
otrzyma naklejkę na kartę.

Na każde dziecko, które zbie-
rze dziesięć naklejek, czeka imienny 
dyplom, potwierdzający jego czy-
telnicze zainteresowania. Dyplo-
my zostaną wręczone aktywnym 
czytelnikom uroczyście, by dziecko 
czuło się wyjątkowo. Takie wyróż-
nienie ma zmotywować milusiń-
skich do kontynuowania zabawy, 
sięgania po kolejne książki, odwie-
dzania biblioteki i czytania. Po ze-
braniu dziesięciu naklejek dziecko 
będzie uprawnione do otrzymania 
kolejnej karty małego czytelnika. 
Jak widać, warto odwiedzić książni-
cę i przystąpić do programu.

– Mam nadzieję, że biorąc 
udział w tym projekcie, uda się 
nam przekonać jak najwięcej rodzi-
ców, że na czytanie nigdy nie jest 
za wcześnie – mówi dyrektor skęp-
skiej książnicy Jerzy Kowalski.

Ogólnopolskim organizatorem 
przedsięwzięcia czytelniczego dla 
maluszków jest Instytut Książki. 
Biblioteka w Skępem znalazła się 
wśród szczęśliwców zakwalifikowa-

nych do realizacji zadania i w jego 
ramach otrzymała od organizato-
ra wyprawki czytelnicze, na które 
składają się książki „Pierwsze wier-
sze dla…”; poradniki dla rodziców 
„Książką połączeni, czyli o roli czy-
tania w życiu dziecka”, Karty Ma-
łego Czytelnika, naklejki do Kart 
Małego Czytelnika oraz materiały 
promocyjne, plakaty, ulotki, listy 
do rodziców. I pierwsi czytelnicy 
już swoje dary czytelnicze otrzy-
mali i włączyli się w ogólnopolskie 
dzieło. Udział w akcji jest bezpłat-
ny, wystarczy z dzieckiem trzylet-
nim odwiedzić książnicę gminną 

w Skępem.
Skępska książnica publicz-

na słynie z promocji czytelnictwa 
wśród dzieci, wizyt bibliotekarzy 
w przedszkolach, goszczenia milu-
sińskich w swoich progach, licznych 
akcji okolicznościowych z kilkulet-
nimi czytelnikami, kolorowego ką-
cika małego czytelnika. Najnowszy 
projekt doskonale wpisuje się więc 
w wizję pozyskiwania czytelników 
przez miejscowych bibliotekarzy. 
Do tematu wrócimy relacjonując 
realizację projektu.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Gmina Lipno

Skrzydlaci rycerze
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigu-
ry reprezentowali swoją placówkę w konkurs wie-
dzy lotniczej w Pile i spisali się znakomicie. Wikto-
ria Urbańska zdobyła miejsce pierwsze w klasyfikacji 
indywidualnej, a drużynowo uczniowie z Maliszewa 
wywalczyli miejsce drugie.

W minionym tygodniu w Szko-
le Podstawowej nr 6 im. Lotników 
Polskich w Pile odbył się finał 
ogólnopolskiego konkursu wiedzy 
o lotnictwie polskim „Skrzydla-
ci rycerze”. Uczniowie z noszącej 
imiona słynnych lotników szkoły 
w Maliszewie zakwalifikowali się 
do zmagań, uczestniczyli i dali so-
bie doskonale radę.

Konkurs skierowany był do 
klas VII i VIII oraz klas gimnazjal-

nych. W zmaganiach konkurso-
wych wzięło udział 12 uczestników 
z sześciu szkół. Wśród uczestni-
ków finałowych zmagań znalazły 
się dwie uczennice Szkoły Pod-
stawowej w Maliszewie: Wiktoria 
Urbańska (klasa VIII) i Martyna 
Kolczyńska (kl. VII). Dziewczęta 
doskonale poradziły sobie zarów-
no w czasie egzaminu pisemnego, 
jak i ustnego.

W efekcie I miejsce (indywidu-

alne) uzyskała Wiktoria Urbańska. 
Z kolei drugą nagrodę drużynową 
– II miejsce uzyskała Szkoła Pod-
stawowa w Maliszewie.

Celem konkursu było propa-
gowanie wiedzy na temat lotników 
i lotnictwa polskiego oraz rozwija-
nie zainteresowań tematyką hi-
storyczną. Wydarzenie zorganizo-
wano także w celu uczczenia 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz 100. roczni-
cę odrodzenia się Sił Zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym 
lotnictwa.

Konkurs organizowany był 
pod patronatem honorowym: Mi-
nistra Obrony Narodowej, Inspek-
tora Sił Powietrznych Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych i Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty oraz Prezydenta Miasta 
Piły.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Humanitarna książnica
Miejska Biblioteka Publiczna znalazła się w gronie 70 
książnic, które zakwalifikowały się do drugiej już edy-
cji programu „Globalnie w bibliotekach”, realizowa-
nego przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy 
z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Lipno

Tym razem hasło lekcji biblio-
tecznej brzmiało „Co się dzieje, jak 
się nie je”, a beneficjentami byli 
uczniowie klasy szóstej szkoły nr 2. 
MBP w Lipnie znalazła się już po raz 
drugi w gronie placówek uczestni-
czących w wyjątkowym programie 
„Globalnie w bibliotekach”. Właśnie 
w ramach tej ogólnokrajowej akcji 
do czytelni lipnowskiej bibliote-
ki przybyli uczniowie klasy VI ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 i zmie-
rzyli się w ważnym tematem.

– Przeprowadziliśmy warsz-
taty na podstawie specjalnego 
scenariusza wprowadzającego 
w tematykę głodu – mówi biblio-
tekarka Iwona Kowalska. – Pod-
czas spotkania zatytułowanego „Co 
się dzieje, jak się nie je” uczniowie 
mogli porozmawiać o trudnym te-
macie głodu, o którym czasem 
słyszą w mediach lub w rozmo-
wach dorosłych. Zaprezentowane 
filmy skłoniły dzieci do dyskusji na 
poważny temat dotyczący miejsc 

występowania głodu oraz skali 
tego zjawiska. Różnorodne me-
tody dydaktyczne, które zostały 
zastosowane podczas warsztatów 
sprawiły, że szóstoklasiści aktyw-
nie uczestniczyli w tych ciekawych 
zajęciach.

Była to już druga edycja za-
dania. W pierwszej uczestniczyło 
sto książnic z całego kraju, w tym 
także lipnowska biblioteka. W ra-
mach debiutanckiej odsłony pro-
jektu adepci dziennikarstwa ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 zmierzyli 
się, w ramach warsztatów „Kiedy 
przychodzi kryzys”, z problemami 
rozwiązywanymi na co dzień przez 
Polską Akcję Humanitarną. Pojawi-
ły się plakaty, zdjęcia z miejsc woj-
ny, katastrof naturalnych, z miejsc 
objętych pomocą Polskiej Akcji 
Humanitarnej. Teraz zgłębiali te-
mat głodu doskwierający ludziom 
w różnych częściach świata i z róż-
nych przyczyn.

Lidia Jagielska
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Poszli w Marszu niepodległości
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej zorganizowała Marsz Niepodległości. W piątek 16 listopada 
o godzinie 10.00 uczestnicy ruszyli z pieśnią na ustach ulicami miasta, aby uczcić tak ważne dla Polaków 
święto

Uczniowie, nauczyciele oraz 
pracownicy szkoły z dumą nie-
śli 100-metrową biało-czerwoną 
flagę. Do pomocy w niesieniu tak 
ogromnej flagi organizatorzy za-
prosili uczniów sąsiedniej szko-
ły – Zespołu Szkół im. Związku 
Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu 
nad Wisłą. W pochodzie udział 
wzięli włodarze miasta, radni, 
ksiądz proboszcz, przedstawi-
ciele rady rodziców, pracownicy 
urzędu miasta i gminy, delegacja 
ze Szkoły Podstawowej im. No-
blistów Polskich w Chalinie oraz 
cała społeczność Zespołu Szkół 
im. Młodzieży Wiejskiej w Do-
brzyniu nad Wisłą. Nie zabrakło 
również przedszkolaków z Przed-
szkola Samorządowego Kubusia 
Puchatka oraz dzieci z Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego „Nasze Słoneczka”, 
a także mieszkańców Dobrzynia 
nad Wisłą.

Dyrektor SP Aleksandra No-
wak z nauczycielami oraz włoda-
rze miasta po zaśpiewaniu hym-
nu złożyli kwiaty pod pomnikiem 
950-lecia Dobrzynia nad Wisła. 
Marsz zakończył się poczęstun-
kiem na dziedzińcu szkoły. – Ser-
decznie dziękujemy pani Teresie 
Orbaczewskiej, która ufundowa-
ła grochówkę dla uczestników 
marszu. Podziękowania składamy 
również księdzu proboszczowi za 
użyczenie nagłośnienia, policji za 
to, że zadbała o bezpieczeństwo 
zebranych; dyrektorom i na-
uczycielom szkół, przedszkoli za 
umożliwienie uczniom uczest-
nictwa w pochodzie. Szczególne 
podziękowania należą się oso-
bom, które były odpowiedzialne 
za organizację marszu: Piotrowi 
Jankowskiemu, Dominikowi Tur-
kiewiczowi oraz Maksymilianowi 
Rzekońskiemu – mówi Aleksan-
dra Nowak.

Minister Edukacji Narodowej 
ogłosiła rok szkolny 2018/2019 ro-
kiem niepodległej, stąd pomysł 
na zorganizowanie Marszu dla 
Niepodległej ulicami Dobrzynia 
nad Wisłą. To piękne wydarzenie 
pokazało, że można być w różnym 
wieku, można mieć różne profesje 
i poglądy, ale za flagą wszyscy je-
steśmy równi i tak samo wdzięcz-
ni tym, którzy zginęli „za naszą 
wolność - i za wolność waszą” 
– o czym pisała Maria Konopnic-
ka w wierszu „Ave, Patria!”. – Ci, 
którzy nieśli flagę, nieśli „kawałek 
Ojczyzny”. Ci, którzy szli za flagą, 
nieśli „kawałek wolności”. Była to 
piękna lekcja patriotyzmu – pod-
sumowują organizatorzy.

Bardzo obszerną fotorelację 
z dobrzyńskiego marszu znaj-
dziecie na naszym portalu lipno-
cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Dokończenie ze str. 1
Następnie w porządku obrad 
sesji prowadzonej przez radne-
go-seniora Sławomira Kowalew-
skiego były wybory przewodni-
czącego rady i jego zastępców. 
Poprawności głosowań pilnował 

sekretarz Ryszard Machnowski, 
a protokoły sporządziła trzyoso-
bowa komisja skrutacyjna. Na 
stanowisko przewodniczącego 
zaproponowano jednego kandy-
data, był nim Krzysztof Pryciak. 
Radny, który w wyborach poko-

nał w swoim okręgu doświadczo-
nego Mirosława Mierzejewskie-
go, uzyskał poparcie wszystkich 
radnych i przejął prowadzenie 
sesji.

– Na początek chciałbym 
podziękować swoim wyborcom, 
bo to dzięki nim tutaj jestem. 
Podziękowania kieruję też do 
rady, która moją kandydaturę 
na przewodniczącego poparła. 
Mam nadzieję, że współpraca ze 
wszystkimi radnymi będzie mi 
się układała bardzo dobrze. Mam 
nadzieję, że spory które w pię-
cioletniej kadencji na pewno się 
pojawią, będą merytoryczne. 
Jest nas piętnastu i według mnie, 
każdy musi mieć swoje zdanie, 

Dobrzyń nad Wisłą

Wiśniewski przejął władzę
ale chciałbym też, żeby nie było 
żadnych podziałów. Musimy się 
sprzeczać, musimy rozmawiać, 
ale na końcu wynik musi być taki, 
aby gmina się rozwijała, a nasi 
mieszkańcy byli zadowoleni. 
Mam nadzieję, że za pięć lat po-
wiemy, że zrobiliśmy kawał do-
brej roboty. Moje motto życiowe 
to „zgoda buduje”. Mam nadzieję, 
że ta zgoda będzie między nami 
radnymi i panem burmistrzem – 
powiedział przewodniczący RM 
Krzysztof Pryciak.

Zastępcami Pryciaka, także 
jednogłośnie popartymi przez 
wszystkich radnych, zostały Ja-
dwiga Grudzińska i Dorota Ka-
linowska. Ostatnim punktem 
pierwszej sesji nowej rady było 
ustalenie wynagrodzenia dla 
nowego burmistrza. Po krótkiej 
naradzie radni zdecydowali, że 
Piotr Wiśniewski będzie zarabiał 

8.215,50 zł brutto. Na jego wyna-
grodzenie składać się będzie nie-
co ponad 4 tys. zł pensji zasad-
niczej i drugie tyle ustawowych 
dodatków. Taką wysokość upo-
sażenia nowego burmistrza rada 
przyjęła jednogłośnie.

Przypomnijmy, że w nowej 
radzie zasiadają: Jadwiga Gru-
dzińska, Dorota Kalinowska, 
Krystyna Pawłowska, Łukasz 
Wasilewski, Przemysław Piekar-
ski, Marcin Żurawski, Zbigniew 
Pawłowski, Sławomir Kowalew-
ski, Grzegorz Raszkiewicz, Ewa 
Więckowska, Paweł Malinowski, 
Krzysztof Sobierajski, Krzysztof 
Wyszyński, Krzysztof Pryciak 
i Arkadiusz Nowaliński.

Tekst i fot. (ak)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Uwaga przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na przechowy-
waniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym 
okresie przechowywania, najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. muszą uzy-
skać wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. 
Rejestr ten prowadzi marszałek województwa właściwego ze względu 
na miejsce świadczenia usług przechowalniczych. Od 1 stycznia 2019 
r. zmieniają się przepisy, świadczenie usług w zakresie prowadzenia ar-
chiwum dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym 
okresie przechowywania bez wymaganych uprawnień będzie podlegało 
karze pieniężnej w wysokości do 100 tys. zł. Jeśli firma nie uzyska wpi-
su w podanym terminie, musi zakończyć działalność przechowalniczą, 
a dokumentację przekazać do dalszego przechowania przechowawcy, 
który posiada uprawnienia do jej przechowywania.

Będzie wsparcie dla niepełnosprawnych  

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 

o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Głównym źródłem jego 

przychodu ma być danina solidarnościowa 

od dochodów osób fizycznych i część składki 

z Funduszu Pracy. Danina ma wynosić 4 proc. 

od nadwyżki dochodów powyżej miliona zło-

tych za rok podatkowy. Takich osób w 2019 r. 

będzie ok. 21 tysięcy. Danina ta po raz pierw-

szy będzie płacona od dochodów uzyskanych 

w 2019 r., które podatnik rozliczy składając 

zeznanie w 2020 r.

Szansa na lepszą pracę

Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz umowach cywilno-prawnych 
lub zarabiający poniżej minimalnej płacy krajowej w 2019 r. będą mogli uzyskać pomoc 
w znalezieniu lepszej pracy lub założeniu własnego biznesu dzięki szkoleniom, doradz-
twu zawodowemu lub bezzwrotnym dotacjom na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej. 
Od 31 października trwa konkurs w ramach RPO, który organizuje Wojewódzki Urząd 
Pracy w Toruniu. W konkursie mogą startować podmioty mające doświadczenie w za-
kresie aktywizacji zawodowej i/lub prowadzeniu szkoleń dla pracujących na terenie wo-
jewództwa, mogą to być np. firmy szkoleniowe, pracodawcy, instytucje otoczenia bizne-
su, organizacje pozarządowe. Uzyskane środki muszą być przeznaczone na doradztwo 
zawodowe z wdrożeniem indywidualnych planów działań dla wszystkich uczestników 
oraz działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie 
studiów podyplomowych, studiów uzupełniających. Wnioskodawca może też zapro-
ponować działania z zakresu pośrednictwa pracy oraz udzielić bezzwrotną dotację na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z doradztwem i szkoleniami oraz wspar-
ciem pomostowym przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania biznesu. Maksymalna 
wysokość dotacji to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 
27,1 tys. zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Średni koszt na uczestnika 
projektu nie może przekraczać 20 tys. zł. Kwota, jaką w ramach tego konkursu dys-
ponuje WUP to 19,6 mln zł. Nabory wniosków potrwają do 15 lutego 2019 r. Więcej 
informacji na stronie mojregion.eu.

Ponad 7 mld zł już u rolników

Do 14 listopada Agencja Restrukturyzacji i Mo-dernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników 7,34 mld zł. 1,13 mln gospodarzy otrzymało już zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 r. Zadatki w wysokości 70 proc. są wypłacane od 16 października. 
Jak przypomina agencja, w pierwszej kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną su-szę czy ASF. W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listo-pada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zali-czek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana sukcesywnie od 1 grudnia do czerwca 2019 r.

Koniec papierowych zwolnień 

Tylko do końca listopada zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane 
na papierowym formularzu (ZUS ZLA). Od 1 grudnia lekarze będą wy-
stawiać elektroniczne L4. Oddział ZUS w Toruniu wraz ze wszystkimi 
podległymi jednostkami terenowymi (tj. placówki we Włocławku, Gru-
dziądzu, Brodnicy, Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu 
oraz Rypinie) do 30 listopada uruchamia dla wszystkich zainteresowa-
nych lekarzy oraz asystentów medycznych: 
• dodatkowe szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA, które będą się od-
bywać do 30 listopada o godz. 14:00 w dni robocze; 
• „Białą sobotę”, która została zaplanowana na 24 listopada w godz. od 
9.00 do 14.00 we wszystkich placówkach ZUS; 
• wydłużone godziny pracy dedykowane lekarzom i asystentom medycz-
nym we wszystkie dni robocze do 30 listopada. Dyżury będą trwały od 
godz. 15.00 do godz. 18.00.

