
Tak się bawią „Suminianki”
Choć w kameralnym gronie, to pa-
nie z Sumina postanowiły uczcić 
andrzejki i we wspólnym towarzy-
stwie zasiąść do biesiady. Spotyka-
ją się tak właśnie przy okazji świąt 
i innych ciekawych okoliczności
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Podatki w górę
LIPNO  29 listopada radni jednogłośnie uchwalili nowe staw-
ki podatków na 2018 rok. Drożej zapłacimy od nieruchomości 
i środków transportu, ale taniej za autobusy. Pojawi się nowe 
zwolnienie od podatku dla podmiotów prowadzących żłobki 
i kluby dziecięce

Powiat

Drogowcy 
gotowi na zimę?
Od kilku dni obserwujemy spadek temperatury po-
wietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mo-
krych nawierzchni dróg i chodników. Nie obyło się 
również bez opadów śniegu. Jak drogowcy przygoto-
wali się na atak zimy?

T Y G O D N I K  R E G I O N U  L I P N O W S K I E G O

CZWARTEK

ISSN: 1689–8664

nr 49/2017 (456)

7 GRUDNIA  2017

1,99 zł
w tym 5% VAT

str. 6 str. 8

Gmina Kikół Skępe
115. urodziny misia
27 listopada milusińscy z Przed-
szkola Publicznego im. Ewy Szel-
burg Zarembiny bawili się na gali 
urodzinowej pluszowego misia 
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej. Patronem medialnym był 
tygodnik CLI
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TłuchowoDobrzyń nad Wisłą 
Będzie drożej
Podczas ostatniej sesji w Tłuchowie 
radni zajęli się ustaleniem stawek 
podatkowych na rok 2018. Wójt 
gminy Krzysztof Dąbkowski zapro-
ponował dwuprocentowy wzrost. 
Radni przyjęli propozycję włodarza 
i podjęli stosowne uchwały

Dużo chętnych na mieszkania 
Zainteresowanie kupnem nowych 
mieszkań, które mają powstać 
w Dobrzyniu i być może w Chalinie, 
w ramach działalności Rypińskiego 
TBS, jest na tyle duże, że wydłużo-
no do końca roku termin składania 
deklaracji

str. 3

Powiat
Coraz więcej rozwodów
Województwo kujawsko-pomor-
skie znajduje się w niechlubnej 
czołówce pod względem liczby 
rozwodów. W ubiegłym roku zde-
cydowało się na niego 108 mał-
żeństw. Z kolei związek zawarły 
373 pary...

R
 E K L A M

 A

Zgodnie z prawem górne 
granice podatków ustala Mini-
ster Rozwoju i Finansów, a rady 
gmin określając stawki na dany 

rok, nie mogą ich przekroczyć. 
Maksymalne wartości podatków 
i opłat lokalnych wzrosły o 1,9 
% (w stosunku do obowiązują-

cych w 2017 roku). Lipnowscy 
radni pochylili się nad opłatami 
lokalnymi w minioną środę i jed-
nogłośnie uchwalili zapropono-
wane przez władze Lipna nowe, 
wyższe stawki.

– Wzrost zastosowaliśmy 
także u nas i stawki podatków 
wzrosną średnio o 1,99 % w sto-
sunku do stawek funkcjonujących 
w 2017 roku – wyjaśnia skarbnik 
miasta Mariola Michalska.

Drożej za nieruchomości
Po jednomyślnym głosowa-

niu radnych wiemy już, że wła-
ściciele nieruchomości zapłacą 
w 2018 roku wyższy podatek.

Dokończenie na str. 2
Z szafy na dobre wyciągnę-

liśmy już zimowe kurtki i buty. 
Czapki i rękawiczki stały się pod-
stawowym elementem ubioru. 
Kolejki ustawiają się także do 
punktów wulkanizacji. Osoby, 
które jeszcze nie zmieniły opon 
na zimowe, nadrabiają zaległości 
zmotywowane oblodzoną na-
wierzchnią. Stan dróg monitorują 
i w razie konieczności odśnieżają 
poszczególne służby.

Z Zarządu Dróg Powiatowych 
płyną zapewniania o pełnej goto-
wości. Siedem piaskarek czeka na 
sygnał do wyjazdu na powiatowe 
drogi. W magazynie jest już 300 
ton mieszanki do posypywania 
jezdni, a do końca roku ma być jej 
jeszcze o 200 ton więcej. W no-
wym roku ZDP kupi kolejną por-
cję, biorąc pod uwagę, że podczas 

ubiegłej zimy zużyto aż 900 ton.
– Wszystko jest pod kontro-

lą. Póki co wielkiego odśnieżania 
nie było. Odśnieżaliśmy jedynie 
te newralgiczne miejsca, np. dro-
gi powiatowe na terenie miasta. 
Teraz czekamy na kolejny atak 
zimy – tłumaczy Krzysztof Bier-
ski, p.o. Kierownika Działu Utrzy-
mania Dróg, Mostów i Zamówień 
Publicznych w Zarządzie Dróg Po-
wiatowych w Lipnie.

Z kolei na terenie miasta Lip-
na zimowym odśnieżaniem dróg 
zajmuje się Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych w Lipnie, 
które dysponuje kilkunastoma 
maszynami, tj. ładowarkami, płu-
gami, ciągnikami. Służby są przy-
gotowane i czekają na intensyw-
ne opady śniegu.

Dokończnenie na str. 2
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Radni docenili karatekę
LiPno  29 listopada rajcy miejscy uhonorowali Szymona 
Majewskiego, zawodnika Lipnowskiego Klubu Kyokushin Ka-
rate. Gratulacje i podziękowania popłynęły też do rodziców 
sportowca

Dokończenie ze str. 1
I tak za metr kwadratowy 

powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego zapłacą 74 grosze 
(było 73 grosze), budynku przezna-
czonego na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej 22 zł (było 21,63 zł), 
zajętych na prowadzenie działalno-
ści w zakresie obrotu materiałem 
siewnym 10,19 złotych (było 10 zł), 
związanych z udzielaniem usług 
zdrowotnych 4,59 zł (było 4,38 zł), 
zajętych na prowadzenie odpłatnej 
działalności przez organizacje po-
żytku publicznego 7,38 zł (było 7,24 
zł), od budowli niezmiennie 2 % ich 
wartości.

– Podatek od budynków 
mieszkalnych wzrasta tylko o je-
den grosz, natomiast największa 
podwyżka dotyczy budynków 
związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczych i jest to 22 
grosze. Pozostałe podwyżki są rzę-
du 9 groszy, na bardzo interesujące 
mieszkańców szopki i budynki go-
spodarcze jest podwyżka o 1 grosz, 
od gruntów 2 grosze, czyli wszystko 
mieści się w 1,99 procent wrostu – 
mówi szefowa Rady Miejskiej Ewa 
Urbańska.    

Za metr kwadratowy budyn-
ków pomocniczych, gospodar-
czych, stajenek, szopek, komórek 
lipnowianie zapłacą w przyszłym 
roku 76 groszy (było 75 groszy).

grunty też
Za metr kwadratowy gruntów 

każdy właściciel zapłaci w 2018 roku 
31 groszy (było 30 groszy), w przy-
padku terenów przeznaczonych na 
działalność gospodarczą będą to 
już 86 grosze (było 84 grosze).

– Nie są to maksymalne staw-
ki, które moglibyśmy zastosować – 
zastrzega burmistrz Paweł Banasik. 
– Podnieśliśmy o 1,99 % w związku 
z tym, że o tyle w porównaniu do 
obecnego roku wzrosną stawki. 
Wiąże się to też z tym, że nie zwięk-
szy nam dochodów, ale otrzyma-
my mniejszą kwotę w subwencji. 
Zarówno my jak i mieszkańcy mu-
simy mieć tę świadomość, że jeżeli 
nie stosujemy maksymalnych sta-
wek podatkowych to Ministerstwo 
Rozwoju i Finansów uważa, że je-
steśmy na tyle bogatą gminą, że 
możemy subwencję dostać o tyle 
mniejszą.

Są zaległości
Decyzje podatkowe mieszkań-

cy otrzymają z dokładnych wylicze-
niem, ile będą musieli wpłacić do 
kasy ratusza w 2018 roku. Pierwszą 
ratę zapłacą do 15 marca, a kolejne 
do 15 maja, 15 września i 15 listopada. 
Są w Lipnie osoby, które nie płacą 
w terminie naliczonych podatków. 
Na koniec września zaległości lip-
nowian z podatku od nieruchomo-
ści wynosiły 300 tysięcy złotych, od 
środków transportowych 92 tysiące 
złotych, podatku rolnego 2 tysiące 
złotych.    

– Większość mieszkańców 

uczciwie płaci podatki, ale ważne 
jest, by mieć taką świadomość, że 
są osoby, które tych podatków nie 
płacą – zauważa radny Wojciech 
Maciejewski.

Rajcy obniżyli też średnią cenę 
skupu żyta z 52,49 zł za 1 dt do 50 
zł, a na jej podstawie ustalany jest 
podatek rolny. Stawka podatku rol-
nego w Lipnie pozostała na pozio-
mie z 2017 roku.

Taniej za autobusy
– W przypadku podatku od 

środków transportu nie zastoso-
waliśmy maksymalnych stawek 
wynikających z obwieszczenia mi-
nistra rozwoju i finansów – mówi 
skarbnik Lipna Mariola Michalska. 
– Stawki podatku w stosunku do 
obowiązujących w 2017 roku wzro-
sną średnio o 1,5 procenta, a wyni-
ka to z tego, że stawki od autobu-
sów na 2018 rok zostały obniżone 
w stosunku do stawek obowiązują-
cych w 2017 roku. I tak za autobusy 
o liczbie miejsc do siedzenia mniej-
szej niż 22 zapłacić trzeba będzie 
492 złote, a za autobusy powyżej 
22 miejsc siedzących 996 złotych. 
Wcześniej było 499 złotych i 999 
złotych.

Od samochodu ciężarowego o 
masie od 3,5 do 5,5 tony kierowcy 
zapłacą 588 zł (było 576 złote), od 
5,5 do 9 ton 876 złote (było 864 zł), 
a do 12 ton 1164 zł (było 1140 zł).

nowe zwolnienie
– Od 1 stycznia 2018 roku wej-

dzie w życie nowe zwolnienie dla 
żłobków i klubów dziecięcych – in-
formuje skarbnik Mariola Michal-
ska. – Te instytucje nie będą płaciły 
podatku od nieruchomości.

Wprowadzenie nowego ure-
gulowania prawnego wiąże się 
z koniecznością uchwalenia przez 
radnych nowego druku. Zwolnie-
nie od podatku wynikać będzie 
z wprowadzenia od 1 stycznia 2018 
roku w ustawie o podatkach i opła-
tach lokalnych z dnia 12 stycznia 
1991 roku nowego przywileju dla 
żłobków i klubów dziecięcych (art. 
7 ust. 2 pkt 2a), zgodnie z którym 
żłobki i kluby dziecięce oraz pro-
wadzące je podmioty, w zakresie 
nieruchomości zajętych na prowa-
dzenie żłobka lub klubu dziecięce-
go będą zwolnione od podatku od 
nieruchomości.

– Zmiana mówi o zwolnieniu 
żłobków i klubów dziecięcych, ale 
powstaje pytanie, czy zwolnieni 
będą właściciele takich nierucho-
mości, czy prowadzący w danym 
lokalu działalność – pyta radny Je-
rzy Piechocki. – Czy więc właściciel 
lokalu wynajmowanego na żłobek 
czy klub dziecięcy nie będzie płacił 
od tej nieruchomości podatku?

Są kontrowersje
Zapis prawny wzbudza uza-

sadnione kontrowersje w wielu 

samorządach i wśród prowadzą-
cych żłobki. Okazuje się bowiem, iż 
zgodnie z wprowadzonym uregulo-
waniem zwolnienie może dotyczyć 
płatnika podatku od nieruchomo-
ści, a więc właściciela. W przypadku 
najmu lokalu przez podmiot pro-
wadzący żłobek czy klub właściciel 
ze zwolnienia skorzystać nie będzie 
mógł, bo z działalnością uprzywile-
jowaną nie ma nic wspólnego, na-
tomiast osoba prowadząca żłobek 
lub klub nie skorzysta ze zwolnie-
nia, bo nie jest płatnikiem podatku 
od nieruchomości. Niektóre samo-
rządy już wystąpiły o interpretację 
prawną zapisów w ustawie.

– Dotyczy to osób, które pro-
wadzą taką działalność – wyjaśnia 
jednoznacznie Mariola Michalska.

Ze zwolnienia będą więc mogły 
od 1 stycznia 2018 roku korzystać 
osoby prowadzące żłobki i kluby 
dziecięce we własnych lokalach, bo 
tylko w tym przypadku są płatnika-
mi podatku od nieruchomości.

Radni w środę uchwalili nowe 
druki zwolnień.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

– W imieniu rady miejskiej 
w Lipnie pragnę złożyć pań-
stwu gratulacje i słowa uznania 
– mówiła w środę do rodziców 
Szymona Majewskiego przewod-
nicząca RM Ewa Urbańska. – Za 
trud włożony w wychowanie syna 
Szymona, który dzięki swoim 
ambicjom i sumienności zasłu-
guje na szczególne wyróżnienie. 
Gratuluję przede wszystkim Szy-
monowi mistrzowskich osiągnięć 

sportowych zdobytych w turnie-
jach regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Gratuluję 
i życzę, aby te osiągnięcia wy-
znaczyły mu drogę do własnej 
pracy i były motywacją do kolej-
nych sukcesów. Jesteśmy dumni 
i wdzięczni, że Szymon godnie re-
prezentuje nasze miasto rozsła-
wiając jego imię w Polsce i poza 
granicami naszego kraju. Szymon 
jest wspaniały i wielki, nasze mia-

sto będzie o nim pamiętać.  Skła-
dam też serdeczne gratulacje tre-
nerowi zawodnika i chylę głowę 
przed jego osiągnięciami.

Szymon Majewski podczas 
sesji otrzymał nie tylko gratu-
lacje, podziękowania od rajców, 
ale też ufundowany z własnych 
środków radnych voucher poda-
runkowy za wybitne osiągnięcia 
sportowe i promocję miasta na 
zawodach w kraju i poza jego 
granicami. A nasz młody karate-
ka ma na koncie złote medale za 
pierwsze miejsca w Międzynaro-
dowym Pucharze Sieradza, Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach 
Pomorza, Ogólnopolskim Turnie-
ju Karate Kyokushin.

– Szymon Majewski pięknie 
zaprezentował się i zajął trzecie 
miejsce na mistrzostwach Euro-
py – przypomniał burmistrz Lip-
na Paweł Banasik. – Uważam to 
za ogromny sukces i doskonałą 
promocję miasta.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Lipno

Podatki w górę

Drogowcy gotowi...
Powiat

Dokończenie ze str. 1
Wyjeżdżały już tej zimy reali-

zować działania, ale szybko udało 
się opanować sytuację. W maga-
zynach jest ok. 100 ton soli, która 
będzie mogła być wykorzystana, 
by poprawić bezpieczeństwo kie-
rowców. Ulice Lipna zimą są posy-
pywane mieszanką soli, a nie pia-
skiem, gdyż w późniejszym czasie 
kosztowne jest usuwanie go z ulic 
i studzienek kanalizacyjnych.

– Zajmujemy się odśnieża-
niem dróg gminnych nadzorowa-
nych przez miasto Lipno. O tym 
należy pamiętać, bo nie wszyscy 
mieszkańcy mają świadomość, 
że nie wszystkie drogi na terenie 
miasta są objęte realizowanym 
przez nas zadaniem. Dodatkowo 
także odpowiedzialni jesteśmy za 
zimowe utrzymanie drogi krajo-
wej nr 10 na odcinku od granicy 
województwa do Torunia – wy-
mienia prezes PUK w Lipnie, Mar-
cin Kawczyński. – Po ustaniu opa-
dów śniegu mamy cztery godziny 
na zareagowanie. Trzeba mieć 
jednak świadomość, że jeśli opady 
były intensywne i długotrwałe, to 
mimo reagowania na bieżąco, nie 
jest możliwe wykonanie tego w 

tak szybkim czasie.
W pełni przygotowani do zimy 

są w Dobrzyniu nad Wisłą. Za spra-
wą rozstrzygniętego przetargu 
wyłoniono sześciu wykonawców, 
którzy zajmują się odśnieżaniem 
dróg w wyznaczonych częściach 
gminy. W magazynie czeka ok. 50 
ton mieszanki soli i piasku, której 
zasoby będą sukcesywnie dostar-
czane w trakcie zimy.

– Jeden wykonawca ma do 
odśnieżenia trzy lub cztery miej-
scowości. Gdy będzie konieczność 
usuwania śniegu, wszyscy jedno-
cześnie wyjadą w teren ze swoimi 
pługami – zapewnia Andrzej Stęp-
czyński z dobrzyńskiego ratusza.

Warto pamiętać, że za od-
śnieżanie chodników są odpowie-
dzialni właściciele nieruchomości, 
do których te przylegają. Niewy-
wiązywanie się z tego obowiązku 
może prowadzić do nakładania 
mandatów karnych. Co więcej, jeśli 
przez zaniedbanie dojdzie na nim 
do wypadku, osoba poszkodowana 
może domagać się odszkodowania 
z tego tytułu.

Natalia Chylińska-Żbikowska, 
fot. (ak)
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Coraz więcej rozwodów
POWIAT  Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w niechlubnej czołówce pod względem liczby 
rozwodów. W ubiegłym roku zdecydowało się na niego 108 małżeństw. Z kolei związek zawarły 373 pary. 
Z tego wynika, że rocznie w samym powiecie lipnowskim formalnie związek małżeński kończy prawie co 
trzecia para. Jeszcze 15 lat temu było ich o ponad połowę mniej

R E K L A M A

Z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego wynika, że w Polsce 
od stycznia do końca czerwca 2017 
roku zawarto ok. 71 tys. małżeństw. 
Rozwiodły się natomiast 34 tys. par. 
W porównaniu z poprzednimi lata-
mi stwierdzono, że liczba ślubów 
maleje, natomiast rozwodów ro-
śnie. Trzy razy częściej na formalne 
zakończenie małżeństwa decydują 
się mieszkańcy miast niż wsi. Jak 
dokładnie wygląda sytuacja w po-
wiecie lipnowskim?