Nowy Krajowy System Poboru Opłat

Resorty: infrastruktury i cyfryzacji rozpoczęły 
prace nad unowocześnieniem poboru opłat 
na drogach krajowych. 3 listopada Główny 
Inspektor Transportu Drogowego przejął po-
bór opłat drogowych od Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad i działających 
w jego imieniu wykonawców. Krajowy System 
Poboru Opłat ma powstać w oparciu o najno-
wocześniejsze rozwiązania, stosowane obecnie 
na świecie, z wykorzystaniem technologii GNSS, 
transmisji danych w systemach komórkowych 
(LTE/5G) i Big Data. 

Terminy stosowania nawozów

W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminów stosowania nawo-
zów zgodnie z programem azotanowym, resort rolnictwa zwraca uwa-
gę, że możliwe jest jesienne stosowanie nawozów w sytuacjach nad-
zwyczajnych tj. wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. 
Taka sytuacja miała miejsce jesienią ubiegłego roku, kiedy na skutek 
częstych i obfitych opadów deszczu oraz nadmiernego uwilgotnienia 
gleby nie dokonano w terminie zbiorów (głównie kukurydzy, buraków 
cukrowych i ziemniaków), a tym samym nie przeprowadzono jesienne-
go nawożenia. – Niekorzystne warunki pogodowe odnoszą się również 
do występowania suszy rolniczej oraz innych zdarzeń pogodowych (np. 
deszcz nawalny) i najczęściej występują lokalnie – przypomina resort. – 
W tej sytuacji producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględ-
niając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego 
zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca li-
stopada. Natomiast podczas lat o zwyczajowo panujących warunkach 
pogodowych jesienią należy dotrzymać terminów określonych w pro-
gramie azotanowym.
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rolnik kupuje buty
BHP  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak co roku 
jesienią, prowadzi kampanię mającą uchronić rolników przed 
poślizgnięciami i potknięciami. Kluczową rolę w profilaktyce 
odgrywa obuwie

Hodowla

Sposoby na wilka
W sąsiednim województwie warmińsko-mazurskim 
rolnicy zajmujący się hodowlą bydła opasowego skar-
żą się na straty, jakie w ich stadach powodują wilki.

By zapobiec poślizgnięciom, 
należy zainwestować w dobre 
buty. Strona internetowa nicer-
shoes.com sporządziła ranking 
najlepszego obuwia dla rolni-
ków w 2018 roku. Przyjrzymy się 
zwycięzcy tego zestawienia, by 
dowiedzieć się, co sprawia, że to 
but idealny na stopę gospodarza. 

Model marki Timberland został 
zaprojektowany 40 lat temu, ale 
sprawdza się i nie ma potrzeby 
zmieniania jego wyglądu. Obuwie 
jest przede wszystkim odporne 
na przemakanie. Buty są bardzo 
ciepłe ze względu na specjalne 
wypełnienie. Odpowiednio wy-
profilowany bieżnik zapobiega 
poślizgom. Para kosztuje ok.400-
500 zł. 

O ile Timberlandy noszone 
mogą być tak przez rolników, jak 
i na co dzień przez mieszczu-
chów, to kolejne buty na liście 
są już typowo robocze. Mowa 
o Servus Comfort, podobnych do 
gumiaków i wykonanych z wodo-
odpornej gumy. Stalowa wkładka 
zabezpiecza palce przed zmiaż-

dżeniem przez upadające przed-
mioty. Mieszanka gumy ochrania 
stopy rolnika przed działaniem 
większości substancji chemicz-
nych. Tego typu obuwie kosztuje 
stosunkowo niewiele, bo ok. 200 
zł. 

– Odpowiednio dobrane 
obuwie robocze, przystosowane 
do wykonywanych czynności, za-
pewnia komfort podczas długiego 
i męczącego dnia pracy, a także 
ogranicza ryzyko upadku podczas 
przemieszczania się. Należy uni-
kać butów z odkrytymi palcami, 
na podwyższeniach np. obcasach 
oraz z gładką podeszwą – uświa-
damia KRUS.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Administracja

Droga czy nie droga?
W minionych latach starostwa powiatowe przeprowadzały aktualizację ewidencji 
gruntów. W wyniku tego procesu pojawiło się sporo nowych dróg i dojazdów do 
pól. Dla rolników oznacza to płacenie wyższego podatku. 

Drogi wewnętrzne wchodzące 
w skład gospodarstwa rolnego nie 
są drogami w świetle prawa. Są 
traktowane jako grunty zajęte pod 
wewnętrzną komunikację. Wlicza 
się je do przyległych do nich pól, 
wobec czego rolnik płaci od nich 
podatek rolny, a nie podatek od 

nieruchomości. 
Jeśli gospodarz jest zdania, że 

naliczany podatek jest zbyt wysoki 
z powodu błędnego zaklasyfiko-
wania jego ścieżki, wówczas musi 
wystąpić o zmianę w ewidencji 
gruntów. Jest ona dość trudna do 
przeprowadzenia – trzeba przejść 

całą ścieżkę administracyjną i po-
nieść koszty. Rolnicy domagają 
się nowych regulacji w tej kwestii. 
Chcą, by w Ministerstwie Inwesty-
cji i Rozwoju zmieniono przepisy 
i ułatwiono im „odkręcenie” zmian, 
które zaszły w ewidencji gruntów. 

(pw)

Rynek

Skup nie pomaga
Interwencyjny skup jabłek nie wypłynął na poprawę 
cen. Owoców jest wciąż zbyt dużo.

Skup wprowadzono dosyć póź-
no i trudno było spodziewać się, że 
poprawi ceny. Dodatkowo skupione 
jabłka trzeba było jakoś zagospoda-
rować, a więc pozostały na rynku 
i wciąż brakowało na nim miejsca 
na pozostałą nadwyżkę. 

Lepszy pomysł na uporanie 
się z kryzysem mieli wczesną je-

sienią sami sadownicy. Postulo-
wali oni, by jabłka przeznaczyć na 
produkcję biogazu. W ten sposób 
zniknęłyby z rynku spożywczego. 
Związek Sadowników RP rozpoczął 
nawet negocjacje z właścicielami 
biogazowni. Oczywiście dla tych 
ostatnich nieopłacalne było kupo-
wanie jabłek po rynkowych cenach. 

Tradycyjny „wkład” do biogazowni, 
czyli kukurydza, jest wiele tańszy. 
Dlatego rząd mógłby wprowadzić 
dopłaty do jabłek odstawianych do 
biogazowni. Plan nie był zbyt inno-
wacyjny, ponieważ podobną akcję 
przeprowadzono m.in. w Belgii. Ale 
ministerstwo wolało tradycyjną 
formę skupu interwencyjnego. 

Być może pomysł sadowników 
będzie mógł być wprowadzony 
w życie w przyszłym roku. Wszyst-
ko jest także kwestią wyczucia ryn-
ku. O tym, że będziemy mieli uro-
dzaj jabłek było przecież wiadomo 
na początku lata.

(pw)

Wilków w Polsce przybywa. 
Kilka lat temu na Warmii i Mazu-
rach było ich ponad 100. Populacja 
tych zwierząt rośnie, ponieważ są 
chronione i nie mają naturalnych 
wrogów. W 2014 roku w całym kra-
ju zliczono ok. 1200 osobników. 

W obecnym stanie prawnym 
to na hodowcy inwentarza spo-
czywa obowiązek wykazania, że 
szkodę wyrządziły wilki. Za stra-
ty odpowiada państwo. Ustawa 
stanowi, że oględzin i szacowania 
szkód, a  także ustalenia wysokości 
odszkodowania dokonuje regional-
ny dyrektor ochrony środowiska, 
a na obszarze parku narodowego 
dyrektor tego parku. 

W przypadku stwierdzenia 
działalności wilków i np. zabicia cie-
laka lub krowy należy zabezpieczyć 
miejsce i ślady np. przykrywając je 

folią. Dobrym pomysłem jest także 
wykonanie fotografii. 

Co pozostaje rolnikom? Naj-
starszą i bardzo skuteczną metodą 
ochrony bydła są psy pasterskie. 
Sprawdza się też stosowanie elek-
trycznych pastuchów. Tu należy 
jednak rozważyć na jakiej wysoko-
ści zawieszony jest najniższy i naj-
wyższy drut. Wilk może próbować 
podkopu lub przeskoczenia przez 
ogrodzenie. Żeby przeciwdziałać 
przeczołgiwaniu się zwierząt, trze-
ba umieszczać najniższy przewód 
na wysokości 10-20 cm nad podło-
żem. Kolejny sposób rodem z gór 
i polowań na wilki to fladry, czyli 
to sznury z przywiązanymi ka-
wałkami materiału w czerwonym 
kolorze. Wilki boją się kolorowych, 
łopoczących chorągiewek. 

(pw)

Jaśniej o karach
Samorząd rolniczy zwrócił się do resortu rolnictwa 
o zajęcie się kwestią zapisów w umowach kontrakta-
cyjnych. W tym roku doszło do wielu nieporozumień 
spowodowanych przez brak dostarczenia produktów 
zadeklarowanych w umowie.

Prawo

Krajowa Rada Izb Rolniczych 
oczekuje, by politycy zmienili pra-
wo w zakresie umów cywilno-
prawnych. Najważniejszy postulat 
to odstąpienie od karania rolników 
za niedostarczenie odpowiedniej 
partii produktów rolno-spożyw-
czych na skutek wystąpienia siły 
wyższej. W tym roku tą siłą wyższą 
była susza. Co prawda niektóre fir-
my zawierały w umowach klauzule 
o odstąpieniu od kar umownych. 
Rolnik mógłby być zwolniony z kar 
np. w razie ogłoszenia stanu klę-
ski żywiołowej. W praktyce jednak 
rzadko zdarza się, by taki stan był 
ogłaszany. W przypadku suszy nie 
zdarzyło się to od bardzo dawna. 

Zgodnie z obowiązującym pra-
wem, rolnik może uniknąć kary 
umownej, ale musi wykazać, że 
niewykonanie umowy było wyni-

kiem okoliczności, za które nie po-
nosi odpowiedzialności. W praktyce 
oznacza to często przepychanie się 
z odbiorcami w sądach. Wyroki by-
wają różne. Często przesądza fakt, 
że rolnicy zawierali umowę sprze-
daży, a nie umowę kontraktacji. 

We wrześniu br. minister rol-
nictwa apelował do firm, by nie 
dochodziły roszczeń odszkodo-
wawczych od rolników. Firmy od-
powiadały, że one także są związane 
umowami z kolejnymi odbiorcami 
i nie mogą ich wypełniać, jeśli nie 
otrzymają odpowiedniej ilości pro-
duktów od rolnika. I tak krąg się 
zamyka. Koniecznością wydaje się 
być uproszczenie i wyklarowanie 
przepisów, co zaoszczędzi nerwów 
i rolnikom, i firmom skupującym. 

(pw)

Oszuści w natarciu
Do rolników w całym kraju zaczęły spływać w ostat-
nim czasie pisma informujące o tym, że nie spełniają 
oni wymagań RODO i wobec tego muszą zapłacić kil-
kaset złotych kary. To oszustwo! Prosimy o czujność.

Bezpieczeństwo

O sprawie pism wysyłanych 
do firm i większych rolników poin-
formował prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. Oszu-
ści wyszukują dane rolników w in-
ternecie. Może dlatego listy trafiają 

przeważnie do największych go-
spodarzy. Pismo opatrzone jest go-
dłem państwowym i dziwną nazwą 
instytucji. W treści wyczytać moż-
na, że w wyniku czynności spraw-
dzających w gospodarstwie wy-
kryto nieprawidłowości związane 
z RODO, czyli przepisami chronią-
cymi dane osobowe. Oszuści pro-
ponują ofiarom polubowne rozwią-
zanie – albo zapłacą w ciągu 7 dni 
opłatę fakultatywną, albo później 
muszą liczyć się z uiszczeniem... 20 

mln euro. Od tej ostatniej kwoty 
może się zakręcić w głowie, dlatego 
niektórzy dają się nabrać i wpłacają 
pieniądze, by zyskać spokój.

To kolejny sposób oszustów 
na żerowanie na przepisach RODO. 
Wcześniej udawali kontrolerów 
i również wyłudzali opłaty. 

W razie otrzymania podob-
nego pisma należy poinformować 
policję.

(pw)
fot. ilustarcyjne
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Importowane auto:
sprawdź, zanim kupisz

CYFRYZACJA  Znaleźliście wymarzone auto za granicą? Zanim zdecydujecie się na kupno, sprawdźcie 
online jego historię. To możliwe. Jedyny warunek – musicie mieć profil zaufany

Nabywcy i właściciele samo-
chodów importowanych z ryn-
ku wtórnego wybranych krajów 
europejskich oraz USA i Kanady 
mogą sprawdzić ich przeszłość 
na portalu historiapojazdu.gov.pl. 
W systemie widoczne są nie tylko 
pojazdy sprowadzone z zagrani-
cy i już zarejestrowane w Polsce, 
ale także zagraniczne auta, które 
jeszcze nie znalazły się w central-
nej ewidencji pojazdów, a np. już 
są oferowane do sprzedaży.

Usługa jest bezpłatna. Aby 

z niej skorzystać, trzeba zalo-
gować się za pomocą profilu 
zaufanego. Chodzi o to, by za-
bezpieczyć zewnętrzny system 
przed hurtowym pozyskiwaniem 
z niego danych, a jednocześnie 
zapewnić dostęp indywidualnym 
kupującym. Przygotuj też numer 
rejestracyjny oraz VIN interesują-
cego Cię auta, a także datę jego 
pierwszej rejestracji.

Jeśli wybrany przez nas sa-
mochód jest w bazie zagranicznej, 
to w zakładce „Dane zagraniczne” 

zobaczysz informacje w siedmiu 
kategoriach: kradzież, złomowa-
nie, powypadkowy, uszkodzony, 
„przekręcony” licznik, niedopusz-
czony do ruchu, służył jako taxi. 
W przypadku potwierdzenia da-
nej kategorii, w systemie pojawi 
się alert zaznaczony czerwonym 
wykrzyknikiem. Jeśli pojazdu nie 
ma w bazie zagranicznej, system 
również nas o tym poinformuje – 
na ekranie wyświetli się stosowna 
informacja tekstowa.

Obecnie historia pojazdu 
umożliwia sprawdzenie aut po-
chodzących z wybranych kra-
jów europejskich (m.in. z Francji, 
Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji), 
a także z USA i Kanady. 

Serwis historiapojazdu.
gov.pl wystartował w czerwcu  
2014 r. i od momentu uruchomie-
nia cieszy się ogromną popular-
nością wśród potencjalnych na-
bywców używanych aut, którzy 
weryfikują ich przeszłość.

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Co to Jest pRoFil ZAuFAnY?
Profil zaufany to zbiór informacji o użytkowniku. Wprowadzone dane są wery-
fikowane. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany, jest wiarygodna 
i nikt nie może się pod nią podszyć. Dane na profilu zaufanym są odpowiednio 
zabezpieczone, aby nikt – poza właścicielem – nie miał do nich dostępu i nie 
mógł ich wykorzystywać. Profil jest ważny 3 lata, a jego założenie nic nie kosz-
tuje.
Za pomocą profilu zaufanego potwierdzisz swoją tożsamość w internecie i pod-
piszesz elektroniczne dokumenty – na przykład gdy składasz wniosek przez in-
ternet, nie musisz go drukować, podpisywać i skanować albo dosyłać go pocztą 
do urzędu. Wystarczy, że podpiszesz go profilem zaufanym.
JAk ZAłożYć tAki pRoFil?
1. Za pomocą internetowego konta bankowego: sprawdź, czy twój bank ma 
możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub 
zadzwoń na infolinię. Zaloguj się na swoje konto bankowe. Wyszukaj formularz 
o założenie profilu zaufanego. Wypełnij go. Wyślij formularz. W ten sposób 
założysz profil zaufany.
2. Za pomocą certyfikatu kwalifikowanego: wejdź na stronę profilu zaufanego. 
Zarejestruj się. Kliknij w odnośnik „Chcę logować się certyfikatem kwalifiko-
wanym”. Wypełnij formularz. Kliknij „Zarejestruj się”. Wyświetli się komunikat 
z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod. Wyświetli się kolejny 
komunikat z prośbą o wykonanie trzech kroków. Jeśli je wykonasz — kliknij 
Potwierdź wykonanie kroków. W ten sposób założysz profil zaufany.
3. W punkcie potwierdzającym (urzędy, banki): wejdź na stronę profilu zaufa-
nego. Kliknij „Zarejestruj się”. Wypełnij formularz. Kliknij „Zarejestruj się”. W ten 
sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego. Idź do wybranego punk-
tu potwierdzającego i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. Masz na to 
14 dni od złożenia wniosku. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Gdzie potwierdzić 
profil zaufany”. Jeśli nie chcesz składać wniosku przez internet, możesz od razu 
iść do punktu potwierdzającego. Tam pracownik założy ci profil zaufany. Potem 
na swój adres e-mail dostaniesz wiadomość z linkiem, który pozwoli ci ustawić 
hasło do konta.

Transport

Opłaty za autostradę po nowemu
Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęły prace nad uno-
wocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych. Nowy krajowy system ma 
zastąpić rozwiązanie funkcjonujące od 2011 roku.

14 listopada 2018 r. ministrowie 
Andrzej Adamczyk i Marek Zagórski 
przedstawili plany i założenia doty-
czące nowego systemu na wspólnej 
konferencji, w której wzięli także 
udział dyrektor Instytutu Łączno-
ści Jerzy Żurek i Główny Inspektor 
Transportu Drogowego Alvin Gaja-
dhur.

3 listopada 2018 r. Główny In-
spektor Transportu Drogowego 
przejął pobór opłat drogowych 
od Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad i działających 
w jego imieniu wykonawców. Rów-
nocześnie rozpoczęto prace nad 
stworzeniem i uruchomieniem 
całkowicie nowego Krajowego Sys-
temu Poboru Opłat. Obsługę ist-
niejącej infrastruktury i opracowa-

nie koncepcji nowego rozwiązania 
powierzono Instytutowi Łączności, 
nadzorowanemu przez Minister-
stwo Cyfryzacji.

– Nowy polski system powsta-
nie w oparciu o nowocześniejsze 
niż dotychczas rozwiązania, zbli-
żone do stosowanych obecnie na 
świecie. Będzie miał otwartą ar-
chitekturę, pozwalającą na dalszą 
rozbudowę – powiedział Marek 
Zagórski, minister cyfryzacji.

Priorytetem strony publicznej 
jest, aby nowy system:

* powstał w oparciu o najno-
wocześniejsze rozwiązania, sto-
sowane obecnie na świecie, z wy-
korzystaniem technologii GNSS, 
transmisji danych w systemach ko-
mórkowych (LTE/5G) i Big Data,

* był otwarty na nowe funk-
cjonalności poprzez rozbudowę 
o kolejne moduły,

* przechowywał wrażliwe dane 
na terenie Polski i udostępniał je 
służbom nadzorującym przestrze-
ganie prawa bez pośrednictwa pry-
watnych firm,

* korzystał z istniejącej infra-
struktury związanej z poborem 
opłat,

* współpracował z systemami 
funkcjonującymi w innych krajach 
Unii Europejskiej.

Minister Marek Zagórski wyja-
śnia, że Narodowy System Poboru 
Opłat zapewni nowocześniejsze, 
tańsze i bezpieczniejsze pobieranie 
opłat i niezakłócony wpływ środ-
ków do Krajowego Funduszu Dro-
gowego. – Nowy system będzie też 
wygodniejszy w obsłudze dla kie-
rowców i umożliwi bardziej płynne 
podróżowanie oraz transport to-
warów – dodaje minister Zagórski.

W przyszłości projektowane 
rozwiązania powinny pozwolić na 
rozwiązanie problemu kolejek na 
bramkach ręcznego poboru opłat.

Ministerstwo Cyfryzacji
fot. pixabay/ilustracyjne

Masz diesla? Pamiętaj 
o zimowym paliwie
16 listopada każdego roku stacje wprowadzają do 
sprzedaży paliwa o podwyższonych parametrach ni-
skotemperaturowych. Warto już przygotować auto 
do sezonu zimowego, by zapobiec najczęstszym pro-
blemom pojawiającym się w samochodach z silni-
kiem diesla. 

Samochód

Trudności z uruchomieniem 
pojazdu to jeden z najczęstszych 
problemów, które spotykają kie-
rowców z silnikiem diesla. W ubie-
głym roku miała je połowa wła-
ścicieli samochodów z tego typu 
silnikiem. Jednocześnie, 61 proc. 
badanych podaje, że nawet jeśli 
pojazd odpalał, trwało to dłużej niż 
zwykle, ponieważ auto udawało się 
uruchomić dopiero po kilku pró-
bach. Jedynie 11,4 proc. właścicieli 
aut wskazuje jako przyczynę niską 
jakość paliwa, a zaledwie 5,5 proc. – 
zanieczyszczenie filtra.

Nawet najlepiej przygotowany 
pojazd nie wygra walki z niskimi 
temperaturami bez odpowied-
niego paliwa w baku. Klasa oleju 
napędowego ma istotne znacze-
nie nie tylko dla jakości jazdy, ale 
wpływa również na rozruch silnika. 
Od 16 listopada stacje paliw w Pol-
sce mają obowiązek wprowadzenia 

paliw zimowych. Charakteryzują 
się one obniżoną Temperaturą Za-
blokowania Zimnego Filtra, która 
wynosi maks. -20°C. Jednak w oleju 
napędowym występuje jeszcze je-
den bardzo istotny parametr, jakim 
jest Temperatura Mętnienia. Okre-
śla on moment krystalizowania się 
parafin w oleju napędowym, które 
blokują swobodny przepływ paliwa 
przez filtr. W wyniku utrudnione-
go ruchu paliwa auto może mieć 
problem z odpaleniem, nawet jeśli 
zatankowano zimowy olej napę-
dowy, a temperatura na zewnątrz 
sięga zaledwie kilku stopni poniżej 
zera. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, temperatura mętnie-
nia nie jest gwarantowana w stan-
dardowych zimowych olejach na-
pędowych. Warto więc na stacjach 
szukać takiego ON, który taką gwa-
rantowaną temperaturę mętnienia 
posiada.
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni można oglą-

dać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej do końca roku 
zwiedzający poznają historię Szafarni i szafarskiego dworku, a także dowiedzą się, jak 
na przestrzeni lat zmieniał się ośrodek. Proces przemiany instytucji ukazuje kalenda-
rium oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające poprzedni wygląd pomieszczeń i pałacu. 
Z kolei w bibliotece dostępne są dawne kroniki ośrodka i księgi pamiątkowe dokumen-
tujące artystów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni organizuje I Wojewódzki Konkurs Literacki dla 
szkół podstawowych pt. „Słowem o Szafarni”. Zgłoszenia są przyjmowane do 21 grud-
nia. Na konkurs należy przesłać opowiadanie na temat „Nieznana przygoda Fryderyka 
Chopina na wakacjach w Szafarni w 1824 roku”. Zadaniem uczestników jest opisanie 
wymyślonego wydarzenia, które mogłoby przydarzyć się młodemu kompozytorowi 
podczas letniego pobytu w posiadłości Dziewanowskich. W pracy powinny znaleźć się 
jednak nawiązania do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

 Wąbrzeźno
 22 listopada o godz. 17.30 WDK zaprasza dzieci w wieku 5-11 lat na kolejną 

odsłonę zabaw z animatorami. Tym razem będą to „Andrzejkowe Animki”. Podczas 
półtoragodzinnego spotkania nie zabraknie andrzejkowych wróżb, tańców animacyj-
nych, ale przede wszystkim wesołej i kreatywnej zabawy. Konkurencje sportowe, węże 
do wesołej, dziecięcej muzyki i balonowe szaleństwo – to tylko niektóre z proponowa-
nych aktywności. 

 W piątek 23 listopada maluchy mogą wybrać się z rodzicami do WDK na spektakl 
teatralny pt. „Pippi skarpetka”. Wystąpią aktorzy studia teatralnego Krak-Art z Krakowa. 
Bajka opowiada historię wesołej i pełnej energii dziewczynki o imieniu Pippi. Pippi nie 
chodzi do szkoły, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i bardzo często wpada w tara-
paty. Spektakl ukazuje, jak ważne jest to, aby nawzajem się słuchać, uczyć się od siebie 
i przede wszystkim szanować, bez względu na to, ile ma się lat. Bilety w cenie 5 zł do 
nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00.

 Wąbrzeski Dom Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna organi-
zują XI edycję konkursu recytatorskiego: „Jan Paweł II i Zbigniew Herbert”. Spotkanie 
z poezją odbędzie się 23 listopada o godz. 10.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury. We-
zmą w nim udział uczniowie kl. VII i VIII szkół podstawowych,  młodzież gimnazjalna 
i ponadgimnazjalna. Każdy z uczestników zaprezentuje dwa wiersze o Polsce, jeden 
autorstwa św. Jana Pawła II, drugi Zbigniewa Herberta. 

 25 listopada o godzinie 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu Kultury 
na koncert „Pocket Concerts – Zielona Gęś na herbatce u Starszych Panów”. – Mimo 
upływu lat, szlagiery ubiegłego wieku są ciągle popularne, mają swoich wiernych słu-
chaczy i miłośników, nie tylko wśród starszego pokolenia – opowiada Dorota Otremba 
z WDK. – Artyści Poznańskiej Fundacji Fabryka Sztuki postarają się powrócić do tam-
tego wyjątkowego klimatu, przede wszystkim przypominając niezapomniane piosenki, 
tworzone zarówno na potrzeby polskiego kina, jak i spektakli kabaretowych. W opa-
rach absurdu przypomną także, czym żyła ówczesna artystyczna bohema – atmosferę 
słynnych kawiarń i klubów, klimat słownych igraszek. A wszystko po to, by poczuć 
się jak za dawnych lat. Bilety do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-
16.00 w cenie 25 zł/osoba, cena biletów grupowych (grupa od 15 osób) wynosi 20 
zł/osoba. 

 27 listopada o godz. 17.00 w WDK planowane jest kolejne spotkanie z „czarnym 
krążkiem”. Tym razem będzie można się pobawić „W andrzejkowym klimacie”. W mu-
zyczną podróż po polskich i światowych przebojach z dawnych lat zabierze gości Paweł 
Małs. – Muzyka płynąca z gramofonu ma swój wyjątkowy charakter i klimat, o czym 
przekonali się już stali bywalcy wąbrzeskich fajfów – informują organizatorzy. – Każ-
dy, kto tego dnia zagości w progach WDK będzie miał okazję naładować akumulatory 
niekończącą się dawką pozytywnej energii. Dla wielu niewątpliwie będzie to powrót 
do czasów młodości i wspomnień wąbrzeskich dansingów. Mamy nadzieję, że magia 
tego wyjątkowego dnia w roku sprawi, że za sprawą muzyki, marzenia wielu z Was 
zamienią się w rzeczywistość. Wstęp jest bezpłatny.

 Już po raz jedenasty WDK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” – teksty Jacka Cygana i nie 
tylko… Impreza odbędzie się 2 grudnia o godz. 10.00 w Wąbrzeźnie. Każdy z uczest-
ników musi zaprezentować dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo z repertuaru Jacka 
Cygana. Podczas występów jury zwracać będzie uwagę m.in. na umiejętności wokalne, 
muzykalność, autorską interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia są przyjmowane do 
22 listopada (decyduje data wpływu do WDK). Więcej informacji w Dziale Animacji 
Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071. 

 Rypin
 W sobotę 24 listopada w Rypińskim Domu Kultury odbędzie się koncert Dziecię-

co-Młodzieżowej Grupy Estradowej pt. „W ogrodzie wdzięczności”. Początek o 16.00. 
Wstęp wolny. 

 Sylwestra warto spędzić z RDK. 31 grudnia o 21.30 rozpocznie się retransmisja 
spektaklu z Teatru Bolszoj z Moskwy – „Dziadek do orzechów”. Dodatkowe atrakcje: 
zimny bufet, toast o północy. Bilety kosztują 40 zł.  

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Chopin bez tajemnic
WYDARZENIA  16 listopada w Ośrodku Chopinowskim w Sza-
farni został zorganizowany XXIII Wojewódzki Konkurs Wie-
dzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych. Wygrali 
uczniowie z Aleksandrowa Kujawskiego

W zmaganiach wzięło udział 
11 drużyn reprezentujących 
szkoły z województwa kujawsko-
pomorskiego. Zakres tematycz-
ny obejmował: życie i twórczość 
Fryderyka Chopina, osoby oraz 
miejsca związane z kompozyto-
rem, zadanie słuchowe oraz iko-
nograficzne. 

Konkurs składał się z dwóch 
etapów: pisemnego (test) i ust-
nego (pytania otwarte). Jury 
w składzie: dr Aneta Derkowska 
(nauczyciel w Zespole Szkół Mu-
zycznych w Toruniu), Karolina 
Szparaga (specjalista ds. eduka-
cji i promocji w Ośrodku Cho-
pinowskim w Szafarni), Szymon 

Wiśniewski (dziennikarz i histo-
ryk) przyznało następujące na-
grody: I miejsce  Weronika Boguś 
i Bartosz Szczerbicki z Publicznej 
Szkoły Podstawowej Towarzy-
stwa Salezjańskiego im. św. Jana 
Bosko w Aleksandrowie Kujaw-
skim (opiekun Dorota Stanicka), 
II miejsce Kinga Jaros i Witold 
Żurawicki ze Szkoły Podstawowej 
im. Oskara Kolberga w Ciechoci-
nie (opiekun Katarzyna Mątow-
ska), III miejsce Marta Właśniak 
i Tymoteusz Zadrożny z Zespołu 
Szkół im. Leona Wyczółkowskie-
go we Wtelnie (opiekun Anna Ką-
kol). 

Konkurs zakończył krótki re-
cital fortepianowy w wykonaniu 
Piotra Nowaka. 

(ToB)
fot. Ośrodek Chopinowski

Sztuki plastyczne

Spotkanie z rękodziełem 
W środę 12 grudnia o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta zostanie 
wystawa rękodzieła artystycznego Róży Patzer. 

Przygoda autorki z rękodzie-
łem rozpoczęła się już w szkole 
podstawowej, gdzie na zajęciach 

poznawała różne techniki robótek 
ręcznych. – Najbardziej polubiłam 
prace na drutach. Po szkole posze-

rzałam zdobytą wiedzę, czytając 
fachowe czasopisma – mówi au-
torka prac. 

Artystka wysyła rękodzieło 
na różne konkursy, zdobywając 
czołowe lokaty. Trzykrotnie otrzy-
mała wyróżnienie z Centralnego 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. 
Od 2002 r. współpracuje również 
z Muzeum Etnograficznym w To-
runiu, gdzie należy do grupy ręko-
dzieła ginącego. W latach 2015-2017 
nagrodzona została z rąk wojewo-
dy za osiągnięcia na terenie kraju 
i zagranicy. Według słów naszej lo-
kalnej artystki: – Praca na drutach 
uspakaja, sprawia radość i daje sa-
tysfakcję.

oprac. (ToB)
fot. WDK

Fotografia

O sile kobiecości 
W piątek 23 listopada o 18.00 w Sali Kameralnej 
Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie zostanie 
otwarta wystawa Michała Gromady pt. „Moja kobie-
cość”. Wstęp wolny.

Do projektu zostało zapro-
szonych 29 artystek. Każda z nich 
opowiedziała o swoim rozumie-
niu kobiecości. Definicje stały 
się inspiracją do wykonania sesji 
zdjęciowej. Uroczysta premie-
ra odbyła się w maju 2018 roku 
w Warszawie.  

W piątek w Lipnie udział 
w wernisażu weźmie jedna z bo-
haterek projektu, dziennikarka 
i prowadząca program „Rolnik 
szuka żony” Marta Manowska 
oraz autor wystawy Michał Gro-
mada.

Bohaterkami fotografii są: 

Barbara Kurdej-Szatan, Daria Wi-
dawska, Anna Karczmarczyk, Ka-
tarzyna Dąbrowska, Monika Lew-
czuk, Marta Manowska, Agnieszka 
Kawiorska, Paulina Gałązka, 
Agnieszka Mrozińska, Eliza Ry-
cembel, Anna Próchniak, Monika 
Mrozowska, Katarzyna Ucherska, 
Joanna Osyda, Maria Pawłowska, 
Anna Matysiak, Dorota Osińska, 
Aleksandra Radwan, Kamila Ka-
mińska, Dominika Kryszczyńska, 
Sandra Staniszewska, Malwina 
Bielicka, Julia Konarska, Nico-
le Bogdanowicz, Zofia Domalik, 
Sylwia Przetak, Barbara Garstka, 
Weronika Jaskółka, Carmell.

(ToB)





Czwartek, 22 listopada 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 370 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 62 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 90 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 12 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 129 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Dzikie Wyspy Galapagos 
 odc. 1 - film
14:00 Elif odc. 371 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 59 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 63 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3378
18:30 Korona królów odc. 130 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 262 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 30
23:45 The Wall. Wygraj marzenia 
 - kulisy
23:50 Ocaleni odc. 34
00:55 Tanie dranie - Moroz  
 i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 76

05:10 Ukryta prawda odc. 394 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 167 - serial 

07:10 Szpital odc. 448 - serial 

08:10 Dr House odc. 10 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 7 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 216 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 168 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 626 - serial 

14:55 Szpital odc. 449 - serial 

15:55 Dr House odc. 11 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 9 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 77 - serial

18:25 Brzydula odc. 78 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 217 - serial 

20:00 Błękitna fala II - melodramat

22:20 Porwani odc. 7 s. 1 - serial

23:20 Półsłodki ciężar - komedia

01:00 Moc magii odc. 317

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 2
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 19 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 20 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 69 
09:00 Septagon odc. 9 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 38 
11:25 Benny Hill odc. 11
12:00 Detektywi w akcji odc. 37 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 38 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 192
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 487 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 56 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 56 - serial
18:00 Septagon odc. 11 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 488 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 256 - serial
21:00 Oko za oko odc. 16 - serial
22:00 Rob Roy - film
00:55 Trampolina odc. 12 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 74 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 97
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 66 s. 4 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 105 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial
20:00 Idealny facet - komedia
22:05 Prawo ciążenia - komedia
23:55 Kelnerzy II - komedia
01:35 Następny proszę! odc. 8

07:00 Teledyski
07:35 XXIV Międzynarodowy Festiwal  
 Muzyki im K. Jamroz 
 w Busku-Zdroju 2018
08:00 Informacje kulturalne odc. 2753
08:15 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1381
08:30 Świteź - film
08:55 Prawie jak matka 
 - komediodramat
11:00 Polskie drogi odc. 9 - serial
12:30 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1381
12:50 Ceremonia pogrzebowa - dramat
14:25 Którędy po sztukę odc. 82
14:40 Taśmy Kultury odc. 19
14:55 Taśmy Kultury odc. 20
15:20 Pół serio - komedia
16:55 Słoneczny zegar - film
19:00 Pegaz odc. 113
19:40 Dokument - film
19:45 But She’s Nice - film
20:00 Informacje kulturalne odc. 2754
20:20 Wstęp do filmu odc. 128
20:25 Ścieżki chwały - film
22:00 Pojedynki stulecia odc. 12
22:40 Ucho wewnętrzne - film
00:05 Scena klasyczna odc. 38

06:50 Był taki dzień odc. 357
06:55 Noce i dnie odc. 10 - serial
08:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 22 - serial
08:40 #dziedzictwo odc. 3
09:20 Jeńcy - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 7
11:20 Olbrzymy oceanów odc. 2 - serial 
12:25 Czterdziestolatek odc. 4 - serial
13:20 Dawne światy odc. 2 - serial 
14:25 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 6 - serial 
15:25 Ocalcie Titanica - film
16:20 Bronka - kobieta skała
16:45 New Poland - film
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 66
18:50 Noce i dnie odc. 11 - serial
20:00 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 5 - serial 
20:35 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 6 - serial 
21:20 Hitler i wiedza tajemna - film
22:15 Spór o historię odc. 143
22:55 Szerokie tory odc. 64
23:35 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 1 - serial
00:25 Sensacje XX wieku odc. 61

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Ja głuchy 
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Matka Speranza - film
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Chłopcy z Namugongo - film
14:00 Usłyszcie nas - film
15:30 Moja Mongolia - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Chcę żyć - film
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Franciszkanie 
 - droga do ubóstwa - film
23:45 180 lat na zdrowie - film

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 721 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 8
07:20 Na sygnale odc. 161 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 221
11:25 Rodzinka.pl odc. 58 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1946 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 83
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 721 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 59 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 207 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 94 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1946 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1947 - serial
20:45 Doktor Foster odc. 7 s. 2 - serial
21:50 Marley i ja - komediodramat
23:55 Na sygnale odc. 207 - serial
00:30 Wesele w Sorrento - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 15 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2335

11:00 Ukryta prawda odc. 978 - serial

12:00 Szpital odc. 867 - serial

13:00 Szkoła odc. 630 - serial

14:00 19+ odc. 331 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 8

15:30 Szkoła odc. 631 - serial 

16:30 19+ odc. 332 - serial 

17:00 Szpital odc. 868 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 979 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 9

19:50 Uwaga! odc. 5502

20:10 Doradca smaku odc. 11 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2785 - serial

20:55 Milionerzy odc. 219

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 18

22:30 Poranek kojota - komedia

00:25 Pod powierzchnią odc. 5 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 730 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 731 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 19 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 782 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 63 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 729 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2766 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 655 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3764
16:30 Na ratunek 112 odc. 298 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 288 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2767 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 319 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 130 
21:10 Przyjaciółki odc. 146 - serial
22:10 Godziny - wyścig z czasem 
 - thriller
00:15 Chirurdzy odc. 120 - serial

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Polskie drogi 10:20 Sensacja XXI wieku

05:55 Na dobre i na złe 15:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

18-letnia Dana ucieka z domu, by wyruszyć do 
RPA śladami nieżyjącej matki, od której przejęła 
sportową pasję – surfing. Pierwsze samodzielne 
kroki w nowym miejscu nie są łatwe.