Lipno na plus
Urząd miejski w Lipnie z roku 

na rok odnotowuje coraz większą 
liczbę zawieranych małżeństw. 

Nie jest to jednak jakiś gwałtow-
ny wzrost. W swoich statystykach 
uwzględnia teren nie tylko miasta, 
ale całej gminy. W roku 2014 było 
ich 148, w kolejnym – 153, a w 2016 
już 164. Do końca lipca 2017 r. 59 par 
powiedziało sobie „tak”, przyrzeka-
jąc trwanie w związku aż do końca 
życia. Niestety słupki statystyczne 
rosną także w niechlubnym ze-
stawieniu. W 2015 r. doszło do 49 
rozwodów, a rok później do 53. Od 
stycznia do końca lipca br. oficjalnie 
rozstały się już 32 pary.

Kikół i Bobrowniki
Ciekawie sytuacja przedstawia 

się również w Kikole. Tamtejszy 

Urząd Stanu Cywilnego w pierw-
szej połowie 2017 r. odnotował 32 
zawarte małżeństwa i 9 rozwodów. 
Rok ubiegły był rekordowy pod 
względem ślubów. Było ich aż 47. 
Od 3 lat liczba ta sukcesywnie ro-
śnie. Przykładowo w 2014 r. było 
ich 35, a w roku następnym 38. 
Także gmina Bobrowniki od 2014 
roku odnotowuje wzrost liczby za-
wieranych małżeństw z 7 do 12-13 
w dwóch kolejnych latach. Niestety 
w samym 2016 r. aż 22 pary z te-
renu gminy Kikół wzięły rozwód. 
Natomiast w 2015 r. rozstań było 11, 
a w 2014 r. – 9. Średnia wieku osób 
zawierających małżeństwo wynosi 
27 lat.

Skępe
Z kolei dla Urzędu Miasta 

i Gminy w Skępem rekordowy pod 
względem liczby zawartych mał-
żeństw był rok 2016. Ślub wzięło 
wtedy 51 par. Rok wcześniej odno-
towano ich 44, a w 2014 – 37. Śred-
nia wieku zawieranych małżeństw 
to 25 lat. Sporo związków na tym 
terenie zostało również zakończo-
nych. I połowa 2017 roku przynio-

sła już 11 rozwodów, gdzie w całym 
2014 roku było ich 13, a w 2015 r. – 
8. Z kolei ubiegły rok zakończył się 
w urzędowej bazie rozwodami 16 
małżeństw.

Dobrzyń nad Wisłą
Natomiast w Dobrzyniu nad 

Wisłą w 2014 roku odnotowano 42 
śluby, a w kolejnym roku o 8 więcej. 
Z kolei w 2016 roku było ich 47, a do 
połowy 2017 r. – 28. Ze statystyk tej 
gminy wynika, że w ciągu roku jed-
no małżeństwo na cztery zawarte 
rozwodzi się. W 2015 r. odnotowano 
17 rozwiązań zawartych związków, 
w 2016 r. było ich 12, a w pierwszej 
połowie 2017 r. – 5.

Wielgie
W Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Wielgiem w 2014 r. sporządzono 
38 aktów małżeństwa. Natomiast 
rok później 34. Na tle ostatnich lat 
najlepszy był ubiegły rok, bo odno-
towano 40 ślubów. Do całkowitej 
oceny dane te nie są wystarczające, 
bo zawarcie związku małżeńskiego 
mieszkańców gminy odnotowa-
ne jest na terenie działania także 
innych urzędów. Urzędnicy nie 

prowadzą statystyk wieku osób za-
wierających małżeństwo oraz pod 
kątem liczby rozwodów.

Tłuchowo
W gminie Tłuchowo ilość za-

wieranych małżeństw od 3 lat 
utrzymuje się na podobnym pozio-
mie – około 26. Ślub biorą najczę-
ściej osoby w wieku od 23 do 35 lat. 
Z roku na rok rozwodów przybywa 
i średnio kształtuje się ona na po-
ziomie 10 rocznie.

Z danym przeanalizowanych 
przez GUS za 2016 rok wynika, że 
najczęstszą przyczyną rozwodów 
w powiecie lipnowskim jest tzw. 
niezgodność charakterów. Małżeń-
stwa rozpadają się również przez 
zdradę i alkohol. Średnio 14 lat wy-
trzymują ze sobą pary, które przed 
laty przysięgały sobie wspólne ży-
cie do końca swoich dni. Najczęściej 
rozwodzą się osoby w przedziale 
wieku 35-41 lat. Sądy w większości 
przypadków uznawały, że winę za 
rozpad małżeństwa ponosi męż-
czyzna.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska
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Dużo chętnych 
na mieszkania

Dobrzyń naD Wisłą  Zainteresowanie kupnem nowych 
mieszkań, które mają powstać w Dobrzyniu i być może w Cha-
linie, w ramach działalności Rypińskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego, jest na tyle duże, że wydłużono do końca 
roku termin składania deklaracji

Przypomnijmy, że 10 listopada 
odbyło się w dobrzyńskim ratu-
szu spotkanie z przedstawiciela-
mi RTBS, którzy wyjaśniali model 
sfinansowania budowy być może 
nawet kilku bloków mieszkalnych. 
Coraz popularniejsze TBS-y dają 
większe możliwości pokrycia kosz-
tów zakupu własnych czterech 
ścian. Chodzi przede wszystkim 
o ominięcie kredytu bankowego, 
na który obecnie wielu osób ma-
rzących o mieszkaniach nie stać.

Zgodnie z naszymi wcześniej-
szymi informacjami, RTBS ma do 
zaproponowania mieszkania czyn-
szowe lub z docelową własnością. 
Większe zainteresowanie wzbudza 
raczej to drugie rozwiązanie. Po-
wód jest prosty. – Co istotne dla 
państwa, nie bierzecie na siebie 
kredytu. Kredyt zaciąga towarzy-
stwo, a gwarantem jest gmina. Pła-

Na spotkaniu z 10 listopada pojawiło się kilkadziesiąt zainteresowanych osób

cicie tylko czynsz, na który składają 
się opłaty eksploatacyjne i rata 
kredytu. Z każdą ratą dług male-
je, a po pięciu latach można wy-
kupić mieszkanie na własność lub 
przenieść własność na inną osobę 
– mówi prezes RTBS Lech Szalkow-
ski.

Na spotkanie przyszło kil-
kudziesięciu zainteresowanych 
mieszkańców, co choćby w porów-
naniu z frekwencją na sesjach rady 
miasta jest dobrym wynikiem. 
Teraz trwa etap zbierania w urzę-
dzie deklaracji od osób chcących 
w przyszłości kupić mieszkania. Od 
tego zależy, czy inwestycja ruszy 
i na jaką skalę. Wiadomo, że koszt 
mieszkania w stanie deweloper-
skim, a więc bez wykończeń takich 
jak podłogi czy armatury wahać się 
będzie w granicach 3200-3400 zł za 
metr.

– Jestem przekonany, że jeśli 
będą chętni na mieszkania, rada 
miasta jednogłośnie zgodzi się na 
ich budowę. Mamy przedsiębior-
ców, mamy potencjał, potrzebne 
są mieszkania, by stworzyć dobre 
warunki do życia. To jest oferta na 
miarę możliwości – twierdzi bur-
mistrz Jacek Waśko.

Jeśli istotnie chętnych na 
przynajmniej jeden blok (ponad 
20 mieszkań) nie zabraknie, przy-
stąpienie gminy do RTBS możliwe 
będzie na wiosnę 2018 r. Projekt 
i pozwolenie na budowę zostanie 
uzyskane na przełomie lipca i sierp-
nia. To etap, w którym będzie moż-
na wybierać konkretne mieszkania. 
Rozpoczęcie budowy powinno być 
możliwe we wrześniu 2018 r. Klucze 
do mieszkań zainteresowani otrzy-
mają w październiku 2019 r.

Tekst i fot. (ak)

Lipno

Burmistrz nagrodził 
najzdolniejszych
29 listopada młodzi lipnowianie wyróżniający się 
w nauce, sporcie, muzyce i sztuce zostali uhonoro-
wani stypendiami burmistrza.

W minioną środę na scenie 
kina Nawojka, w obecności miesz-
kańców, dyrektorów szkół, ro-
dziców, opiekunów i nauczycieli, 
Paweł Banasik wręczył stypendia 
laureatom tegorocznej edycji sty-
pendiów burmistrza dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych. Komi-
sja oceniająca wnioski doceniła 
wyniki w nauce i osiągnięcia na 
polu sportowym czy artystycz-
nym. O stypendia wnioskowali 
dyrektorzy i rady pedagogiczne 
szkół podstawowych oraz gim-
nazjalnych, stowarzyszenia, dy-
rektorzy placówek kulturalnych 
i sportowych działających w Lip-
nie, których celem statutowym 
jest rozwijanie uzdolnień dzieci 
i młodzieży. W roku szkolnym 
2016-2017 na stypendia zasłużyło 
63 młodych lipnowian, a miasto 
przeznaczyło na te nagrody 20 
tysięcy złotych.