Młode małżeństwo, Jennifer i John Groganowie, 
zaczyna myśleć o dziecku. Sprawdzianem 
cierpliwości i umiejętności wychowawczych pary 
ma być pies – labrador Marley.

„Marley i ja”
(2008r.) TVP 2 21:50

„Błękitna fala II”
(2011r.) TVN 7 20:00
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 371 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 63 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 91 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 13 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 130 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 17
12:55 Dzikie Wyspy Galapagos 
 odc. 2 - film
14:00 Elif odc. 372 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 91
16:05 Wieczna miłość odc. 64 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3379
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 11
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 46
21:30 Big Music Quiz odc. 22
22:35 Droga do zapomnienia - film
00:40 Magazyn kryminalny 997 odc. 30

05:10 Ukryta prawda odc. 395 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 168 - serial 

07:10 Szpital odc. 449 - serial 

08:10 Dr House odc. 11 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 9 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 217 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 169 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 627 - serial 

14:55 Szpital odc. 450 - serial 

15:55 Dr House odc. 12 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 10 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 79 - serial

18:25 Brzydula odc. 80 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 218 - serial 

20:00 Elf - komedia

22:05 Szczęki II - thriller 

00:25 Porwani odc. 7 s. 1 - serial 

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 3
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 20 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 21 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 70 
09:00 Septagon odc. 11 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 39 
11:25 Benny Hill odc. 23
12:00 Detektywi w akcji odc. 39 - serial
13:00 Galileo odc. 716
14:00 Galileo odc. 717
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 488 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 57 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 57 - serial
18:00 Septagon odc. 12 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 489 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 12
21:00 Oko za oko odc. 15 - serial
22:00 Oko za oko odc. 16 - serial
23:00 Eden Lake - thriller 
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 12

06:00 Kontrakt na miłość odc. 75 s. 2

07:00 Zbuntowany anioł odc. 98

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial

09:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 16 s. 5 - serial

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 18 s. 5 - serial

11:00 Nash Bridges odc. 67 s. 4 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 10 s. 17 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 2 s. 4 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 3 s. 4 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 106 s. 3 - serial

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 12 s. 17 - serial 

17:00 Następny proszę! odc. 8

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 49 s. 2 - serial

20:00 Bóg zemsty - film

22:00 Atak na posterunek - film

00:10 Dom z kości - horror

07:00 Teledyski Program muzyczny 

07:40 Biesiada z Gombrowiczem

08:00 Informacje kulturalne odc. 2754

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1383

08:30 Chciałbym się ogolić - film

08:55 Słoneczny zegar - film

11:00 Polskie drogi odc. 10 - serial

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1383

12:45 Siedem bram 

 Jerozolimy Muzyka.

13:55 Taśmy Kultury odc. 21

14:10 Taśmy Kultury odc. 22

14:35 Zawrócony - tragikomedia 

16:05 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia

17:40 Jańcio Wodnik - dramat

19:25 Pojedynki stulecia odc. 12

20:00 Informacje kulturalne odc. 2755

20:20 Wstęp do filmu odc. 115

20:25 Wpływ księżyca - komedia

22:15 Ewolucja hip-hopu odc. 3 - serial 

23:20 Tygodnik kulturalny

00:15 Ścieżki chwały - film

06:50 Był taki dzień odc. 358
07:00 Noce i dnie odc. 11 - serial
08:05 Taśmy bezpieki odc. 66
08:40 Marzyciele odc. 17
09:20 New Poland - film
10:25 Sensacje XX wieku odc. 61
10:50 Życie po radziecku odc. 1 - serial
11:30 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 1 - serial 
12:30 Czterdziestolatek odc. 5 - serial
13:35 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 2 - film
14:30 Szlakiem amfor. Historia 
 podboju Galii - film
15:35 Podwodny grobowiec 
 - tragedia HMS Hood - film
16:40 Eugenika - w imię postępu - film
17:45 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:15 Ex libris
18:45 Noce i dnie odc. 12 - serial
19:50 Niezłomni. Pod drutami  
 Auschwitz - film
21:00 Wojna o morza odc. 2 - film
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 53
22:35 Szerokie tory odc. 117
23:10 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 5 - serial
23:50 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 6 - serial
00:25 Sensacje XX wieku odc. 78

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Kościół w potrzebie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Teresa: Historia świętej Teresy 
 z Lisieux - film
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Św. Patryk - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 35 - serial
17:00 Nadzieja na słońce - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 9 - serial
23:00 Corrie Ten Boom 
 - nieugięta wiara - film

06:00 Egzamin z życia odc. 13 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 31 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 162 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 222
11:25 Rodzinka.pl odc. 59 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1947 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 84
14:00 Coś dla Ciebie odc. 177
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 10 s. 2
15:00 10 Paranienormalnych historii
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 60 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 208 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 95 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1947 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1948 - serial
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 115 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl 
 odc. 250 s. 13 - serial
22:25 Lincz - thriller 
23:55 Kraina Jane Austen - komedia
01:40 Kret - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 11 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2336

11:00 Ukryta prawda odc. 979 - serial

12:00 Szpital odc. 868 - serial

13:00 Szkoła odc. 631 - serial

14:00 19+ odc. 332 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 8 

15:30 Szkoła odc. 632 - serial 

16:30 19+ odc. 333 - serial 

17:00 Szpital odc. 869 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 980 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 10

19:50 Uwaga! odc. 5503

20:00 Szlachetna paczka odc. 1

20:05 Minionki - film

22:00 Transformers: Wiek zagłady - film

01:25 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 732 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 733 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 20 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 783 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 64 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 730 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2767 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 656 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3765
16:30 Na ratunek 112 odc. 299 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 289 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2768 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 178 - serial
20:00 Duże dzieci - komedia
22:05 The Story of My Life. Historia  
 naszego życia odc. 9 s. 2 
23:05 Wulkan - film
01:20 Gamer - film

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Optimus Prime i Autoboty z pomocą ludzi, 
zwłaszcza Cade’a Yeagera, stają przed 
przerażającym wyzwaniem. Starcie dobra ze złem 
prowadzi do kulminacyjnej bitwy.

Steve zabiera Jenny w okolicę jeziora Eden, by się 
oświadczyć. Atmosferę zakłóca pojawienie się grupy 
nastolatków. Zwrócenie im uwagi przeradza się 
w kłótnię. Spór zamienia się w walkę o przetrwanie.

„Transformers: Wiek zagłady”
(2014r.) TVN 22:00

„Eden Lake”
(2008r.) TV 4 23:00

10:25 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3377
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra 
08:00 Las bliżej nas odc. 82 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 53
09:20 Rodzinny ekspres odc. 57
09:50 Niezwykły Księżyc - film
10:50 Korona królów - taka historia…  
 odc. 11
11:25 Korona królów odc. 127 - serial
11:55 Korona królów odc. 128 - serial
12:25 Korona królów odc. 129 - serial
13:00 Korona królów odc. 130 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 196
14:10 Jak to działa odc. 171
14:35 Gen innowacyjności odc. 17 s. 2
14:50 Spis treści odc. 30
15:00 Drogi wolności odc. 12 - serial
16:05 Puchar Świata 
 w Ruce Skoki narciarskie
16:30 Puchar Świata 
 w Ruce Skoki narciarskie
17:30 Teleexpress
17:40 Puchar Świata 
 w Ruce Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 38 s. 3 - serial
21:30 Riddick - film
23:40 Podwójne uderzenie - film
01:35 Jaka to melodia?

05:45 Ukryta prawda odc. 396 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 6 s. 7 - serial

10:00 Brzydula odc. 71 - serial

10:35 Brzydula odc. 72 - serial

11:10 Brzydula odc. 73 - serial

11:45 Brzydula odc. 74 - serial

12:20 Brzydula odc. 75 - serial

12:55 Beethoven V - film

15:00 Elf - komedia

17:10 Toy Story III - film

19:00 Nie kłam, kochanie - komedia

21:15 To właśnie miłość - komedia

00:00 Błękitna fala II - melodramat

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 4
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 8 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 9 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial
08:55 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial
09:30 Tom i Jerry: 
 Magiczna fasola - film
10:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 485 - serial
11:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 486 - serial
12:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 487 - serial
13:30 STOP Drogówka odc. 193
14:35 Powrót do przyszłości III 
 - komedia
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 488 - serial
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 489 - serial
19:00 Galileo odc. 718
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 253 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 254 - serial
23:00 Zabójcza głębia - thriller 
01:00 STOP Drogówka odc. 193

05:25 Niesamowite! odc. 20 - serial 

06:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 3 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 86 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 8

08:50 13. posterunek 

 odc. 17 s. 2 - serial

09:30 13. posterunek 

 odc. 18 s. 2 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 45 s. 2 - serial

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 46 s. 2 - serial

12:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 47 s. 2 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 49 s. 2 - serial

15:00 XX Mazurska Noc Kabaretowa  

 odc. 2

16:00 Idealny facet - komedia

18:20 Prawo ciążenia - komedia

20:00 Człowiek pies - film

22:00 Protektor - film

23:55 Serenity - film

02:30 Taki jest świat odc. 86 s. 3

07:00 Nienasyceni odc. 12

07:25 Teledyski

07:50 Informacje kulturalne odc. 2755

08:05 Tygodnik kulturalny

08:55 Królowa Bona odc. 2 - serial

10:00 Piosenki Warsa 

 w Piwnicy pod Baranami

11:05 Szlakiem Kolberga odc. 35

11:40 Sztuka Niemiec odc. 3 - serial 

12:45 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat

14:40 Smutne potwory - film

15:20 Teleman w Jarosławicach

15:40 Analiza wzruszeń i rozdrażnień  

 - film

16:05 Rent - musical

18:30 Bez stałego adresu 

 - Bob Dylan - film

20:20 Rain Man - dramat

22:40 Dranie w kinie odc. 43 

23:25 The Cure: Trilogy - Live in Berlin

00:30 Scena alternatywna 

 w Opolu - Krzysztof Zalewski

06:50 Był taki dzień odc. 359
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 14 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 2
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 13 s. 1
08:50 Janosik odc. 2 - serial
09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 78
10:25 Dawne światy odc. 2 - serial
11:35 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 6 - serial
12:30 Afryka odc. 4 - serial 
13:30 Szerokie tory odc. 62
14:05 Podróże z historią odc. 13 s. 1
14:40 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial 
15:40 Spór o historię odc. 80
16:25 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 1 - serial
17:15 Marzyciele odc. 18
17:45 Przygody pana Michała 
 odc. 2 - serial
18:25 Cztery życia Lidii Lwow - film
19:45 Hitler i wiedza tajemna - film
20:50 Rodzina Połanieckich 
 odc. 2 - serial
22:25 Niepodległa - film
23:30 Towarzysze broni - film
01:15 Hubal - dramat

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 8 - serial 
10:25 Myśląc ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ziemia obiecana odc. 9 - serial
14:55 Siewca nadziei
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 37
16:00 Informacje dnia 
16:10 Serce Afryki - film
16:40 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 6
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 22 - serial
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 100 cudownych 
 miejsc na świecie - serial
23:10 Żywe kamienie - film

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1944 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1945 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1399 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 223
11:20 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 9
11:50 Marley i ja - komediodramat
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 XV Mazurska Noc Kabaretowa 
 - Mrągowo 2013
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 250 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 115 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 23
20:05 The Voice of Poland odc. 16
22:30 Sierocki na sobotę odc. 9
23:45 Niewierna - dramat
01:55 Lincz - thriller 

05:40 Mango - Telezakupy

07:50 Jak Mikołaj odc. 1

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1111

11:00 Na Wspólnej odc. 2782 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2783 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2784 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2785 - serial

12:50 MasterChef odc. 11 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 12

16:00 Misja ratunkowa odc. 7 s. 2

16:30 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 2 s. 10

17:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 12 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 11

19:45 Uwaga! odc. 5504

20:00 Mam talent odc. 12 s. 11

21:55 Narzeczony mimo woli - komedia

00:10 Transformers: Wiek zagłady - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 29 - serial

09:30 Przygody Kota w butach 

 odc. 40 - serial

10:00 Przygody Kota w butach 

 odc. 41 - serial

10:30 Ewa gotuje odc. 348

11:10 Długo i szczęśliwie - baśń

13:45 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 9 s. 2

14:45 XXIII Rybnicka Jesień Kabaretowa

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 121

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 122

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 324 - serial

20:05 Jak wytresować smoka - film

22:15 Last Vegas - komedia

00:45 Najemnik - film

10:00 Brzydula 18:00 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Królowa Bona 09:50 Okrasa łamie 

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:30 Ewa gotuje

Dalsze przygody Marty’ego i ekscentrycznego 
profesora Browna. Tym razem Marty, by ratować 
przyjaciela, musi przenieść się w realia Dzikiego 
Zachodu.

Historia wielkiej przyjaźni między młodym 
Wikingiem a legendarną, okrutną bestią, która 
w rzeczywistości okazuje się niegroźnym, 
płochliwym stworzeniem.

„Jak wytresować smoka”
(2010r.) Polsat 20:05

„Powrót do przyszłości III”
(1990r.) TV 4 14:35
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10:30 Leśniczówka

05:35 Klan odc. 3379
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas odc. 83 s. 2
09:00 Ziarno
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 57 - serial 
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 93
10:30 Leśniczówka odc. 57 - serial
11:00 Leśniczówka odc. 58 - serial
11:25 Leśniczówka odc. 59 - serial
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 36
13:00 Drogi wolności 
 - kulisy serialu odc. 13
13:10 Dziki Meksyk odc. 1 - film
14:10 Sonda II odc. 97
14:35 Spis treści odc. 31
14:45 Big Music Quiz odc. 22
15:40 Drogi wolności 
 - spotkanie z historią odc. 13
15:50 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 46
16:45 Puchar Świata 
 w Ruce Skoki narciarskie
16:55 Teleexpress
17:00 Puchar Świata 
 w Ruce Skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 13 - serial
21:15 Rolnik szuka żony odc. 11 s. 5 
22:20 Już za tobą tęsknię 
 - komediodramat
00:20 Riddick - film

06:00 Dragons’ Den. 