– Dzieci realizowały swo-
je marzenia, pragnienia i dzięki 
temu, że tak pięknie prezento-
wały się, my mamy możliwość 
je nagrodzić i wskazać to, co oni 
potrafią zaprezentować nie tylko 
w naszym mieście, ale także na 
arenie europejskiej, tak jak Szy-
mon Majewski, który zajął trzecie 
miejsce na mistrzostwach Europy 
– mówił do stypendystów bur-
mistrz Paweł Banasik. – Dziękuję 
naszym stypendystom za dosko-
nałą promocję miasta. W tym 
roku wpłynęły do nas 82 wnio-
ski, w ubiegłym roku laureatów 
mieliśmy 43, teraz nagrodziliśmy 
o 20 dzieci więcej. Kwota pozosta-
ła niestety taka sama, będziemy 
starali się w przyszłym roku zmo-
dyfikować kryteria i wnioskować, 
by stypendia były wyższe.

Szkoła Podstawowa nr 2 ma 
wśród swoich uczniów tego-
rocznych stypendystów, a są to: 
Martyna Lewandowska, Gabriela 
Kowalska, Melania Hass, Damian 
Kacprowicz, Kinga Wudarska, 
Nadia Skurzewska, Amelia Tyf-
czyńska, Filip Pawłowski, Zofia 

Strzyżanowska, Daria Czerwińska, 
Oliwia Kowalska, Justyna Ziemiń-
ska, Vanessa Majewska, Nikola 
Winter.

Szkoła Podstawowa nr 3: 
Gabriela Grzywińska, Gabriela 
Impert, Urszula Kawczyńska, An-
tonina Wilmańska, Natalia Kowal-
ska, Bartosz Borowicz, Julia Racz-
kowska, Sandra Wnukiewicz, Filip 
Pipczyński, Gabriela Jędrzejew-
ska, Magdalena Kacprzycka, Szy-
mon Pilewski, Julia Komorowska, 
Stanisław Paweł Korczakowski.

Szkoła Podstawowa nr 5: 
Martyna Rozen, Kornelia Jankow-
ska, Jakub Gabryszewski, Szymon 
Markowski, Karolina Wesołowska, 
Olga Kowalska, Dawid Cendrow-
ski, Szymon Birban, Alicja Gaw-
rońska, Adrianna Boncal, Michael 
Muranowski, Agata Lach, Wiktoria 
Socha, Aleksandra Rybacka.

Publiczne Gimnazjum nr 
1: Mikołaj Lewandowski i Anna 
Stark.

Klub Sportowy Szkoła Walki 
„Czarny Orzeł”: Maja Turowska, 
Zuzanna Jaworska, Fabian Mi-
chalski, Daniel Wenderlich, Jakub 
Kosiński.

Klub Pływacki NEMO: Alicja 
Ostrowska, Anna Ostrowska, Ma-
ciej Rakowski, Maciej Józefowicz, 
Aleks Błaszkiewicz.

Lipnowski Klub Kyokushin 
Karate: Wiktoria Julia Ziomkow-
ska, Szymon Majewski, Marta Ma-
jewska, Artur Kręgiel, Stanisław 
Szojda, Maria Szojda, Sebastian 
Kłaniecki, Bartosz Prażniewski, 
Anastazja Kwiatkowska.

– Życzę stypendystom 
wszystkiego najlepszego, realiza-
cji swoich pasji i mam nadzieję, 
że dzieci potraktują te nagrody 
burmistrza jako życiową przy-
godę, wielki zaszczyt, a ten mo-
ment będą  wspominać za wiele 
lat z dumą i satysfakcją – mówił 
burmistrz Banasik.

Tekst i fot.
Lidia Jagielska

Będzie drożej
Podczas ostatniej sesji w Tłuchowie radni zajęli się 
ustaleniem stawek podatkowych na rok 2018. Wójt 
gminy Krzysztof Dąbkowski zaproponował kilkupro-
centowy wzrost. Radni przyjęli propozycję włodarza 
i podjęli stosowne uchwały.

Tłuchowo

Średnio o 2 procent w stosunku 
do 2017 roku wzrosną w przyszłym 
roku stawki podatku od nierucho-
mości. Za każdy metr kwadrato-
wy budynku mieszkalnego trzeba 
będzie zapłacić 45 groszy. Za każ-
dy metr powierzchni użytkowej 

budynku, w którym prowadzona 
jest działalność gospodarcza, staw-
ka wynosić ma 14,99 zł. – Decyzja 
o zmianie stawek została podjęta 
między innymi z uwagi na to, że nie 
było podwyżek od kilku lat. Pod-
wyżki nie są duże – wyjaśnia wójt 

Krzysztof Dąbkowski.
W przyszłym roku zmniej-

szy się natomiast stawka podatku 
rolnego. Podjęto uchwałę w spra-
wie obniżenia ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego, 
z kwoty 52,49 zł za 1dt do kwoty 40 
zł za dt. Podobnie jest w przypadku 
podatku leśnego.

W 2018 roku zmienią się także 
stawki podatku od środków trans-
portowych. Podatek od samocho-
dów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 3,5-5,5 t wynosić 
będzie 560 zł, 5,5-9 t – 935 zł, a 9-12 
t – 1123 zł.

(mb-g)
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wtorki z Jednolitym plikiem Kontrolnym
POWIAT  Lipnowski Urząd Skarbowy, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony mikroprzedsię-
biorców, kontynuuje w grudniu kampanię edukacyjno-informacyjną o jednolitym pliku kontrolnym VAT

Mamy dobrą informację dla 
podatników, którzy jeszcze nie 
zdążyli zapoznać się wnikliwie 
z uregulowaniami prawnymi do-
tyczącymi Jednolitego Pliku Kon-
trolnego VAT, zasadami rozliczeń 
i funkcjonowaniem nowych roz-
wiązań, które będą obowiązywać 
od 1 stycznia.

– W związku z wzrastającym 
zainteresowaniem mikroprzed-
siębiorców szkoleniami z zakresu 
JPK_VAT przedłużony zostaje cykl 
naszych szkoleń ,,Wtorki z JPK” 
również na miesiąc grudzień – 
mówi zastępca naczelnika US 
w Lipnie Mariusz Mańkowski. – 
Podobnie jak w listopadzie spotka-
nia odbywać się będą w budynku 
nr 2 Urzędu Skarbowego w Lipnie 
przy ulicy Staszica 4, w sali nr 30. 
Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych w dniach: 5, 12 i 19 grud-
nia od godziny 10.00.

Obowiązek od stycznia
Kampania edukacyjno-infor-

macyjna naszej skarbówki pro-
wadzona jest w zakresie nowych 
obowiązków informacyjnych dla 
mikroprzedsiębiorców wcho-
dzących od 1 stycznia 2018 roku, 
a dotyczących prowadzenia elek-

tronicznej ewidencji VAT i przesy-
łania jej jako JPK_VAT, czyli Jedno-
lity Plik Kontrolny VAT. Lipnowski 
urząd wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom tej grupy podatników 
i w listopadzie oraz grudniu, w wy-
znaczonych dniach, oferuje kon-
sultacyjne stanowiska eksperckie 
w gminach powiatu lipnowskiego 
i na miejscu w placówce. Dzięki 
temu podatnicy, których zmiany 
dotyczą, mogą zdobyć niezbędne 
informacje w przeznaczonym tyl-
ko do tego celu punkcie informa-
cyjnym i w wyznaczonym czasie.

Dyżury w gminach naszego 
powiatu dobiegają końca. Jesz-
cze mikroprzedsiębiorcy z gminy 
Lipno spotkać się z pracowni-
kami US mogą w Domu Kultury 
w Radomicach dzisiaj, 6 grudnia 
(środa), w godzinach od 08.30 do 
10.30, z gminy Bobrowniki w Urzę-
dzie Gminy Bobrowniki 6 grudnia 
(środa), w godzinach od 11.00 do 
13.00, a z Lipna w Urzędzie Miej-
skim w Lipnie przy placu Dekerta 
11 grudnia (poniedziałek) w godzi-
nach od 09.00 do 11.00.

Jeszcze dyżurują
Kto nie zdążył skorzy-

stać z oferty konsultacyjno-

szkoleniowej do tej pory albo wciąż 
ma wątpliwości i pytania, powi-
nien wybrać się do lipnowskiego 
Urzędu Skarbowego we wtorek 12 
lub 19 grudnia. Urzędnicy skarbo-
wi będą czekać na mikroprzedsię-
biorców od godziny 10.00.

Szanse na zaczerpnięcie in-
formacji jeszcze są i warto z nich 
skorzystać, żeby w nowy rok wejść 
z wiedzą, jak prawidłowo rozliczać 
się z fiskusem. A przypomnijmy, 
że z  nowymi obowiązkami mu-
szą zapoznać się mikroprzedsię-
biorcy płacący podatek VAT.  Od 1 
stycznia 2018 roku czeka ich tylko 
elektroniczna forma rozliczania 
z fiskusem.

– Powszechny obowiązek 
składania deklaracji VAT drogą 
elektroniczną zostanie wprowa-
dzony od 1 stycznia 2018 roku – 
informuje Mariusz Mańkowski. 
– Do końca 2017 roku, za wyjąt-
kiem tych podatników, którzy już 
zostali zobligowani w 2017 roku 
do przekazywania deklaracji VAT 
w formie elektronicznej, to po-
datnik decyduje w jakiej formie 
dostarczy do urzędu skarbowego 
deklarację VAT.

W zależności od swoich prefe-

rencji może to zrobić tradycyjnie, 
udając się do urzędu skarbowego 
właściwego w zakresie podatku 
VAT, wysłać ją pocztą lub nowo-
cześnie i szybko drogą elektro-
niczną.

Od 1 stycznia 2018 roku nie 
będzie już żadnych wyjątków, 
ponieważ każdy czynny podatnik 
VAT, składający deklaracje VAT-7 
lub VAT-7K zostanie zobligowany 
do przekazania tych deklaracji 
wyłącznie w formie elektronicz-
nej, na podstawie art. 99 ust. 11b 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (j. 
t. Dz. U. z 2017, poz. 1221 z późn. 
zm.).

Ważna zmiana
– Od 1 stycznia 2018 roku w za-

kresie prowadzenia ewidencji VAT 
nastąpi istotna zmiana, wynikają-
ca z artykułu 109 ustawy o podat-
ku od towarów i usług, która zo-
bowiązuje czynnych podatników 
VAT do prowadzenia swoich reje-
strów sprzedaży i zakupów w for-
mie elektronicznej przy użyciu 
tylko programów komputerowych 
i przesyłaniu ich do resortu finan-
sów jako Jednolity Plik Kontrolny 
dla potrzeb VAT, czyli JPK_VAT – 

zaznacza Mańkowski. – JPK_VAT 
to zestaw informacji o zakupach 
i sprzedaży, który wynika z ewi-
dencji VAT za dany okres. Przesyła 
się go wyłącznie w wersji elektro-
nicznej, w określonym układzie 
i formacie, do 25. dnia miesiąca za 
miesiąc poprzedni, nawet jeśli po-
datnik rozlicza się kwartalnie.

JPK_VAT to nic innego, tylko 
dokładne dane, odzwierciedlają-
ce ewidencję zakupu i sprzedaży, 
którą do tej pory podatnicy mają 
prowadzić w formie papierowej 
bądź elektronicznej, aby złożyć 
prawidłową deklarację VAT. To 
przełożenie ewidencji na pewien 
schemat, który funkcjonuje wśród 
wszystkich podatników w jednoli-
ty sposób. Na nowej odsłonie stro-
ny www.jpk.mf.gov.pl, która znaj-
duje się na Portalu Podatkowym 
Ministerstwa Finansów, podatnicy 
znajdą bezpłatne i bezpieczne na-
rzędzia do utworzenia i wysłania 
JPK_VAT, dowiedzą się krok po 
kroku, jak przygotować, podpisać, 
w tym jak założyć bezpłatny profil 
zaufany eGo i przesłać gotowe pli-
ki do administracji skarbowej.

Lidia Jagielska

Zbiórka dla 
potrzebujących
Nadchodzące Boże Narodzenie wyzwala w nas uczu-
cia solidarności i empatii. Harcerze z Tłuchowa za-
dbali o ty, by święta dla wszystkich były obfite i ra-
dosne, bo jak mówią, pomóc może każdy. Wystarczą 
tylko chęci.

TłuchowoTłuchowo

Aktywne seniorki
Grupa pań z gminy Tłuchowo dba o kondycję. Za-
miast siedzieć przed telewizorem, wolą ćwiczyć ae-
robik. Tłuchowianki postanowiły przeznaczyć wolny 
czas na aktywny wypoczynek.

Zbiórka żywności to ogól-
nopolska akcja charytatywna. 
W miniony weekend, regularnie 
już od 2003 roku, harcerze za-
witali do Tłuchowa. Przy przed-
sięwzięciu współpracował płocki 
Bank Żywności oraz Stowarzy-
szenie Pomocna Dłoń.

Zbiórka żywności trwała 
trzy weekendowe dni, od piąt-
ku 1 grudnia do niedzieli.  Bra-
ło w niej udział kilkunastu 
wolontariuszy, którzy w charak-
terystycznych pomarańczowych 
koszulkach rozdawali ulotki i za-
chęcali klientów sklepu do przy-
łączenia się do tak szlachetnej 
akcji. – Cieszmy się, że chociaż 
w pewnym stopniu możemy się 
przyczynić do tego, aby tego-
roczne święta dla wszystkich 
były radosne. Zachęcamy rów-
nież innych, by włączali się w po-
dobne przedsięwzięcia – zgodnie 
mówili harcerze, uczestniczący 
w akcji.

Wolontariusze zbierali arty-
kuły spożywcze z długim termi-
nem przydatności do spożycia 
oraz produkty łatwe w prze-
chowywaniu. Do koszyków na 
zakupy trafiały także artykuły 
codziennej potrzeby takie jak: 
mleko, mąka, cukier, makaron, 
ryż, płatki kukurydziane, her-
bata, słodycze dla najmłodszych 
oraz konserwy mięsne i rybne, 
a także środki czystości. – W la-
tach ubiegłych przygotowywali-
śmy paczki z przyborami szkol-
nymi, zabawkami i ubraniami. 
Od dwóch lat do tego dołączamy 
jeszcze artykuły spożywcze – 
mówi Wioletta Krzysztoforska, 
dyrektor GOK w Tłuchowie.

W 2016 roku harcerze po-
mogli dwunastu rodzinom. Ze-
brane produkty dostaną przed 
Bożym Narodzeniem najbardziej 
potrzebujące osoby z gminy Tłu-
chowo. 

(mb)

Takiej kondycji pozaz-
drościć im może niejeden 
trzydziestolatek. Do tego 
mogą pochwalić się hartem 
ducha, wytrwałością i co 
najważniejsze doskonałym 
samopoczuciem. Mowa tu 
o tłuchowskich seniorkach, 
które 2 razy w tygodniu 
spotykają się w hali sporto-
wej zespołu szkół, gdzie od-
bywa się aerobik. Dlaczego 
więc siedzieć w domu, 
skoro można coś dla siebie 
zrobić?

Zajęcia odbywają się 
już od kilku lat. Tłucho-
wianki ćwiczą od jesieni do 
wiosny, przez około cztery 
miesiące. Pierwsze spotka-
nie miało miejsce w 2007 
roku. Początkowo był to 
program zajęć przeznaczo-
ny dla kobiet po 50. roku 
życia. Jednak do tych pań 
szybko dołączyły młodsze 
uczestniczki. Każde zajęcia 
odbywają się przy muzyce, 
co znacznie uatrakcyjnia 
godzinne spotkanie.

– Panie wykonują ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, które wspoma-
gają układy krążenia, oddechowy 
i ruchu. Są również ćwiczenia si-
łowe z wykorzystaniem drabinek, 
piłek zwykłych, lekarskich oraz 
rehabilitacyjnych. Niektóre ćwi-
czenia wykonujemy także przy 
pomocy ławeczek. Ćwiczymy rów-
nież w parach. Niekiedy zajęcia 
przyjmują formę wychowania fi-
zycznego – mówi Katarzyna Jan-
kowska, prowadząca zajęcia.

Jak na razie uzbierała się po-
nad dwudziestoosobowa grupa 
kobiet, które, jak przyznaje pani 
Katarzyna, są bardzo sumien-
ne i zdyscyplinowane. Ale to nie 
wszystko, twierdzą uczestniczki 
poniedziałkowych i czwartkowych 
zajęć. Aerobik to zastrzyk, który 
stawia je na równe nogi. – Gim-
nastyka bardzo nam pomaga. Od 
lat utrzymujemy tę samą wagę, 
jesteśmy w ruchu i mamy dosko-
nałą kondycję – zgodnie mówią 
uczestniczki. – Niektóre ćwiczenia 
są trudne i wymagają sporo wysił-
ku, ale wszystkie są odpowiednio 
dostosowane do naszych możli-
wości. Gimnastyka dała nam dru-
gie życie.

Na panie, które zdecydowały 
się uczestniczyć w zajęciach, na 
każdym spotkaniu czeka przyja-
zna atmosfera, odgrywająca jakże 
istotną rolę podczas przezwycię-
żania zmęczenia w czasie ćwiczeń.