 Jak zostać milionerem? odc. 5

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 10 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 11 - serial

08:00 Dzielna Mysz odc. 19 - serial

08:10 Pies na wagę diamentów 

 - komedia

10:30 Galileo odc. 717

11:30 Galileo odc. 718

12:35 Powrót do przyszłości III 

 - komedia

15:00 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia 

17:00 Quest - film

19:00 Galileo odc. 719

20:00 Wiking - dramat

22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 255 - serial

23:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 256 - serial

00:55 Tuż przed tragedią odc. 7 - serial 

05:55 Flash odc. 10 - serial

06:50 Flash odc. 11 - serial

07:45 Flash odc. 12 - serial

08:35 Przygody Merlina 

 odc. 13 s. 3 - serial

09:35 Przygody Merlina 

 odc. 1 s. 4 - serial

10:25 Następny proszę! odc. 9

11:30 Najpiękniejsze 

 baśnie braci Grimm - film

12:40 Najpiękniejsze baśnie - film

14:15 Garbi: superbryka - komedia

16:30 Robin Hood: faceci w rajtuzach  

 - komedia

18:40 Sezon na misia II - film

20:00 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia

22:10 Sztos II - film

00:10 Ukryta tożsamość odc. 12 - serial

07:00 Antyfonie odc. 4 - serial 

07:25 Teledyski

07:50 Dranie w kinie odc. 43

08:35 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 4 s. 2 - serial

09:35 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 10 - serial 

10:40 Trzeci punkt widzenia odc. 264

11:20 Hydrozagadka 

 - komedia 

12:45 Rain Man - dramat

15:05 Chuligan literacki odc. 105

15:40 Rozmowy po-szczególne odc. 8 

16:25 Krzysztof Penderecki - II Koncert  

 skrzypcowy „Metamorfozy”

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 542

18:05 Rejs - komedia

19:25 Party przy świecach - komedia

20:35 Zero - dramat

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 264

23:05 Miłość - film

00:50 Scena alternatywna odc. 74

06:50 Był taki dzień odc. 360
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 15 - serial
08:05 Droga od Chrystusa do  
 Konstantyna odc. 4 - film
09:10 Janosik odc. 3 - serial
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 79
10:35 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 2 - film
11:35 Szlakiem amfor. Historia podboju  
 Galii - film
12:40 Lodowa planeta odc. 2 - serial 
13:40 Archiwum zimnej wojny odc. 13
14:20 Córka generała Pankratowa 
 - dramat
15:50 Cofnąć czas na Karskiego - film
16:20 Wielka gra odc. 166
17:15 Wojownicy czasu odc. 2
17:50 Przygody pana Michała 
 odc. 3 - serial
18:25 Przygody pana Michała 
 odc. 4 - serial
19:05 Film dokumentalny 
20:10 Wojna o morza odc. 2 - film
21:10 Syberiada polska - dramat
23:30 Wielki test. Polacy stulecia odc. 1
01:05 Goryl, czyli ostatnie zadanie 
 - komedia

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa odc. 1 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 1 - serial
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:05 Siedem - cztery - film
15:00 Święty na każdy dzień
15:05 Śladami apostoła 
 Pawła odc. 4 - serial 
15:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Święta Klara 
 - roślinka św. Franciszka - film
22:35 Kartka z kalendarza
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 6
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1947 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1948 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1400 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:50 Wielka Rafa Koralowa 

 odc. 1 - serial 

11:50 Lawrence z Arabii odc. 2 - film

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Rodzinka.pl 

 odc. 250 s. 13 - serial

15:45 The Voice of Poland odc. 16 s. 9

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 721 - serial

19:35 Zakupy pod kontrolą odc. 11 s. 2

20:05 Quantum of Solace - film

22:00 Nieulotne - dramat

23:40 Pod elektrycznymi chmurami  

 - dramat

02:05 Quantum of Solace - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1112

11:00 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 10

11:35 Co za tydzień odc. 877

12:10 Diagnoza odc. 12 s. 3 - serial

13:10 Mam talent odc. 12 s. 11

15:05 Top Model odc. 12 s. 7

16:05 Minionki - film

18:00 Domowe rewolucje odc. 8 s. 3 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 12

19:45 Uwaga! odc. 5505

20:00 MasterChef odc. 12 s. 7

21:30 Pod powierzchnią odc. 6 - serial

22:30 Avengers: Czas Ultrona - film

01:30 Narzeczony mimo woli 

 - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 30 - serial

09:10 Epoka lodowcowa: 

 Mamucia gwiazdka - film

09:40 Mój brat niedźwiedź - film

11:35 Cziłała z Beverly Hills III - komedia

13:15 Jak wytresować smoka - film

15:30 Duże dzieci - komedia

17:35 Nasz nowy dom odc. 130 

18:40 Dom pełen życia odc. 9 - serial

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 291

20:05 Kabaret na żywo według 

 Paranienormalnych odc. 51

23:05 Ślad odc. 19 - serial

00:05 Ślad odc. 20 - serial

05:25 Ukryta prawda odc. 397 - serial 

06:25 Mango - Telezakupy

08:30 Kryminalni odc. 9 s. 7 - serial

09:30 Kryminalni odc. 10 s. 7 - serial

10:30 Brzydula odc. 76 - serial

11:05 Brzydula odc. 77 - serial

11:40 Brzydula odc. 78 - serial

12:15 Brzydula odc. 79 - serial

12:50 Brzydula odc. 80 - serial

13:20 Dziewczyna z marzeniami - film

15:40 Dzika lokatorka - komedia

17:50 Nie kłam, kochanie - komedia

20:00 World War Z - film

22:30 U-571 - dramat

00:50 Sposób na morderstwo 

 odc. 5 s. 2 - serial

11:05 Brzydula 10:30 Galileo

06:50 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 08:40 Jeźdzcy smoków

Filmowa opowieść oparta na indiańskiej legendzie 
o chłopcu, który aby stać się mężczyzną, musiał 
najpierw stać się niedźwiedziem.

Tony angażuje się w stworzenie zaawansowanej 
sztucznej inteligencji, która ma samodzielnie 
eliminować zagrożenia. Ultron wymyka się spod 
kontroli i zamienia w potwora, który zagraża 
ludzkości.

„Avengers: Czas Ultrona”
(2015r.) TVN 22:30

„Mój brat niedźwiedź”
(2003r.) Polsat 09:40
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 372 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 64 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 92 s. 8 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 14 s. 2 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 11
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 178
12:55 Dziki Meksyk odc. 1 - film
14:00 Elif odc. 373 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 196
16:05 Wieczna miłość odc. 65 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3380
18:30 Korona królów odc. 131 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 59 - serial
21:00 Wyzwolenie
22:25 Dekalog odc. 7 - dramat
23:35 Wieniawa - film
00:50 Już za tobą tęsknię 
 - komediodramat

05:10 Ukryta prawda odc. 398 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 169 - serial 

07:10 Szpital odc. 450 - serial 

08:10 Dr House odc. 12 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 10 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 218 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 170 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 628 - serial 

14:55 Szpital odc. 451 - serial 

15:55 Dr House odc. 13 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 11 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 81 - serial

18:25 Brzydula odc. 82 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 219 - serial 

20:00 Drzwi w podłodze - dramat

22:20 W garniturach odc. 1 s. 1 - serial

23:50 World War Z - film

02:15 Lista klientów odc. 5 s. 1 - serial

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 6
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 21 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 22 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 71 
09:00 Septagon odc. 12 - serial
10:05 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 40 
12:00 Detektywi w akcji odc. 40 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 41 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 177
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 489 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 58 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 58 - serial
18:00 Septagon odc. 13 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 490 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 257 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 s. 1 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
22:00 Galileo odc. 718
23:00 Galileo odc. 719
00:00 Domy za grube miliony 
 odc. 1 s. 5 - serial 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 76 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 99
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 68 s. 4 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 17 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 107 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial
20:00 Atak na posterunek - film
22:10 Bóg zemsty - film
00:10 Ucieczka gangstera - thriller 

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Monolog trębacza - film

09:05 Jańcio Wodnik - dramat

11:00 Polskie drogi odc. 11 - serial

12:55 Studio Kultura - rozmowy

13:15 Dzienniki Lipsetta - film

13:35 Jeszcze nie wieczór 

 - komediodramat

15:25 Taśmy Kultury odc. 23

15:40 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 5

16:05 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 10 - serial 

17:10 Córka albo syn - film

18:30 Chuligan literacki odc. 105

19:00 Magritte - film

19:15 Którędy po sztukę odc. 74

19:25 Aleksandra Jachtoma

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Mały Quinquin odc. 2 - serial

21:20 Lo i stało się. 

 Zaduma nad światem 

 w sieci - film

23:05 Kronos odc. 23

23:45 Zero - dramat

01:55 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 361

06:55 Noce i dnie odc. 12 - serial

08:05 Ex libris

08:30 Wojownicy czasu odc. 2

09:10 Eugenika - w imię postępu - film

10:15 Sensacje XX wieku odc. 78

10:45 Życie po radziecku odc. 2 - serial

11:25 Afryka odc. 4 - serial 

12:25 Czterdziestolatek odc. 6 - serial

13:30 Aria dla atlety - film

15:20 Lodowa planeta odc. 2 - serial

16:15 Spór o historię odc. 19

16:55 Był raz dobry świat - film

18:00 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:30 Flesz historii

18:55 Akwarium, czyli samotność  

 szpiega odc. 1 - serial

20:00 Towarzysze broni - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 14

22:35 Marzyciele odc. 18

23:15 Drogi do niepodległości 

 odc. 4 - film

00:20 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 4 - serial 

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Syria - w drodze do Damaszku
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Święta Klara - roślinka 
 św. Franciszka - film
13:15 Kartka z kalendarza
13:20 Koncert życzeń
14:10 Dokonać niemożliwego - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 101 - serial
23:00 Święta Rita z Casci - przejmująca  
 droga wiary - film

06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 115 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 165
07:20 Na sygnale odc. 163 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 224
11:25 Rodzinka.pl odc. 60 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1948 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 85
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 115 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 61 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 209 s. 11 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 96 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1948 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1949 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 63
20:55 M jak miłość odc. 1401 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 10 - western
22:50 Czas śmierci odc. 4 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 7 - serial
00:50 Nieulotne - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5505

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 38 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 38

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2337

11:00 Ukryta prawda odc. 980 - serial

12:00 Szpital odc. 869 - serial

13:00 Szkoła odc. 632 - serial

14:00 19+ odc. 333 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 10

15:30 Szkoła odc. 633 - serial 

16:30 19+ odc. 334 - serial 

17:00 Szpital odc. 870 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 981 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 13

19:50 Uwaga! odc. 5506

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2786 - serial

20:55 Milionerzy odc. 220

21:30 Top Model odc. 13 s. 7

23:00 Imperium wilków - thriller 

01:35 Co za tydzień odc. 877

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 734 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 735 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 21 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 784 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 65 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 731 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2768 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 657 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3766
16:30 Na ratunek 112 odc. 300 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 290 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2769 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 318 - serial
20:10 Doktor Strange - film
22:40 X-Men II - film
01:35 Stan oblężenia - thriller 

14:55 Szpital 12:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi 10:15 Sensacje XX wieku

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

Gerry Lane wiedzie spokojne życie u boku 
rodziny. Pewnego dnia na świecie zaczyna 
rozprzestrzeniać się wirus zamieniający ludzi 
w zombie. Gerry dołącza do zespołu ONZ, który 
próbuje zwalczyć epidemię.

Próba ataku teleportującego się mutanta na 
prezydenta Stanów Zjednoczonych staje się 
pretekstem do ostatecznego rozwiązania 
problemu istot obdarzonych nadprzyrodzonymi 
zdolnościami.

„X-Men II”
(2003r.) Polsat 22:40

„World War Z”
(2013r.) TVN 7 23:50
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 373 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 65 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 93 s. 8 - serial
09:50 Komisarz Alex 
 odc. 15 s. 2 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 131 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Zwierzęcy rodzice odc. 1 - serial 
14:00 Elif odc. 374 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 60 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 66 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3381
18:30 Korona królów odc. 132 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 61 - serial
21:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 1 s. 2 - serial 
21:40 Jednostka X odc. 11 s. 2 - serial
22:35 Granica - dramat 
00:30 Niedotykalne boże dzieci - film

05:10 Ukryta prawda odc. 399 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 170 - serial 

07:10 Szpital odc. 451 - serial 

08:10 Dr House odc. 13 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 11 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 219 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 171 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 629 - serial 

14:55 Szpital odc. 452 - serial 

15:55 Dr House odc. 14 s. 8 - serial

16:50 Kryminalni odc. 12 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 83 - serial

18:25 Brzydula odc. 84 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 220 - serial 

20:00 U-571 - dramat

22:30 Uciekinier - film

00:35 Sposób na morderstwo 

 odc. 6 s. 2 - serial

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 7
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 22 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 23 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 73 
09:00 Septagon odc. 13 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 41 
11:25 Benny Hill odc. 13
12:00 Detektywi w akcji odc. 53 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 54 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 178
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 490 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 59 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 59 - serial
18:00 Septagon odc. 15 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 491 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 258 - serial
21:00 Jerozolima - horror
23:00 Pająki - horror
01:00 STOP Drogówka odc. 193

06:00 Kontrakt na miłość odc. 77 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 100
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 69 s. 4 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 17 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 108 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial
20:00 Push - film
22:10 Snajper: Niewidzialny zabójca  
 - thriller 
00:10 Czerwony skorpion - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne odc. 2756

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Trochę nadziei - film

09:35 Córka albo syn - film

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 1 - serial

12:45 Rzeka kłamstwa odc. 2 - serial

14:25 Studio Kultura - rozmowy

14:45 Cała zima bez ognia - dramat

16:20 Którędy po sztukę odc. 74

16:35 Taśmy Kultury odc. 24

16:45 Taśmy Kultury odc. 25

17:10 Gloria Victoria - film

17:25 Cwał - komedia

19:20 Kronos odc. 23

20:00 Informacje kulturalne odc. 2757

20:20 Najdzielniejszy z rycerzy 

21:35 Twórcza kontrola - film

23:15 Dezerterzy

23:45 Ciepło zimno - film

00:35 Please Find 

 - Henryk Mikołaj Górecki

06:50 Był taki dzień odc. 362
06:55 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 1 - serial
08:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 53
08:40 Flesz historii
09:05 Był raz dobry świat - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 8
11:05 Spór o historię odc. 67
11:40 Operacja „Gryf” - film
12:35 Czterdziestolatek odc. 7 - serial
13:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 16 - serial 
14:45 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 9 - serial 
16:25 Marzyciele odc. 18
16:55 W sercu ukrył miasto 
 - Lwów Zbigniewa Herberta
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Niepodległa - film
18:50 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 2 - serial
19:55 W pogardzie i chwale 
 - Wojciech Korfanty - film
20:50 Zaginiony świat Aleksandra  
 Wielkiego odc. 1 - serial 
22:00 Jak było? odc. 27
22:35 Syberiada polska - dramat
01:00 Sensacje XX wieku odc. 23

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:45 Syria - w drodze do Damaszku
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna
11:45 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 7 - serial 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Kod Omega - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 101 - serial
14:50 Przeszedł czyściec na ziemi...  
 Historia księdza biskupa  
 Czesława Kaczmarka - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 25 - serial
22:40 Johnny - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1401 - serial
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 164 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 225
11:25 Rodzinka.pl odc. 61 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1949 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 86
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1401 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 62 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 210 s. 11 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 97 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1949 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1950 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 64
20:55 M jak miłość odc. 1402 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Będziem Ciebie wiernie strzec  
 - film
00:00 Rodzinka.pl odc. 250 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2338

11:00 Ukryta prawda odc. 981 - serial

12:00 Szpital odc. 870 - serial

13:00 Szkoła odc. 633 - serial

14:00 19+ odc. 334 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 634 - serial

16:30 19+ odc. 335 - serial

17:00 Szpital odc. 871 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 982 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 14

19:50 Uwaga! odc. 5507

20:10 Doradca smaku odc. 16 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2787 - serial

20:55 Milionerzy odc. 221

21:30 Diagnoza odc. 13 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1145

00:05 36,6 °C odc. 12 s. 4

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 736 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 737 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 22 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 785 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 66 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 732 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2769 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 658 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3767
16:30 Na ratunek 112 odc. 121 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 51 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2770 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 324 - serial
20:05 Ślad odc. 21 - serial
21:05 Ślad odc. 22 - serial
22:05 Stan oblężenia - thriller
00:40 Agenci bardzo specjalni
 - komedia

07:10 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

15:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 23:15 Dezerterzy 10:10 Sensacja XX wieku

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

Na pustyni w Kalifornii ląduje prom kosmiczny. 
Okazuje się, że tylko jeden członek załogi przeżył 
lot. W jego organizmie znajduje się jajo pająka. 
Niebawem stwór zaczyna zabijać.

Doskonali snajperzy Brandon Beckett i Richard 
Miller dostają do wykonania niezwykle istotne 
zadanie – mają chronić przed terrorystami ważny 
gazociąg.

„Snajper: Duch wojownika”
(2016r.) TV Puls 22:10

„Pająki”
(2000r.) TV 4 23:00
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 374 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 66 - serial
07:25 Jaka to melodia? 
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm! 
08:55 Ranczo odc. 94 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 16 s. 2 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 132 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 3
12:50 Zwierzęcy rodzice odc. 2 - serial 
14:00 Elif odc. 375 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 61 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 67 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3382
18:30 Korona królów odc. 133 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:20 Sport 
20:25 Leśniczówka odc. 62 - serial
20:55 Paris Saint-Germain FC 
 - Liverpool FC
22:55 Liga Mistrzów UEFA
00:25 Bez tożsamości odc. 15 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 400 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 171 - serial 

07:10 Szpital odc. 452 - serial 

08:10 Dr House odc. 14 s. 8 - serial

09:10 Kryminalni odc. 12 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 220 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 172 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 630 - serial 

14:55 Szpital odc. 453 - serial 

15:55 Dr House odc. 15 s. 8 - serial

16:55 Dr House odc. 16 s. 8 - serial

17:55 Brzydula odc. 85 - serial

18:25 Brzydula odc. 86 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 221 - serial 

20:00 Kiedy aniołowie śpiewają 

 - komedia

21:50 Cholesterol: wielki blef - film

23:00 Drzwi w podłodze - dramat

01:25 Moc magii odc. 323

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 8
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 23 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 24 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 77 
09:00 Septagon odc. 15 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 42 
11:25 Benny Hill odc. 18
12:00 Detektywi w akcji odc. 55 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 56 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 179
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 491 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 60 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 60 - serial
18:00 Septagon odc. 16 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 492 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 259 - serial
21:00 Oko za oko odc. 17 - serial
22:00 Chętni na kasę - film
00:20 Trampolina odc. 13 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 78 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 101
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 70 s. 4 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 17 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 109 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 17 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial
20:00 Kula w łeb - film
21:50 Czas zemsty - film
00:00 Wikingowie odc. 20 s. 4 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Niedziela Barabasza 

09:05 Cwał - komedia

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 3 - serial

12:40 Rzeka kłamstwa odc. 4 - serial

14:20 Studio Kultura - rozmowy

14:35 Czarny kot - horror

15:45 Którędy po sztukę odc. 74

16:00 Taśmy Kultury odc. 26

16:15 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 6

16:35 Legendy rocka odc. 35 - serial 

17:35 Bez końca - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Czarny Czwartek. 