(mb-g)
fot. ilustracyjne
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Bal z Mikołajem
WIELGIE  Kolorowe stroje, bajeczny wystrój, konkursy i wy-
jątkowi goście – w takiej aurze bawiły się dzieci z Wielgiego 
podczas balu w towarzystwie elfów i św. Mikołaja. W zabawie 
uczestniczyły także śnieżynki i wróżka, które nie pozwoliły, by 
przedszkolaki się nudziły

W świetlicy wiejskiej w Suminie, 
w czwartek 30 listopada spotkało 
się kilkanaście mieszkanek wsi. 
Oprócz tego, że gdy tylko jest oka-
zja, panie organizują tego typu wy-
darzenia, to działają też w ramach 
stowarzyszenia „Suminianki”. Dlat-
ego też przejawiają inicjatywę i chęć 
do działania, a w ubiegłym tygodniu 
nadarzyła się świetna sposobność.

– Dzisiaj były i wróżby, 
i poczęstunek, i oczywiście wiele 
rozmów. Ale spotykamy się częściej, 
nie tylko w andrzejki. Teraz mamy 
wyremontowaną salę, za którą 
nie musimy płacić i serdecznie 

W sobotę sala widowiskowa 
Gminnego Ośrodka Kultury wyglądała 
bajecznie i kolorowo, przystrojona 
łańcuchami, serpentynami i balona-
mi. Spotkanie upłynęło pod hasłem 
„Fabryka św. Mikołaja”. Na imprezie 
poprowadzonej przez wróżkę nie 
mogło zabraknąć konkursów, tańców 
z balonami, „zadań z kapelusza” oraz 
pracowni małego chemika. Dzieci 
świetnie się bawiły biorąc udział 
w atrakcjach przygotowanych przez 
animatorów. Skoczna i rytmiczna 
muzyka zachęcała do tańca.

– Tu jest cudownie. Jest tak 
wiele zabaw i konkursów i jeszcze 
ta niespodzianka, o której co chwilę 
przypomina pani Wróżka – mówił 
siedmioletni Kuba Wojciechowski.

Na sali podczas pląsów robiło się 
kolorowo, a to za sprawą wymalow-
anych na twarzach dzieci postaci 
z bajek. – Ja chciałam, żeby pan Elf 
namalował mi na buzi Kubusia Pu-
chatka, ponieważ bardzo lubię czytać 
o jego przygodach i często oglądam 
kreskówki w telewizji – mówi Ania 
Bogucka, uczestniczka balu.

Uśmiech nie znikał z twarzy 
dzieci mimo chwilowego zmęczenia, 
a śnieżynki zachęcały do śpiewania 
znanych świątecznych piosenek. 
Największy zachwyt wywarł na 
maluchach pokaz „magii” rodem 
z pracowni chemicznej. W trakcie 
mikołajkowych szaleństw można było 
posilić się słodką przekąską. 

Tekst i fot. (mb-g)

Imprezy andrzejkowej dla najmłodszych nie mogło zabraknąć w Domu Kultury 
w Wichowie. Podczas gdy dzieci brały udział w rozmaitych zabawach i pląsały po 
parkiecie, rodzice mogli na chwilę usiąść przy kawie i herbacie.

Gmina Lipno

Andrzejki w Wichowie

Ubiegły tydzień upłynął 
oczywiście pod znakiem andrze-
jek. Huczną zabawę przygotowali 
dla mieszkańców gminy Lipno 
w Wichowie. Bal rozpoczął się 
o godz. 15.30. Do tańca przygrywał 

i prowadził zabawę zespół Forte. 
Była m. in. chusta animacyjna, 
balony, wspólne tańce z wróżką 
i słodki poczęstunek. Ciekawą 
propozycją był pokaz tańca kilku-
letnich dzieci, które z dumą mo-

gli obserwować rodzice. Obszerną 
galerię zdjęć z imprezy możecie 
oglądać na naszej stronie interne-
towej lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Święto ziemniaka na stałe wpisało się w kalendarz 
imprez w Chrostkowie. To znakomita okazja do zaba-
wy i integracji wszystkich pokoleń.

Chrostkowo

Świętowali 
„Dzień Ziemniaka”

24 listopada przy współpracy 
urzędu gminy, Koła Gospodyń Wiejs-
kich w Chrostkowie oraz Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zorganizowano 
właśnie „Dzień Ziemniaka”. Impreza 
skierowana była głównie do dzieci 
oraz młodzieży. Organizatorzy zadbali 
jednak o to, aby każdy uczestnik bawił 
się znakomicie. Swoją obecnością 
uroczystość uświetnili goście z urzędu 
marszałkowskiego. Nie mogło też 
zabraknąć władz gminy na czele 
z wójtem Mariuszem Lorencem.

Podczas imprezy wyróżniony 
został Szymon Buczkowski, którego 
talent i piękną grę na trąbce 
zauważono podczas dożynek pr-
ezydenckich w Spale. Oprócz pysz-
nego jedzenia, które serwowały panie 
z KGW, można było usłyszeć zespół 
ludowy Jarzębinki. Na wszystkie dzie-
ci czekały różne konkursy, gry i za-
bawy z nagrodami. W rolę animatora 
wcieliła się Anna Jastrzębska.

(ak)
fot. UG Chrostkowo

Tak się bawią 
„Suminianki”
Choć w kameralnym gronie, to panie z Sumina po-
stanowiły uczcić andrzejki i we wspólnym towarzy-
stwie zasiąść do biesiady. Spotykają się tak właśnie 
przy okazji świąt i innych ciekawych okoliczności.

Gmina Kikół

dziękujemy gminie, bo to bardzo 
ważne, żeby było gdzie się spotkać. 
Poza tym jeździmy do kina, czy te-
atru, staramy się zorganizować 
pożytecznie czas – mówi Bożena Ra-
kowska, sołtys Sumina.

Panie działają jako stowarzysze-
nie zwykłe czyli takie, które utrzy-
muje się tylko ze swoich składek. Ale 
jak widać „Suminianki” przy pomocy 
gminy dobrze sobie radzą. Dowód 
tego dały w ostatnie andrzejki. Więcej 
zdjęć na naszej stronie internetowej 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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wytańczyli sukcesy
LIPNO/POWIAT  Tancerze z Miejskiego Centrum Kultury 
w Lipnie reprezentowali miasto i powiat na Mistrzostwach Tań-
ca Sportowego w Warszawie. Podopieczni Judyty Witkowskiej 
z Włocławka zdobyli łącznie osiem miejsc na podium

Szukają nowych Rycerzy
„Rycerze Floriana” to amatorski chór działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wichowie od 2013 roku. Grupa prężnie działa i chce się rozwijać. Dlatego pro-
wadzi nabór.

Gmina Lipno Początkowo chór powstał, aby 
uświetnić jedynie obchody 100-
lecia jednostki. Historia pokazała, 
że chęć robienia czegoś więcej dla 
lokalnej społeczności i zaangażo-
wanie wielu osób sprawiły, że ze-
spół istnieje do dzisiaj i możecie 
go spotkać podczas wielu uroczy-
stości gminnych, powiatowych, 
kościelnych i nie tylko! Obecnie 
w skład zespołu wchodzi kilkana-
ście osób, ale wciąż poszukiwane 
są nowe głosy! – Im więcej osób, 
tym lepsze brzmienie! Nie trzeba 
śpiewać wybitnie, wystarczą chęci 
– przekonują członkowie chóru.

Próby odbywają się w przy-
jaznej, rodzinnej atmosferze, 
dlatego też uczestnicy przycho-
dzą na nie bardzo chętnie. A wy-

stępy przed lokalną (i nie tylko) 
społecznością dają im ogromną 
satysfakcję! – W związku z tym, 
jeżeli potrafisz choć trochę śpie-
wać, chcesz miło spędzać swój 
wolny czas i dumnie nosić mun-
dur strażacki, a także pragniesz 
zapisać się na kartach historii zie-
mi dobrzyńskiej i kujawskiej, to 
serdecznie zapraszamy do dołą-
czania do chóru „Rycerze Floria-
na” – zachęca Jarosław Gratkow-
ski, jeden z założycieli grupy.

Próby zespołu odbywają 
się w każdy piątek o godzinie 19 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wichowie. Rycerze zapraszają 
serdecznie wszystkie chętne oso-
by.

Tekst i fot. (ak)

Miś na troski
W Zespole Szkół w Radomicach realizowany był pro-
gram edukacyjno-terapeutyczny pod hasłem „Na 
wszystkie troski – miś”.

Gmina Lipno

Inicjatorami programu były: 
bibliotekarz Tamara Kotarska oraz 
pedagog Izabela Ćwiklińska, które 
zaangażowały do współpracy na-
uczycieli wychowania przedszkol-
nego i edukacji wczesnoszkolnej. 
Program obejmował szereg przed-
sięwzięć, w tym konkurs plastycz-
ny pt. „Kubuś Puchatek i przyjacie-
le”, konkurs fotograficzny „Ja i mój 
miś”, czytanie utworów literackich 
oraz organizację różnorodnych za-
jęć i zabaw z misiem w roli głów-
nej, a także opracowanie prezen-
tacji multimedialnej na temat tej 
popularnej zabawki.

24 listopada, w przeddzień 
Światowego Dnia Pluszowego 
Misia, odbyło się podsumowa-
nie programu z udziałem dzieci 
z przedszkola i klas 0-III, nauczy-
cieli, rodziców oraz zaproszonych 
gości, których powitała wicedyrek-
tor Elżbieta Osiecka. W pierwszej 
części spotkania psycholog Regina 
Strulak z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Lipnie omó-
wiła terapeutyczną rolę zabawek 

w rozwoju emocjonalnym dziecka. 
Następnie uczniowie klas III a i I b 
zaprezentowali spektakl pt. „Spo-
tkanie z misiami”, przygotowany 
pod kierunkiem Bernadety Szlą-
giewicz i Anny Kujawskiej.

– Program „Na wszystkie tro-
ski – miś” dzięki zaangażowaniu 
nauczycieli i rodziców okazał się 
atrakcyjną formą pracy wycho-
wawczej i terapeutycznej z młod-
szymi dziećmi – mówi Bernadeta 
Szlągieicz.

Po przedstawieniu dzieci od-
powiadały na pytania konkursowe 
dotyczące wiadomości i ciekawo-
stek przekazanych przez małych 
aktorów. Wszyscy uczniowie bio-
rący udział w konkursach otrzy-
mali nagrody ufundowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Lip-
nie pod kierownictwem Hanny 
Szlągiewicz. Na zakończenie spo-
tkania milusińscy zajadali się upie-
czonymi przez rodziców ciastecz-
kami w kształcie misia.

(ak), fot. nadesłane

Młodzi adepci tańca sportowe-
go wykazali się w stolicy, kilkukrot-
nie zdobywając podium w stylach 
disco dance i hip hop. Na co dzień 
uczęszczają na zajęcia taneczne do 
Miejskiego Centrum Kultury w Lip-
nie i trenują pod okiem szkoły tań-
ca Judyta Witkowska Dance Studio. 
Dzieci i młodzież biorące udział 
w zajęciach pochodzą z Lipna, Skę-
pego, Kikoła i Bobrownik. Wszyscy, 
którzy chcieliby rozpocząć przygo-
dę z tańcem, mogą w każdy piątek 
przychodzić na zajęcia taneczne do 
Miejskiego Centrum Kultury w Lip-
nie.

(ak), fot. nadesłane

Miejsca zawodników z regionu w Warszawie:
Solo Disco Dance:

1. miejsce Julia Prykowska
2. miejsce Zuzanna Pipczyńska
1. miejsce Agata kowalska

Solo Hip hop:

1. miejsce Jakub Opuszyński
3. miejsce Szymon Grębocki
3. miejsce Wiktoria Krakowska
6. miejsce Julia Żuchewicz

Duety hip hop:

1. miejsce Jakub Opuszyński i Kacper Sochocki
3. miejsce Otylia Kowalska i Julia Sikorska
5. miejsce Gabriela Grodzicka i Maja Kowalska
4. miejsce Klaudia Nizińska i Oliwia Gołębiewska
5. miejsce Wiktoria Krakowska i Natalia Gołębiewska
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– Misie obchodziły swoje 
święto 25 listopada, ale to była 
sobota, więc my bawimy się na 
ich urodzinach dzisiaj – mówiły 
dzieci licznie bawiące się na edu-
kacyjno-rozrywkowej imprezie 
przygotowanej przez biblioteka-
rzy. – Każdy ma swojego ukocha-
nego pluszaka i dzisiaj one razem 
z nami przyszły do przedszkola, 
a teraz przyjechały na swoje uro-
dziny do biblioteki. Misie to są 
najlepsi przyjaciele, do których 
można się przytulić.

Ratuszowa sala kameral-
na w poniedziałkowe przedpo-
łudnie wypełniła się po brzegi 
dziećmi, misiami i nauczycielami 
przedszkola. W wędrówkę po mi-
siowych drogach zabrał przed-
szkolaków dyrektor książnicy pu-

blicznej Jerzy Kowalski wspierany 
przez bibliotekarkę Urszulę Mał-
kiewicz. Było wspólne czytanie, 
oglądanie bajek, układanie puzzli, 
kolorowanie ulubionych misiów 
w przygotowanych specjalnie na 
ten dzień kolorowankach tema-
tycznych i długie rozmowy o ulu-
bionych misiach. 

– Spotykamy się, by uczcić pa-
mięć przyjaciela wszystkich dzieci 
i dorosłych – mówił inicjator ak-
cji Jerzy Kowalski. – Każdy z nas 
ma swojego ulubionego misia. 
Dla jednych jest to Miś Uszatek, 
dla innych np. Kubuś Puchatek. 
Misie są najlepszymi przyjaciółmi 
i za to je tak bardzo cenią dzie-
ci i nie tylko, na całym świecie. 
My każdego roku organizujemy 
w bibliotece obchody Międzyna-

rodowego Dnia Pluszowego Misia 
i dbamy o to, by dzieci pamiętały 
jak najwięcej z tej imprezy i do-
brze się bawiły. W minionym roku 
na spotkanie zaprosiliśmy dzie-
ci z przedszkola w Wiosce, teraz 
bawimy się z przedszkolakami ze 
Skępego.

Oprócz atrakcji edukacyj-
nych, filmów i dobrej zabawy 
było też, jak przystało na urodzi-
nowe przyjęcie, słodkie jedzonko. 
Uczestnicy spotkania wiedzą już, 
że pluszowy miś nas pociesza, jest 
w każdym domu, jest kochany na 
całym świecie, a w tym roku koń-
czy już 115 lat. W 1902 roku zro-
dził się pomysł wyprodukowania 
misia i od tej pory, kiedy nam jest 
źle, przytulamy się do pluszaka. 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Słuchały bajki o misiu z zapartym tchem 

Miś to dobry przyjaciel Ale tutaj fajnie...

Mistrz misiowej imprezy z dyrektorem biblioteki

Mój ulubiony miś już gotowy – mówi Jasio

Misie i dzieci lubią słodycze

Oglądanie bajki

115. urodziny misia
SKĘPE  27 listopada milusińscy z Przedszkola Publicznego 
im. Ewy Szelburg Zarembiny bawili się na gali urodzinowej 
pluszowego misia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. 
Patronem medialnym był tygodnik CLI
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Nie będzie podwyżek opłat sądowych 

Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się z propozycji nowe-
lizacji Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach 
sądowych. Zmiany miały dotyczyć m.in. kosztów uzyskania roz-
wodu (podwyżka z 600 zł do 2000 zł) czy rozwiązania spółki 
(z 2 do 5 tys. zł). Z 30 do 100 zł miała wzrosnąć także minimal-
na opłata sądowa. 
– Zmiany dotyczące opłat, zawarte w projekcie reformy Kodeksu 
postępowania cywilnego, miały charakter propozycji i jak cała 
reforma zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. 
Z uwagi na negatywne opinie w kwestii opłat Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie będzie podtrzymywać tych propozycji – po-
daje resort na swojej stronie internetowej.

Oszuści znów podszywają się pod ZUS 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed ko-

lejnymi oszustami, działającymi metodą „na pracow-

nika ZUS”. Tym razem podejrzane osoby proponują 

spotkania w sprawie dziedziczenia składek z sub-

konta w zakładzie i konta w OFE. Rzekomo ma to 

być usługa płatna. ZUS przypomina, że pracownicy 

nie dzwonią do klientów z propozycją jakiegokolwiek 

doradztwa � nansowego, a tym bardziej nie chodzą 

z ofertą poradnictwa do domów. 

Rozwiń sport w swojej gminie 

Ruszył nabór wniosków do ministerialnego programu 
„Sport Dla Wszystkich w 2018 r.”. Do� nansowane zostaną 
takie zadania jak m.in. upowszechnianie sportu w rodzinie 
oraz w różnych grupach społecznych czy upowszechnianie 
sportu w środowisku wiejskim. O wsparcie mogą starać się 
organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach 
podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie 
upowszechniania sportu i kultury � zycznej. Wnioski należy 
składać osobiście, drogą pocztową, w formie przesyłki ku-
rierskiej oraz przesłać elektronicznie w systemie AMODIT do 
20 grudnia 2017 r. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie póź-
niej niż do 20 lutego 2018 r. W puli znalazły się aż 24 mln 
zł. Więcej informacji na stronie www.msit.gov.pl. 

Lepsza opieka dla bezdomnych 
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o po-mocy społecznej. Propozycja zakłada m.in. po-wstanie nowego rodzaju placówki opiekuńczej – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Takie instytucje mają zapewnić wsparcie osobom wymagającym częściowej (nie całodobowej) pomocy w zaspokajaniu codzien-nych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Usługi mają być ukierunkowane na wzmacnia-nie aktywności społecznej, co zwiększy szanse na wyjście z bezdomności.  

Kary za cofanie liczników 

Resort sprawiedliwości przygotowuje przepisy, które mają ukrócić pro-
ceder „przekręcania” liczników w używanych samochodach. Za każde 
cofnięcie licznika ma grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzie-
nia. Kara obejmie zarówno zlecającego oszustwo, jak i wykonawcę, 
np. mechanika. Przepisy zadziałają analogicznie w przypadku, gdy 
właściciel auta nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany 
całego licznika na nowy. Przy każdej kontroli policja, straż granicz-
na, Inspekcja Transportu Drogowego, żandarmeria wojskowa i służby 
celne będą miały obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika 
kontrolowanego samochodu. Dane tra� ą do centralnej ewidencji po-
jazdów, dzięki czemu będzie możliwe wykrywanie oszustów. 