 Janek Wiśniewski padł - dramat

22:15 Pegaz odc. 114

22:55 Indianie, którzy zatrzęśli rockiem  

 – film

00:50 Twórcza kontrola - film

06:50 Był taki dzień odc. 363
07:00 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 2 - serial
08:00 Archiwum zimnej wojny odc. 14
08:35 Jak było? odc. 27
09:20 W sercu ukrył miasto 
 - Lwów Zbigniewa Herberta
10:10 Sensacje XX wieku odc. 23
11:30 W pogardzie i chwale 
 - Wojciech Korfanty - film
12:35 Czterdziestolatek odc. 8 - serial
13:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 17 - serial 
14:35 Film dokumentalny 
15:40 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 4 - serial
16:45 Tak było - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956  
 odc. 23 - serial 
18:50 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 3 - serial
19:55 Zabójcy z pradawnych czasów  
 odc. 2 - serial 
20:55 Z nieba do nieba - film
22:00 #dziedzictwo odc. 4
22:35 Powstanie listopadowe 1830-1831  
 odc. 1 - film
00:30 Sensacje XX wieku odc. 22

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 6 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Charlie - historia zabawki - film
14:00 Głos serca odc. 25 - serial
14:40 Kościuszko: Jeszcze Polska  
 zatańczy - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Proroctwa Humanae Vitae - film
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ukamienowanie Sorai M. 
 - dramat

06:00 M jak miłość odc. 1402 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 165 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 226
11:25 Rodzinka.pl odc. 62 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1950 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 87
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1402 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 63 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 211 s. 11 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 98 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1950 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1951 - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 25 - serial 
20:50 Na dobre i na złe 
 odc. 722 - serial
21:50 Na sygnale odc. 208 - serial
22:30 Tak to się teraz robi - komedia
00:20 O mnie się nie martw 
 odc. 115 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 16 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2339

11:00 Ukryta prawda odc. 982 - serial

12:00 Szpital odc. 871 - serial

13:00 Szkoła odc. 634 - serial

14:00 19+ odc. 335 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 635 - serial

16:30 19+ odc. 336 - serial

17:00 Szpital odc. 872 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 983 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 15

19:50 Uwaga! odc. 5508

20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2788 - serial

20:55 Milionerzy odc. 222

21:30 Ameryka Express odc. 13

23:05 Poranek kojota - komedia

01:05 Oszuści odc. 8 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 738 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 739 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 23 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 786 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 67 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 733 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2770 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 659 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3768, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 122 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 52 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2771 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 325 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 246 - serial
20:40 Agenci bardzo specjalni 
 - komedia
22:55 Ryś - komedia
02:00 7 rzeczy, których nie wiecie 
 o facetach - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 19:25 Dezerterzy 10:10 Sensacje XX wieku

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

Od czasu wypadku profesor historii nie potrafi 
cieszyć się świętami. Gdy jego syn staje 
w obliczu tragedii, mężczyzna musi zmierzyć się 
z demonami z przeszłości.

Po nieudanej akcji przeciwko handlarzom 
narkotyków, dwaj ciemnoskórzy agenci FBI chcą 
zaimponować przełożonemu i zgłaszają się do 
ochrony sióstr Wilton, bogatych spadkobierczyń 
hotelowego imperium.

„Kiedy aniołowie śpiewają”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Agenci bardzo specjalni”
(2004r.) Polsat 20:40

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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KrzyżówKa panoramiczna

tartinki z pastą serową
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składniki: 
1 bagietka
20 dag serka Almette
1 pomidor
1 ogórek
kilka liści sałaty
sól, pieprz
10 dag boczku wędzonego 
2 jaja 
świeży koperek i szczypior

sposób wykonania:
Bagietkę pokrój na średniej grubości 

kromki. Z serka Almette wykonaj pastę, 
dodaj posiekany szczypior i koper, wy-
mieszaj. Obierz ze skórki ogórek oraz 
pomidor, przekrój na pół i pokrój na 
plasterki. Liście sałaty umyj i porwij na 
niewielkie części. Kromki pieczywa po-
smaruj pastą serową, na nich ułóż liście 
sałaty, plastry pomidora, ogórka oraz 
plastry zgrillowanego boczku i gotowa-
nych jaj. Udekoruj gałązkami kopru.

smacznego!

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Bylina z rodziny
turzycowatych

Ma aUrszula

Sztuczka, chwyt,
sposób

Umowa,
porozumienie

Cz onkini ludu
polinezyjskiegow
NowejZelandii

Japo skagra
planszowa

Punktwidzenia;
uj cie,posta
czego , rodzaj,

przejaw

Waluta Iranu

KompanPortosa

Kobieta
zatrzymanaprzez

porywacza,
b d ca

gwarantem

W dusiciel

Cz sp aty

Stuosobowy
oddzia wojskaw
dawnej Serbii i na

W grzech

Babilo skibóg
nieba

Rubaszny
miech

Spali Rzym

Potocznie:
cz owieko
ultralewico

wych
pogl dach

Nwalfabecie
greckim

Linia cz ca
punktobserwacji
zobserwowanym

obiektem

Kwa ny
cytryny

Ilo ,miara
ustalona,

przewidziana jako
wymagana,
obowi zuj ca

Miasto
Demokryta

Niewielki kawa ek
s odkiego

Pogardliwieo
Niemcu

Odzie :
n dzne,
podarte
ubranie

Imi e skie;
imi Rolskiej

Autor"Nany"
G o ne
wo anie,
wrzask

Niem. imi m skie

Jako , forma,
postaOdg os

pukania,
ko atania

StolicaAlbanii.

Powózdworski Przedrostek (By y)
Osadagórali
kaukaskich

Boginimi o ci,
Iszterta

Lacha,ciupaga,
kij, pa a,pa ka,
kostur; d uga,
gruba laska

Wojsk., hist.:
ci kiedzia o

okr towezXVIIw.

Imi e skie
imieniny11.II.,
14.II., 19.IV.,
17.VI., 21.VIII

Bokserski
zwód

9 21

14

22

12

2

10

17

3

16

8

1

6

5

20

15

18

7

13

11

19

23

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

Bylina z rodziny
turzycowatych

Ma aUrszula

Sztuczka, chwyt,
sposób

Umowa,
porozumienie

Cz onkini ludu
polinezyjskiegow
NowejZelandii

Japo skagra
planszowa

Punktwidzenia;
uj cie,posta
czego , rodzaj,

przejaw

Waluta Iranu

KompanPortosa

Kobieta
zatrzymanaprzez

porywacza,
b d ca

gwarantem

W dusiciel

Cz sp aty

Stuosobowy
oddzia wojskaw
dawnej Serbii i na

W grzech

Babilo skibóg
nieba

Rubaszny
miech

Spali Rzym

Potocznie:
cz owieko
ultralewico

wych
pogl dach

Nwalfabecie
greckim

Linia cz ca
punktobserwacji
zobserwowanym

obiektem

Kwa ny
cytryny

Ilo ,miara
ustalona,

przewidziana jako
wymagana,
obowi zuj ca

Miasto
Demokryta

Niewielki kawa ek
s odkiego

Pogardliwieo
Niemcu

Odzie :
n dzne,
podarte
ubranie

Imi e skie;
imi Rolskiej

Autor"Nany"
G o ne
wo anie,
wrzask

Niem. imi m skie

Jako , forma,
postaOdg os

pukania,
ko atania

StolicaAlbanii.

Powózdworski Przedrostek (By y)
Osadagórali
kaukaskich

Boginimi o ci,
Iszterta

Lacha,ciupaga,
kij, pa a,pa ka,
kostur; d uga,
gruba laska

Wojsk., hist.:
ci kiedzia o

okr towezXVIIw.

Imi e skie
imieniny11.II.,
14.II., 19.IV.,
17.VI., 21.VIII

Bokserski
zwód

9 21

14

22

12

2

10

17

3

16

8

1

6

5

20

15

18

7

13

11

19

23

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

Bylina z rodziny
turzycowatych

Ma aUrszula

Sztuczka, chwyt,
sposób

Umowa,
porozumienie

Cz onkini ludu
polinezyjskiegow
NowejZelandii

Japo skagra
planszowa

Punktwidzenia;
uj cie,posta
czego , rodzaj,

przejaw

Waluta Iranu

KompanPortosa

Kobieta
zatrzymanaprzez

porywacza,
b d ca

gwarantem

W dusiciel

Cz sp aty

Stuosobowy
oddzia wojskaw
dawnej Serbii i na

W grzech

Babilo skibóg
nieba

Rubaszny
miech

Spali Rzym

Potocznie:
cz owieko
ultralewico

wych
pogl dach

Nwalfabecie
greckim

Linia cz ca
punktobserwacji
zobserwowanym

obiektem

Kwa ny
cytryny

Ilo ,miara
ustalona,

przewidziana jako
wymagana,
obowi zuj ca

Miasto
Demokryta

Niewielki kawa ek
s odkiego

Pogardliwieo
Niemcu

Odzie :
n dzne,
podarte
ubranie

Imi e skie;
imi Rolskiej

Autor"Nany"
G o ne
wo anie,
wrzask

Niem. imi m skie

Jako , forma,
postaOdg os

pukania,
ko atania

StolicaAlbanii.

Powózdworski Przedrostek (By y)
Osadagórali
kaukaskich

Boginimi o ci,
Iszterta

Lacha, ciupaga,
kij, pa a,pa ka,
kostur; d uga,
gruba laska

Wojsk., hist.:
ci kiedzia o

okr towezXVIIw.

Imi e skie
imieniny11.II.,
14.II., 19.IV.,
17.VI., 21.VIII

Bokserski
zwód

9 21

14

22

12

2

10

17

3

16

8

1

6

5

20

15

18

7

13

11

19

23

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23



PORADY22 Czwartek 22 listopada 2018

Internetowy prezent
PRAWA KONSUMENTA  Przed nami szał zakupów. Sklepy zaczynają kusić zestawami pod choinkę i pro-
mocjami. Jednak często taniej, a na pewno bez kolejki i straty czasu, możemy kupić w internecie. Jak to 
robić z głową i by nie stracić?

W sklepach czuć już przed-
świąteczną atmosferę. Pojawiły 
się ozdoby bożonarodzeniowe, 
zestawy prezentowe, w marke-
tach mamy całe aleje zabawek. 
Równie zapełnione są parkingi 
przed marketami i ścieżki do 
kas, a żeby znaleźć coś odpo-
wiedniego, trzeba się liczyć ze 
stratą sporej ilości czasu i bie-
ganiną od sklepu do sklepu. 
O wiele łatwiej jest zaparzyć 
sobie kubek gorącej herbaty 
czy czekolady, zasiąść w zaci-
szu domowym przy kompute-
rze i zamówić odpowiedni pre-
zent. Zakupy on-line pozwalają 
oszczędzić czas, porównać pro-
dukty i ceny, a przesyłka dotrze 
pod wskazany adres. Wszystko 
pójdzie dobrze, jeśli zrobimy to 
z głową i będziemy się trzymali 
kilku zasad.

Sprawdź sprzedawcę
Pamiętajmy, by zawsze kie-

rować się ograniczonym zaufa-
niem do sprzedającego. Zasię-
gnijmy opinii o nim i sprawdźmy 
jego rzetelność. Można to zrobić 
u znajomych lub na forach in-

ternetowych. Zwracajmy też 
uwagę, czy sklep podaje swój 
adres i numer telefonu. Wtedy, 
w razie jakichkolwiek wątpli-
wości, możemy tam zadzwonić. 
Jeśli jest to firma, sprawdźmy 
gdzie ma siedzibę, skontaktuj-
my się telefonicznie na numer 
stacjonarny przypisany do da-
nego przedsiębiorstwa wynika-
jący z oficjalnych baz danych. 
Możemy też sprawdzić czy taka 
firma istnieje po numerze re-
gon na stronie www.stat.gov.
pl/regon. Gdy kupujemy na au-
kcji internetowej, przeczytajmy 
komentarze o sprzedającym. 
Brak komentarzy pozytywnych 
lub ich niewielka liczba powin-
ny wzbudzić naszą szczególną 
czujność. Bądźmy także czujni, 
gdy pozytywnych i łudząco po-
dobnych komentarzy jest zbyt 
dużo.

Chroń swoje dane
Nigdy nie kupujmy w sieci 

korzystając z komputera stoją-
cego np. w kawiarence interne-
towej. Tam najłatwiej o utratę 
poufnych danych. Używajmy tyl-

ko komputera domowego i za-
chowujmy całą korespondencję 
ze sprzedawcą. Jeśli zostanie-
my oszukani, taka korespon-
dencja pozwoli policji go ująć. 
Przy płaceniu kartą kredytową 
zwracajmy uwagę, czy połącze-
nie internetowe jest bezpieczne 
i czy przesyłane przez nas dane 
nie zostaną wykorzystane przez 
osoby nieuprawnione. Przy ad-
resie powinien pojawić się sym-
bol zamkniętej kłódki, a na jego 
początku literki „https”. Zazwy-
czaj można też zamówić towar 
z opcją płatności przy odbiorze, 
ta opcja jest najpewniejsza.

Umowa cywilna
Umowy zawierane na od-

ległość znalazły swoje miejsce 
w prawie cywilnym. Ich cechą 
charakterystyczną jest to, że 
są zawierane z konsumentem 
bez jednoczesnej obecności obu 
stron. Strony wymieniają zgod-
ne oświadczenia woli. Z jednej 
strony konsument oświadcza 
„kupuję”, z drugiej zaś stro-
ny przedsiębiorca potwierdza 
„sprzedaję”, przy wykorzystaniu 
rozmaitych środków porozu-
miewania się na odległość, do 
których należą między innymi 
najbardziej popularne: elektro-
niczny formularz zamówienia 
lub tradycyjna poczta elektro-
niczna. 

Nie każda umowa zawarta 
przez internet będzie w świetle 
prawa cywilnego umową zawie-
raną na odległość: nieodzowne 
jest bowiem, aby kontrahentem 
konsumenta był przedsiębiorcą. 
Umowa zawarta przez inter-
net z osobą fizyczną, która nie 
jest przedsiębiorcą (np. naby-
cie skutera od osoby fizycznej, 
która w internecie zamieściła 

jednorazową ofertę zbycia) bę-
dzie zwykłą umową sprzedaży, 
do której zastosowanie znajdzie 
Kodeks cywilny, a nie szczególna 
regulacja ustawy z dnia 2 marca 
2000 roku o ochronie niektó-
rych praw konsumentów.

Tanio nie zawsze dobrze
Gdy znajdujemy nagle rzecz, 

która jest o wiele tańsza niż 
u innych sprzedawców, to za-
miast okrzyku „wow biorę” po-
winna nam się zapalić czerwona 
lampka ostrzegawcza. Za tanio 
może oznaczać zwyczajny prze-
kręt. Nieuczciwa firma, jakieś 
ukryte koszty. Przy takiej trans-
akcji możemy natrafić na oszu-
sta, wadliwy towar, np. zawie-
rający wady produkcyjne, który 
został odrzucony lub sprzedany 
jako II kategorii, lub podróbkę. 
Niektórzy sprzedawcy obniżają 
też cenę towaru, którą odbijają 
sobie na dodatkowych kosztach 
np. przesyłki lub jej ubezpiecze-
nia itp.

Czytaj opis
Można by uznać za zasadę, 

że im dłuższy opis, tym uczciw-
szy sprzedawca. Firma, która 
ma dobry towar i zależy jej na 
zadowoleniu klienta, nie szczę-
dzi na opisie. W dobrym opisie 
znajdziemy atesty, jakie ma to-
war, opis materiałów z jakich 
jest wykonany, rozmiary i inne 
szczegółowe informacje. Z do-
brego opisu wyczytamy czy 
torebka jest ze skaju czy skóry 
i jakiej. Dowiemy się, zamawia-
jąc obuwie, o każdym elemencie 
– także o tym, z czego zrobione 
są wkładki czy obcas. Warto taki 
opis przeczytać, wtedy wiemy 
więcej o zamawianym towarze. 
Ważne jest to, że jeśli dostanie-
my towar niezgody z opisem, 

mamy prawo go reklamować.
Rozmiar ma znaczenie
Kupując praktycznie każdą 

rzecz warto sprawdzić jej roz-
miar/wymiar. Nie tyczy się to 
tylko odzieży czy obuwia, co 
jest oczywiste. W tym przypad-
ku sprzedawca powinien podać 
tabelę rozmiaru, dzięki któ-
rej kupimy odzieży czy obuwie 
odpowiedniej wielkości. Dobry 
sprzedawca opisze także, jak 
mierzyć poszczególne części, 
czy w obuwiu mierzymy wkład-
kę itp. W pozostałych przedmio-
tach rozmiar również ma zna-
czenie. Wystawiane w internecie 
meble, torebki, zegarki, a nawet 
biżuteria powinny mieć poda-
ne dokładne wymiary. Uczciwy 
sprzedawca dokładnie opisze, 
nieuczciwy tak umiejętnie zma-
nipuluje nas zdjęciem, że zama-
wiana np. torebka na zdjęciu bę-
dzie duża i pakowna, a w efekcie 
kurier przywiezie nam maleńką. 
Tu też warto pamiętać, że jeże-
li otrzymamy towar niezgodny 
z opisem i podanymi wymiara-
mi, mamy prawo do jego rekla-
macji.

Płać tylko za to, 
co kupujesz
Każdy sklep internetowy, 

oprócz prezentacji swojego pro-
duktu, powinien obowiązkowo 
podać cenę oraz dodatkowe 
koszty związane z dostarcze-
niem towaru do klienta. Często 
na tym etapie popełniamy błąd, 
działając pod wpływem chwili 
i rzucających się w oczy niskich 
cen. Po pierwsze, należy na spo-
kojnie przeczytać szczegółowe 
informacje zawarte w ofercie. 
Następnie sprawdzić, czy jest 
to cena całościowa, czy z wy-
kluczeniem kosztów przesyłki. 
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Kilka pytań o…
ubezwłasnowolnienie 

ADWOKAT RADZI  W dzisiejszym odcinku cyklu omawiamy temat ubezwłasnowol-
nienia całkowitego i częściowego

Adwokat Anna Krawczyk-
Koźmińska, prowadząca Kance-
larię Adwokacką w Wąbrzeźnie 
(ulica Wolności 4, tel. 663 018 
891), w formie przystępnych py-
tań i odpowiedzi przybliża Czy-
telnikom zawiłości prawa.

– Czym jest ubezwłasno-
wolnienie całkowite?

– Ubezwłasnowolnienie cał-
kowite pozbawia osobę decydo-
wania o swoim życiu i podejmo-
wania jakichkolwiek czynności 
prawnych, np. zawarcia umowy 
pożyczki, przyjęcia darowizny 
czy sporządzenia ważnego te-
stamentu. Taka osoba może je-
dynie zawierać umowy należące 
do umów powszechnie zawie-
ranych w drobnych bieżących 
sprawach życia codziennego (np. 
robienie drobnych zakupów).

– Kogo można ubezwła-
snowolnić?

– Co do zasady ubezwłasno-
wolnić można tylko taką osobę, 
która utraciła możność kiero-
wania swoim postępowaniem 
i życiem. Osoba, która ukończy-
ła 13 lat może zostać ubezwła-
snowolniona całkowicie, jeżeli 
wskutek choroby psychicznej, 
niedorozwoju umysłowego lub 
innych zaburzeń psychicznych, 
w szczególności alkoholizmu 
i narkomanii, nie jest w stanie 
pokierować swoim postępowa-
niem. Natomiast ubezwłasno-
wolniona częściowo może zostać 
osoba pełnoletnia – z powodu 
zaburzeń psychicznych, alkoho-
lizmu lub narkomanii – która 
potrzebuje pomocy przy prowa-
dzeniu swoich spraw. 

– Jakie są konsekwencje 
ubezwłasnowolnienia całko-
witego? 

– Osoba ubezwłasnowol-
niona całkowicie nie może po-
dejmować żadnych decyzji. Nie 
może samodzielnie zaciągać 
kredytów i pożyczek. Dla osoby 
takiej sąd ustanawia opiekuna. 
Osoba ta będzie podejmowała 
za niego decyzje, a także będzie 
zarządzać jego majątkiem (pod 
kontrolą sądu). 

– Czym jest ubezwłasno-
wolnienie częściowe?

– Ubezwłasnowolnienie czę-
ściowe ma miejsce, gdy osoba 
pełnoletnia ze względu na cho-
robę psychiczną, niedorozwój 
umysłowy lub innego rodzaju 
zaburzenia psychiczne, w szcze-
gólności takie jak alkoholizm lub 

narkomania, potrzebuje jedynie 
pomocy w prowadzeniu swoich 
spraw, zwłaszcza spraw finanso-
wych. Dla takiej osoby sąd usta-
nawia kuratora, który będzie 
czuwał nad taką osobą.

– Co sąd będzie badał pod-
czas postępowania?

– W postępowaniu sąd bę-
dzie badał następujące okolicz-
ności: rodzaj choroby i stopień 
jej nasilenia,  z czego osoba, któ-
ra ma być ubezwłasnowolniona 
się utrzymuje, czy osoba ta pra-
cuje zarobkowo,  jak radzi sobie 
w zwykłych sprawach życia co-
dziennego, czy osoba, której po-
stępowanie dotyczy, ma rodzinę 
mogącą jej zapewnić faktyczną 
pomoc i opiekę etc.   

– Kto może zgłosić wnio-
sek o ubezwłasnowolnienie?

– Wniosek może złożyć mał-
żonek osoby, która ma być ubez-
własnowolniona lub jej krewni 
w linii prostej (rodzice, dzieci, 
itp.), rodzeństwo, albo przedsta-
wiciel ustawowy.

– Gdzie należy złożyć wnio-
sek i co powinien zawierać? 

– Postępowanie o ubezwła-
snowolnienie całkowite i częścio-
we toczy się przed sądem okrę-
gowym właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby, 
która ma zostać ubezwłasnowol-
niona, na Od wniosku uiszcza się 
opłatę w wysokości 40 zł. 

adw. Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Cyfryzacja

Internet dla wszystkich
Projekt budowy sieci szerokopasmowej w Polsce zajął pierwsze miejsce w orga-
nizowanym przez Komisję Europejską konkursie European Broadband Awards 
(EBA). To największa w historii tego typu inwestycja finansowana z funduszy 
unijnych.

– Zwycięstwo naszego pro-
jektu to wielki sukces. To jeden 
z najlepszych, największych 
i najbardziej rozbudowanych 
projektów budowy sieci szero-
kopasmowej w Unii Europejskiej 
– mówi minister cyfryzacji Ma-
rek Zagórski. – Jego celem jest 
likwidacja „białych plam”. Cho-
dzi o szkoły i gospodarstwa do-
mowe w miejscowościach i re-

gionach, które były dotychczas 
wykluczone z dostępu do nowo-
czesnego, szybkiego internetu.

Projekt obejmuje budowę 
infrastruktury szerokopasmo-
wej na obszarach wiejskich 
i miejsko–wiejskich. Efekt? Do-
stęp do szybkiego internetu.

– Szerokopasmowa sieć 
przyniesie dotychczas wyklu-
czonym regionom nowe szanse 

i możliwości rozwoju, blisko 70 
procent gospodarstw domo-
wych podłączanych do inter-
netu w ramach projektu CPPC 
znajduje się w miejscowościach 
mniejszych niż 5 tysięcy miesz-
kańców – mówi wiceminister 
cyfryzacji Wanda Buk. - Nowo-
czesne technologie to łatwiejsza 
komunikacja, rozwój innowa-
cji np. na rynku pracy, czy wy-

równywanie szans dla uczniów 
w szkołach. Dzięki naszym dzia-
łaniom, każdego dnia ponad ty-
siąc polskich obywateli dołącza 
do świata cyfrowych technologii 
– dodaje.

Projekt jest współfinan-
sowany ze środków Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
W jego ramach 2,5 miliarda zło-
tych pochodzących z sektora 
prywatnego uzupełni – jako 
wkład własny – prawie 3,5 mi-
liarda złotych pomocy pu-
blicznej, finansowanej z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. To największa 
w historii inwestycja z funduszy 
unijnych dotycząca budowy sie-
ci szerokopasmowych.

Ministerstwo Cyfryzacji

Powinniśmy w tym momencie 
mieć wybór formy płatności. 
List polecony, priorytet, opłata 
za pobraniem czy odbiór osobi-
sty – to tylko wybrane rodzaje 
dostawy za produkt, które po-
winny mieć jasno określone wa-
runki. W przypadku braku peł-
nych danych, warto raz jeszcze 
dobrze przemyśleć ewentualny 
zakup, gdyż możemy zostać na-
rażeni na nieprzyjemne niespo-
dzianki w związku z ukrytymi 
kosztami.

Czas ma znaczenie
Zamawiając towar dokładnie 

sprawdźmy czas oczekiwania 
na przesyłkę, aby nie doszło do 
rozczarowania. Każdy sprzedaw-
ca ma obowiązek informowania 
o czasie wysyłki i planowanego 
dostarczenia towaru. Tu trzeba 
uważać, ponieważ natrafiamy 
w internecie na coraz więcej za-
granicznych firm, także z Anglii 
czy Dalekiego Wschodu. Prze-
syłka z tamtych rejonów dotrze 
do nas raczej na Wielkanoc ko-
lejnego roku, niż na najbliższe 
święta.

Prawa klienta 
internetowego
W przypadku większości 

towarów zakupionych przez in-
ternet, kupujący ma prawo do 
odstąpienia od umowy w ciągu 
10 dni. W tym celu należy zło-
żyć pisemne oświadczenie o od-
stąpieniu od umowy i wysłać 
towar na adres firmy (wskaza-
nym i szybszym rozwiązaniem 
jest wiadomość e-mail o od-
stąpieniu od umowy). Z wyjąt-
kiem niektórych produktów (np. 
żywność), sprzedawca ma obo-
wiązek zwrócić nam pieniądze 
w przypadku rezygnacji. Czy-
tajmy zatem warunki określone 
w umowie kupna, bowiem nie-
które sklepy próbują ograniczyć 
nasze prawa poprzez dodanie 
wzmianki o przyjmowaniu to-
warów w stanie nietkniętym 
(w oryginalnym opakowaniu). 

W każdym przypadku przy-
sługuje nam prawo do reklamacji 
wadliwego towaru. Gwarantuje 
nam to prawo konsumenckie. 
Zapis u sprzedawcy „zwrotów 
i reklamacji nie przyjmujemy” 
jest bezprawny i powinien nam 
dać do myślenia. Sprzedawca, 
który nie ma nic do ukrycia i jest 
uczciwy, na swoich stronach 
wyraźnie opisuje, w jaki spo-
sób możemy złożyć reklamację, 
jak odesłać towar itp. Unikajmy 
również sklepów, które kupują-
cego próbują obciążyć ryzykiem 
utraty lub uszkodzenia towaru 
w czasie transportu. To prze-
woźnik (kurier lub poczta) od-
powiada przed sklepem za stan 
towaru i w razie niedostarczenia 
produktu w stanie nienaruszo-
nym, sprzedawca ma obowiązek 
zwrócić nam pieniądze za towar 
lub wysłać nowy.

(CR)
fot. pixabay
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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)

Dobry czas na kontakty z otoczeniem, zyskasz na po-
pularności. Jeśli zdecydujesz się w weekend wybrać 
na imprezę, masz szansę spotkać kogoś, kto bardzo 
ci się spodoba. Flirt murowany. Twoje myśli zdomi-
nuje szukanie przyjemności. Czy to w towarzystwie 
innych, czy na zakupach, czy w pracy. Doskonały 
nastrój nie będzie cię opuszczał.

Spójrz na swój związek z szerszej perspektywy. Czy 
czasem nie jest tak, że za bardzo skupiasz się na 
szczegółach i szukasz dziury w całym? Daj partnerowi 
odetchnąć, pochwal, nawet na wyrost, a zobaczysz, że 
efekty będą zadziwiające. Planety pomogą ci radykal-
nie rozwiązać problem natury zawodowej, z którym 
borykasz się od dłuższego czasu.

Będziesz wyjątkowo optymistycznie nastawiony do 
świata, a twój świetny nastrój udzieli się nawet naj-
większym ponurakom. W pracy postawisz na wdro-
żenie nowego rozwiązania, które wszystkim ułatwi 
realizację obowiązków. Twój dom będzie otwarty dla 
gości, a towarzystwo chętnie skorzysta z zaproszenia 
na imprezę. Dobra energia będzie od ciebie bić.

Będziesz teraz wyjątkowo nieufna i ostrożna w kon-
taktach służbowych. Słusznie, intuicja cię nie za-
wiedzie. Ktoś chce cię oszukać, zająć twoje stano-
wisko. Uważaj na to, co i do kogo mówisz. Chętnie 
poświęcisz uwagę rodzinnym sprawom, możesz 
planować remont.

Czeka cię wiele istotnych spraw, z którymi musisz 
sobie poradzić sama. Poczujesz się tym nieco przy-
tłoczona. Pamiętaj, by zachować ostrożność w tema-
tach związanych z finansami, a konkretnie pożycz-
kami. Jeśli zbytnio pofolgujesz sobie w tej kwestii, 
narazisz się na krytykę ze strony rodziny.

Przygotuj się na ogrom wiadomości i kilka interesu-
jących propozycji. Nie daj sobie zawrócić w głowie, 
gdy ktoś będzie na tobie wymuszał podjęcie decyzji, 
która wcale nie jest dla ciebie taka oczywista. Ale 
unikaj słownych konfliktów z tą osobą, bo mogą cię 
wyjątkowo dużo kosztować.

Zamieszanie w pracy i w domu – tego się nie spo-
dziewałeś. Trudno będzie skupić się na bieżących 
obowiązkach. Poproś o pomoc przyjaciół, niech np. 
zrobią za ciebie zakupy. Potem postaraj się znaleźć 
czas dla rodziny, wspólnie pograjcie w planszówki 
czy obejrzyjcie film. Relaks dobrze ci zrobi.

Układ planet gwarantuje powodzenie w życiu towa-
rzyskim, biznesowym i w sferze finansów. Jeśli nie 
wybierasz się na urlop, możesz śmiało inwestować 
i negocjować ważne kontrakty. Wszystko będzie szło 
jak z płatka. Nie zapominaj o zacieśnianiu więzi ro-
dzinnych. Może zorganizujesz przyjęcie w ogrodzie 
i zaprosisz dalszych krewnych? 

Krótko mówiąc, będzie cię nosić. Zapragniesz po-
dróżować, choćby niedaleko, zwiedzać, poznawać 
nowe miejsca. Zanim wyruszysz, zastanów się 
czy motorem twoich działań nie jest czasem chęć 
ucieczki od rodziny? Jeśli nie, to wywiąż się ze zło-
żonych wcześniej obietnic, zrób wszystko, co trzeba, 
pakuj plecak i w drogę. Przygody gwarantowane.

Wszyscy narzekają na jesienną aurę, a Ty w pracy 
nie zwalniasz tempa. Będziesz chciał pokazać się 
wszystkim z jak najlepszej strony. Zgłosisz gotowość 
zastąpienia kolegi, który wybiera się na urlop, świet-
nie wywiążesz się z obowiązków i pojawi się szansa 
na awans. Będziesz duszą towarzystwa i pozyskasz 
informacje przydatne w biznesie.

Lubisz muzykę, kino, dobrą książkę? Zadbaj, by nie 
zabrakło ci czasu na przyjemności. Zmęczenie da się 
we znaki, a do przerwy świątecznej jeszcze trochę. 
W pracy pojawi się konieczność rozwiązania trudnej 
sprawy. Możesz liczyć na pomoc kogoś, kogo wspar-
łeś w przeszłości. W domu nie spieraj się z partnerem 
o błahostki. Przyznaj mu rację, a powróci harmonia.

Miłość cię goni, zwolnij trochę i rozejrzyj się, bo ko-
muś wpadłeś w oko. Nadchodzące dni upłyną pod zna-
kiem motyli w żołądku i przyspieszonego bicia serca. 
Podczas bezsennych nocy będziesz rozmyślać, czy to 
właśnie ta osoba. Dobry czas na urlop, ale uważaj, by 
w roztargnieniu za dużo nie wydać. Inaczej ciężko ci 
będzie dociągnąć do wypłaty.

Kolorowanki dla dzieci
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Malowali wierszem
GMINA LIPNO  W minionym tygodniu w szkole w Radomicach odbył się gminny konkurs recytator-
ski dla uczniów najmłodszych klas

fot. Lidia Jagielska

Noworodki

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

PIOtruś GALIckI
 urodził się 13 listopa-

da w lipnowskim szpita-
lu, ważył 3,9 kg i mierzył 
61 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Dawida i Ka-
roliny z Trzebiegoszcza

ZOsIA ŻychNIewIcZ 
 urodziła się 13 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,25 kg i mierzyła 
57 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Patryka 
i Marty z Franciszkowa. 

ALIcJA BucZkOwskA
 urodziła się 13 listopada 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 3,2 kg i mierzyła 57 cm. 
Jest córką Kamila i Justyny 
z Gnojna, a siostrą Seba-
stiana

ALeksANdrA BedNArZ
 urodziła się 10 listopada, 

ważyła 3,12 kg i mierzyła  
56 cm. Jest pierwszym  
dzieckiem Przemysława 
i Angeliki z Wielgiego 

ZOsIA ŻychNIewIcZ 
 urodziła się 13 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,25 kg i mierzyła 
57 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Patryka 
i Marty z Franciszkowa. 

ALeksANder ZALewskI
 urodził się 9 listopa-

da  w lipnowskim szpita-
lu, ważył 3,35 kg i mierzył  
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Mateusza i Pau-
liny z Ośmiałowa

AdrIAN kłOBukOwskI 
 urodził się 13 listopada 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,95 kg i mierzył 57 cm. 
Jest synem Marcina i Anity 
z Turzy Wielkiej, a bratem 
Adama i Artura

ZOsIA ŻychNIewIcZ 
 urodziła się 13 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,25 kg i mierzyła 
57 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Patryka 
i Marty z Franciszkowa. 

OLIwIA GOrZyckA
 urodziła się 12 listopa-

da, ważyła 2,9 kg i mierzyła  
55 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Przemysława 
i Anny ze Skępego

NAdIA BIerNAt 
 urodziła się 11 listopada, 

ważyła 3,9 kg i mierzyła  
58 cm. Jest córką Damiana 
i Agnieszki z Wygody, a sio-
strą Jakuba 

ZOsIA ŻychNIewIcZ 
 urodziła się 13 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,25 kg i mierzyła 
57 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Patryka 
i Marty z Franciszkowa. 

kArINA chOJNIckA
 urodziła się 13 listopada 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żyła 3,2 kg i mierzyła 53 cm. 
Jest córką Kamila i Laury 
z Lipna, ma siostrę Carmen

FILIP OrsZAk 
 urodził się 8 listopada 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,52 kg i mierzył 56 cm. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Marcina i Patrycji z Ławicz-
ka 

OLIwIA wąsIkOwskA 
 urodziła się 14 listo-

pada, ważyła 3,15 kg 
i mierzyła 56 cm. Jest 
córką Pawła i Jagody 
z Włocławka, a siostrą 
Oskara i Wiktorii 

– Rok 2018 jest rokiem upa-
miętniającym 100. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
– mówi dyrektor szkoły w Rado-
micach Jolanta Kruszyńska. – Jest 
to znakomita okazja, by zwrócić 
uwagę na kształtowanie postaw 
patriotycznych i obywatelskich 
w kontekście historii państwa i na-
rodu polskiego. W związku z tym 
w Zespole Szkół w Radomicach 
został przeprowadzony Międzysz-
kolny Konkurs Recytatorski Poezji 

Patriotycznej pod tytułem „Nasz 
kraj malowany wierszem”.