Sprawne światła to podstawa 

Policja zainicjowała kampanię „Twoje światła – 
Twoje bezpieczeństwo”, która ma uświadomić, 
jak ważne jest prawidłowe ustawienie świateł 
pojazdu. Kierowcy będą mogli bezpłatnie spraw-
dzić i wyregulować oświetlenie na stacjach kon-
troli funkcjonujących pod patronatem Instytutu 
Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych 
w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. Akcję 
zaplanowano na 9 i 16 grudnia. Dokładny wykaz 
punktów znajduje się na stronie: yanosik.pl/dobre-
swiatla. 

Rozłóż dług w ZUS na raty

Od stycznia przyszłego roku zmienią się zasady opłacania składek. Przed-
siębiorcy będą mogli dokonywać opłat tylko jednym przelewem na swój nu-
mer rachunku składkowego. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na 
wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Jeśli przedsiębiorca posiada zadłużenie 
w ZUS, wówczas bieżące wpłaty najpierw będą pokrywać istniejący dług, 
a dopiero w następnej kolejności będą przypisywane na bieżące należności. 
Można jednak skorzystać z rozłożenia zadłużenia na raty. Dzięki temu przed-
siębiorcy będą mogli spłacić zaległe składki w dłuższym terminie, a ZUS za-
wiesi prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne. Ważne, by osoby, 
które mają zadłużenie z tytułu składek i zgłosiły się do dobrowolnego ubez-
pieczenia chorobowego, spłaciły zaległości lub zawarły z ZUS układ ratalny 
do końca roku. Jeśli tego nie zrobią, od nowego roku mogą wypaść z ubez-
pieczenia chorobowego.
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Zwierzaki pod ochroną 
PRAWO  Hodowla zwierząt futerkowych nie jest popularnym 
działem rolnictwa, a za jakiś czas może zupełnie zniknąć. Więk-
szą ochronę prawną mają mieć nie tylko norki, ale i psy 
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Póki co, prace nad ustawą 
trwają. Rolników może zaintere-
sować plan poszerzenia katalogu 
czynów, które są uważane za znę-
canie się nad zwierzętami. Dojdzie 
tu m.in. trzymanie psów na łań-

cuchu. W okresie przejściowym 
łańcuch ma zostać wydłużony do 
5 metrów. Ze wsi mają także znik-
nąć pseudohodowle psów i kotów 
rasowych. 

Prawo może najbardziej ude-
rzyć w hodowców zwierząt futer-
kowych. Początkowo planowano, 
że tego typu działalność prze-
stanie być legalna po 5 latach od 
wprowadzenia przepisów. Obecnie 
mówi się, że okres vacatio legis zo-
stanie wydłużony do 10 lat. 

Polska jest obecnie drugim co 
do wielkości producentem futer 
w Europie. Rocznie sprzedajemy 
ok. 10 milionów skór! Hodowcy 
są stanowczo przeciw zamykaniu 
tego działu rolnictwa. „Ogranicza-
nie hodowli zwierząt futerkowych 
w Polsce spowoduje wzrost liczby 

hodowanych tych zwierząt w Da-
nii, innych krajach skandynaw-
skich, krajach nadbałtyckich i Ro-
sji. Hodowla przeniesie się do Chin, 
gdzie nie są respektowane jakie-
kolwiek przepisy dotyczące do-
brostanu zwierząt hodowlanych. 
Przeciwnicy hodowli zwierząt fu-
terkowych powinni rozważyć, czy 
lepiej hodować je w dobrych wa-
runkach w Polsce i Europie, czy 
też w innych krajach, w których 
nie ma nadzoru nad dobrostanem 
zwierząt” – czytamy w oświadcze-
niu Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Zwierząt Futerko-
wych. 

Zatrudnienie w branży fu-
trzarskiej znajduje w Polsce ok. 50 
tys. osób. 

(pw)

Ile można dorobić?
1 grudnia zmieniły się kwoty ważne dla dorabiających 
rolników. Otrzymując więcej niż podane limity, nara-
żają się oni na zmniejszenie lub zawieszenie emery-
tury lub renty. 

Finanse

Od początku tego miesiąca 
kwota miesięcznego przycho-
du skutkująca zmniejszeniem 
emerytury lub renty wynosi 70 
proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, czyli 2979 zł. Za-
wieszenie świadczeń następuje, 
gdy rolnik otrzymuje 130 proc. 
tego wynagrodzenia, czyli 5532 
zł. Zmiana ma związek z opubli-
kowaniem przez GUS wysokości 
średniego wynagrodzenia. Obec-
nie wynosi ono 4255 zł 59 gr. 

Kolejną ważną informacją 
z KRUS-u jest możliwość ubiega-
nia się o umorzenie składek na 
ubezpieczenie społeczne za trze-

ci i czwarty kwartał tego roku. 
To pewna ulga dla rolników, któ-
rzy zostali poszkodowani przez 
wiosenne przymrozki. By z niej 
skorzystać, należy dostarczyć do 
KRUS-u podanie z prośbą o umo-
rzenie oraz kserokopię protokołu 
z oszacowania strat, sporządzo-
nego przez komisję (straty przy-
mrozkowe w produkcji muszą 
być wyższe niż 30 proc.), a także 
oświadczenie o otrzymanej po-
mocy de minimis. Inna forma 
pomocy to odroczenie terminów 
płatności bieżących składek lub 
rozłożenie ich na dogodne raty. 

(pw)

Mur przed ASF?
Walka z afrykańskim pomorem świń trwa. O ile do-
tąd zagrożenie było tylko hipotetyczne, to pojawienie 
się chorych dzików na zachodnim brzegu Wisły po-
kazuje, że choroba może dotrzeć w krótkim czasie do 
niemal każdego krańca Polski. 

Profilaktyka

Najnowszym pomysłem jest 
specustawa, która da zwiększone 
uprawnienia m.in. myśliwym. Ten, 
kto zaangażuje się w odstrzał dzi-

ków, ma otrzymać 6 dodatkowych 
dni urlopu.

Reakcję polityków wywołało 
znalezienie pierwszych padłych 

Akcja charytatywna

Podsumowanie pomocy 
Od nawałnic z końca sierpnia tego roku minęło już kilka miesięcy. Pomoc dla po-
szkodowanych pochodziła także od rolników. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza 
podsumowała akcję. 

Dla rolników z naszego regio-
nu Warmińsko-Mazurska Izba Rol-
nicza zebrała 35 ton zbóż. Była to 
przede wszystkim dobrej jakości 
pszenica paszowa. Dodatkowo do 
poszkodowanych trafiło 40 balo-
tów sianokiszonki. Ubezpieczyciel 
izb rolniczych przekazał 20 tys. zł 

oraz podarował sprzęt OSP Gąsawa 
koło Żnina. Walne Zgromadzenie 
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolni-
czej w październiku postanowiło 
przekazać 30 tys. zł na zakup ma-
teriału siewnego dla poszkodo-
wanych z powiatów bydgoskiego, 
nakielskiego, sępoleńskiego, tu-

cholskiego i żnińskiego. Wystar-
czyło to na 15 ton nasion. Pomoc 
rozdzielali powiatowi radni izb 
rolniczych. Cenny przykład pły-
nął także z naszych okolic. Gmina 
Golub-Dobrzyń uzbierała jesienią, 
wraz z powiatową radą izb rolni-
czych, aż 40 tys. zł.

Konkurs

Rolnik nad szachownicą
25 listopada w Przysieku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
przeprowadził V Szachowe Mistrzostwa Polski Rolników. 

Spory odsetek rolników lubi 
w wolnej chwili zagrać w gry logicz-
ne, w tym w szachy. W Przysieku 
najmłodsi szachiści mieli mniej niż 
12 lat. Łącznie do zawodów stanęło 
61 rolników lub dzieci gospodarzy 
z ośmiu województw. Organiza-
torzy z otwartymi rękoma witali 
zarówno tych początkujących, jak 

i doświadczonych. Najlepszym sza-
chistą został Piotr Majas z Wielko-
polski. Drugie miejsce zdobył Da-
wid Niekraś z tego samego regionu. 
Honor naszego województwa ura-
tował Antek Paprocki, który wygrał 
w kategorii do 12 lat. Najlepszym 
dorosłym rolnikiem z woj. kujaw-
sko-pomorskiego okazał się Stani-

sław Paprocki. 
Kolejna okazja do spróbowania 

sił przy szachownicy w przyszłym 
roku. Organizatorzy pragną dotrzeć 
do jeszcze szerszej grupy rolników. 
Zachęcamy do trenowania i pozna-
wania zasad królewskiej gry. 

(pw)

Innowacje

Żuczek sprawdza pola
Tydzień temu pisaliśmy o amerykańskim konkursie 
na najlepsze amatorskie roboty rolnicze. Podobna 
rywalizacja odbyła się także w