W zmaganiach recytatorskich 
wzięło udział 14 uczniów repre-
zentujących szkoły w Maliszewie, 
Jastrzębiu, Trzebiegoszczu, Karn-
kowie i Radomicach. Dobór re-
pertuaru był bardzo interesujący 
i zróżnicowany, co dało ciekawy 
obraz polskiej poezji patriotycz-
nej. Można było wysłuchać zna-
nych i mniej znanych utworów 
wielu polskich poetów: Konopnic-

kiej, Goszczyńskiego, Bełzy, Lenar-
towicza, Chotomskiej, Słomskiego. 
Ważne jest to, że w czasie przy-
gotowań uczniowie rozwijali nie 
tylko umiejętności recytatorskie, 
ale również poznawali twórczość 
polskich poetów, historię Polski, 
kształtowali postawy obywatel-
skie i patriotyczne.

W jury konkursu zasiadły: 
Ewa Rozen, dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Lipno z sie-
dzibą w Radomicach, Katarzyna 

Sieradzka, wicedyrektor Zespołu 
Szkół w Radomicach oraz Małgo-
rzata Grzeszkiewicz, nauczyciel 
języka polskiego ze Szkoły Podsta-
wowej w Wichowie. Jurorki miały 
twardy orzech do zgryzienia. Czas 
oczekiwania na werdykt wypełni-
ły interesujące występy taneczne 
i wokalne uczniów Zespołu Szkół 
w Radomicach. Po długich ob-
radach wyłoniono zwycięzców. 
Okazało się, że w kategorii klas 
I zwyciężyła Adrianna Jagielska ze 
SP w Jastrzębiu. Drugie miejsce 
zdobyła Julia Sikora ze SP w Ra-
domicach, a trzecie Dominik Wy-
czachowski, również SP Radomice. 
W kategorii klas II zwyciężyła Zu-
zanna Pipczyńska ze SP w Radomi-
cach, drugie miejsce zdobyła Dże-
sika Kowalska, też SP Radomice, 
a trzecie miejsce Gabriela Redecka 

ze SP w Karnkowie.
W kategorii klas III wygrał Sta-

nisław Lewandowski ze SP w Ja-
strzębiu, drugie miejsce zajęła Na-
talia Turowska z Trzebiegoszcza, 
a trzecie Nadia Kucharska ze SP 
w Radomicach. Laureaci konkur-
su otrzymali zacny tytuł „Mistrza 
recytacji”. Wszyscy uczestnicy do-
stali pamiątkowe dyplomy oraz 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Był 
słodki poczęstunek oraz wystawa 
tematyczna „Ojcowie Niepodległo-
ści” i wernisaż prac wykonanych 
na konkurs uczniowski „Maskotka 
– Patriotka”. 

Organizatorkami konkursu 
były: Tamara Kotarska, Anna Ku-
jawska oraz Lucyna Siecińska.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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Patriotycznie w szkole
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole 
Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach odbył się szereg działań, m. in. 
konkursy plastyczne, konkursy wiedzy, wystawa fotografii, konkurs ortograficzny.

Bobrowniki

Zwieńczeniem obchodów była 
uroczysta akademia, która odbyła 
się 9 listopada. Cała społeczność 
szkolna włączyła się w akcję „Re-

kord dla Niepodległej”. Punktualnie 
o godzinie 11:11 wspólnie zaśpie-
wano hymn narodowy. Następnie 
uczniowie zaprezentowali montaż 

słowno-muzyczny o patriotycz-
nej wymowie, który przedstawili 
również w kościele św. Anny w Bo-
brownikach podczas gminnych ob-

chodów święta niepodległości.
Dyrektor Szkoły Ewa Ma-

kowska serdecznie podziękowała 
uczniom za ich wzorcową posta-
wę, godne reprezentowanie szkoły 
oraz udział w przekazywaniu treści 

historycznej. Podziękowania należą 
się też wszystkim osobom, które 
włączyły się w organizację szkol-
nych i gminnych obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości.

(red), fot. nadesłane

Punktualnie o 11.11 cała spo-
łeczność szkolna odśpiewała 
hymn państwowy. Kolejną czę-
ścią uroczystości były prezenta-
cje związane z tematyką niepod-
ległościową zorganizowane przez 
wszystkie klasy. W ich ramach 
uczniowie przygotowali m. in. 

akademię, która przypomniała 
123 lata niewoli Polski. Przeka-
zywane treści przeplatane były 
patriotycznymi pieśniami oraz 
recytacją poezji.

Całość dopełniła wystawa 
pamiątek i fotografii z okresu II 
Rzeczypospolitej i lat później-

szych, które były gromadzone 
przez kilka miesięcy, a także pro-
jekty autorstwa uczennic klasy 
VI. Uroczystości oprawione były 
w specjalną dekorację składającą 
się z flag i kotylionów.

Tekst i fot. (mb-g)

Uczniowie uczcili 
rocznicę niepodległości

GMINA TŁUCHOWO  W piątek 9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Mysłakówku uczcili setną 
rocznicę odzyskania niepodległości. Była akademia, kotyliony i oczywiście wspólne odśpiewanie Mazurka 
Dąbrowskiego
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laureaci konkursu 
patriotycznego nagrodzeni

SKĘPE  W miniony wtorek dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Jerzy Kowalski i burmistrz 
Skępego Piotr Wojciechowski wręczyli nagrody laureatom familijnego konkursu „Sto pocztówek z okazji 
niepodległości Polski”

– Wpłynęły do nas 74 prace, 
to dużo i bardzo się z tego cieszy-
my, jury miało poważne zadanie 
– mówi organizator konkursu Je-
rzy Kowalski. – Prace są piękne, 
biało-czerwone, wyboru najlep-
szych dokonała komisja konkur-
sowa w składzie czteroosobowym: 
Anna Olszewska, Małgorzata Ma-
tuszczak, Katarzyna Błaszkiewicz 
i ja, Jerzy Kowalski. Wystawa cie-
szyła oczy mieszkańców i gości 

odwiedzających nasz miejscowy 
klasztor, teraz jest eksponowana 
w ratuszu. Ja dziękuję wszystkim 
uczestnikom za to, że wciąż tak 
wiele osób chce brać udział w na-
szych konkursach. Dziękuję i gra-
tuluję wszystkim, i zachęcam do 
udziału w kolejnych akcjach orga-
nizowanych w naszej bibliotece.

Był to już kolejny konkurs 
skierowany do rodzin. Prace wy-
konują milusińscy i uczniowie 

samodzielnie lub wspólnie z ro-
dzicami. Integracja i krzewienie 
patriotyzmu doskonale się łą-
czy, a uczestników zmagań wciąż 
przybywa.

Wśród przedszkolaków wy-
grała Aleksandra Buczek. Drugie 
miejsce zajęła Zuzanna Drożyń-
ska, a trzecie Szymon Podlas. 
Wyróżnienia zdobyły Agata Bed-
narska i Izabela Bogdanowicz. 
W kategorii klas I-III szkół podsta-

wowych zwyciężył Jakub Skow-
roński, drugie miejsce zdobył 
Adam Borowski, a trzecie Klaudia 
Podlas. Wyróżnienia zdobyły: Oli-
wia Jankowska, Karolina Kaźmier-
czak i Julia Redecka. W kategorii 
uczniów klas IV-VII wygrała Mar-
tyna Chojnacka. Na drugim stop-
niu konkursowego podium stanął 
i Adam Kalksztejn, i Natalia Re-
decka, a na trzecim zarówno Jo-
nasz Gładkowski jak i Wiktor Kę-
piński, a także Mateusz Rybacki. 
Wyróżnienia w tej kategorii wie-
kowej jurorzy przyznali Marce-
lemu Ziemińskiemu, Szymonowi 
Sobocińskiemu i Filipowi Przyby-
szewskiemu.

– Konkursów wiele odby-
wa się u nas i rzeczywiście dzie-
ci i młodzież mogą wykazać się 
swoimi umiejętnościami i zdolno-
ściami, ale ten konkurs był wyjąt-
kowy, bo zbiegł się z jubileuszem 
stulecia odzyskania niepodle-
głości – mówił włodarz Skępego 
Piotr Wojciechowski. – Gratuluję 

pomysłu, bo organizowanych jest 
z tej okazji wiele konkursów, ale 
akurat tak ciekawego jak ten nie 
było. Gratuluję wszystkim oso-
bom osiągniętych wyników, bo 
tak naprawdę liczy się sama idea. 
Gratuluję organizatorom i dzię-
kuję uczestnikom.

Gala wręczenia nagród odbyła 
się we wtorek w sali konferencyj-
nej skępskiego ratusza. Były na-
grody książkowe, dyplomy, gratu-
lacje i okazja do zaprezentowania 
swoich dzieł biało-czerwonych, 
wykonanych różnymi technika-
mi. W gali udział wzięli laureaci, 
uczestnicy, jurorzy, organizato-
rzy, władze Skępego oraz licznie 
zgromadzeni goście. Tygodnik CLI 
patronuje wszystkim dotychcza-
sowym familijnym konkursom 
organizowanym przez skępską 
książnicę. Kolejnym laureatom 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

Teraz Twoje ogłoszenie drobne ukaże się WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  
Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypińskiego CRY, Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego CWA

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIE MOŻEMY PRZYJĄĆ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY
1. Wyślij treść ogłoszenia na adres e-mail: ogloszenia@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wyceną i nr konta do wpłaty.
2. Odwiedź nasze biuro i nadaj ogłoszenie osobiście: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyń

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

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 30 00

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3000

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

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

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

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

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

Wynajmę pomieszczenia pod biuro w Go-
lubiu-Dobrzyniu, ul. Rynek 17, kontakt tel.  
533 456 570 

Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Ugoszczu 
(gmina Brzuze), na parterze, z garażem, tel.  
606 173 807

Działka budowlana 30 arów, 10 arów, uzbrojona 
podzielona, tel. 542 897 347

Sprzedam dom piętrowy, wszystkie media, 
garaże, duży ogród, ogrodzone, Zbójno, tel.  
609 106 733 

Sprzedam działkę użytkową 4 ha wraz 
budynkami. Suszewo koło Lipna.  
280 000 zł, tel.603 543 872

Praca
Opiekunka Seniorów w Niemczech! 
Atrakcyjny bonus jesienno-zimowy! 
Darmowy kurs języka niemieckiego w 
Toruniu i w Brodnicy w listopadzie. Po 
kursie - gwarantowane oferty pracy. Za-
dzwoń: 519 690 440, Promedica24

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-
tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-
nego, tel. 662 116 657

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, garaże (bla-
szaki), tel. 514 866 203 lub 56 474 09 20

Malowanie, gładzie, regipsy, docieplenie podda-
szy, tel. 885 810 599 

Domy weselne/sale

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

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

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 
imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 
tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

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

Doradztwo/inwestycje

Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 
Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-
ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-
łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowa-
nie, doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398,  
886 115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-
Dobrzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel.  
608 514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniec-
ka, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel.  
666 083 486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudź-
ba, Golub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel.  
668 237 890

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

Edukacja

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 
i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 9, 
tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 
1A, tel. 693 032 565

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 
A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 
507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

Poszukuję pracownika do rozwoże-
nia węgla w Wąbrzeźnie, kat. B, tel.  
530 170 270

Poszukuję pracownika do punktu sprze-
daży węgla w Golubiu-Dobrzyniu, tel. 
530 170 270

Mechanika maszyn i urządzeń produk-
cyjnych-atrakcyjne warunki zatrudnie-
nia i umowa o pracę, Alpha Dam Sp. z  
o.o., 87-207 Dębowa Łąka 45, e-mail:  
info@alphadam.com,  tel. 56 646 2007 

Zatrudnię kierowcę C + E na kraj, weekendy wol-
ne, Kowalewo Pomorskie, tel. 662 568 782

Poszukujemy pracowników produk-
cji do Ostaszewa k. Torunia, 2 zmia-
ny, umowa o pracę, darmowy dowóz 
do pracy, premie do wynagrodzenia. 
Szczegóły 608549221 lub 606773819

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

Zwierzęta

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

Kupię knury, maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówka, przelew, waga, tel. 725 804 742

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

Sprzedam kurczaki brojlery 3-tygodniowe, tel. 
693 110 176

Inne

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek 
Wiśniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel.  
603 858 933
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Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowale-
wo Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel. 
517 710 660

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne
Sprzedam krajżega+silnik 5,5 kw, wóz kon-
ny, beczka do wody 1000l, Wielgie, tel.  
54 289 73 47

Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, rozpał-
kowe, stemple budowlane drewniane, możliwy 
dowóz, tel. 605 338 356

Skupuję złomowe schładzalniki od mleka, chło-
dziarki, silniki, skrzynie samochodowe, silniki 
elektryczne 10 zł/kw i inne, tel. 669 317 943

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

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

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

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowic-
kiego holdingu węglowego, Brodnica, tel.  
56 498 23 39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy 
kat. A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Rey-
monta 6/61, tel. 889-307-337 

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

Finanse/bankowość
Agencja PKO BP-kredyty, lokaty, otwieranie kont 
osobistych, wpłaty, wypłaty, Golub-Dobrzyń, ul. 
Kościuszki 5 (godz. 8.00-17.00), tel. 56 683 53 15

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-
ruchomości, Kowalewo Pom.,  ul. Toruńska 4, 
tel. 781 491 378

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-
chunki tylko 1,99, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąc-
lecia 13 B, tel. 531 022 379

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

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

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

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 
zł. Szybko i dyskretnie. Również na 
dowód. Dojazd do klienta. Zadzwoń! 
Tel. 572 148 143, 508 055 036

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

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

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

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

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

Komputery/IT
Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskal-
ne, terminale płatnicze, programy Insert, tel.  
600 483 434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 100

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

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

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

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

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

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

Nowo otwarty salon z firanami za-
prasza do Golubia-Dobrzynia, ul. Pił-
sudskiego 14/1 (naprzeciw Policji). 
Szeroki wybór firan, zasłon, pościeli, 
obrusów, ręczników i kołder. Szyjemy 
na wymiar. Pomiar u klienta gratis, tel.  
509 656 946, Facebook : Firanex Wy-
strój i Aranżacja Okien

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

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

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

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

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

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

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

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania

O G Ł O S Z E N I E

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

C-360, C-330, C-385, Zetor, Jumz, ogumienie.
W¹brzeŸno, ul. Topolowa 16

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75
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Stwórz swoją kratkę już dziś!

Największy wybór 
systemu wentylacji

w regionie! 
Tylko w DOMBUD RP!
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pobiegli 
dla Niepodległej

REKREACJA  W poniedziałek 12 listopada odbył się Kikolski Bieg 
Dla Niepodległej. W wieczornym biegu ulicami Kikoła udział 
wzięło 67 zawodników, którym kibicowali licznie zgromadzeni 
mieszkańcy

R E K L A M A

W imprezie udział wzięły całe 
rodziny, młodsi oraz starsi miło-
śnicy biegania. Symboliczny dy-
stans 1918 m nawiązywał do roku 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę w 100-lecie obchodów tego 
wyjątkowego wydarzenia. Każdy 
z zawodników miał przypięty nu-
mer startowy, będący datą ze stu-
lecia wolnej Polski. Na zakończenie 

imprezy wójt Józef Predenkiewicz 
wręczył każdemu zawodnikowi 
pamiątkowy medal „Kikolskiego 
Biegu Dla Niepodległej”.

Przed rozpoczęciem biegu za-
wodnicy oraz kibice mogli obejrzeć 
krótką, biało-czerwoną iluminację 
świetlną. Kikolski Bieg Dla Niepod-
ległej został zorganizowany przez 
Ośrodek Kultury Gminy Kikół, przy 

współpracy z Urzędem Gminy 
w Kikole. – Dziękujemy zawodni-
kom za udział w biegu, a kibicom 
za doping i obecność. Serdeczne 
podziękowania również dla policji 
z KPP w Lipnie oraz druhów z OSP 
w Kikole za pomoc w zabezpiecze-
niu biegu – mówi Krzysztof Koń-
czalski z OKGK.

(ak), fot. nadesłane

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Sport szkolny

Wielgie wicemistrzem 
województwa
Wielki sukces odniosły dziewczęta z SP Wielgie, któ-
re po wygraniu półfinału wojewódzkiego pojechały  
16 listopada do Gąsawy na Finał Wojewódzki Kujaw-
sko-Pomorskich Igrzysk Dzieci w unihokeju dziew-
cząt.

W finale wystąpiło 6 najlep-
szych drużyn z naszego woje-
wództwa. Dziewczęta z Wielgiego 
wygrywając 4 mecze i remisując 1, 
zdobyły srebrne medale i II miej-
sce w województwie. O pierwszym 
i drugim miejscu zadecydował lep-
szy bilans bramkowy SP Gąsawa. To 
już drugi wielki sukces dziewcząt 
z naszej szkoły w tym roku szkol-
nym, które we wrześniu zdobyły II 
miejsce w województwie w Kujaw-
sko-Pomorskiej Lidze Orlika.

Kolejność drużyn: 1. SP Gąsawa 
– 9 pkt 2. SP Wielgie – 9 pkt 3. SP 

Wojnowo – 5 pkt 4. SP Boniewo – 3 
pkt 5. SP 15 Bydgoszcz – 3 pkt 6. SP 
Zbiczno – 1 pkt. Dziewczęta z Wiel-
giego wystąpiły w składzie: Marty-
na Kasińska, Róża Dzięcielewska, 
Oliwia Kurowska, Maja Ziemińska, 
Julia Stroisz, Karolina Jaworska, 
Magdalena Augustyniak, Wiktoria 
Matuszyńska, Kinga Krużyńska, 
Michalina Kalwasińska, Martyna 
Kalwasińska, Julia Jaroszewska. 
Opiekunem zespołu jest Michał 
Ziemiński.

(ak)
fot. nadesłane


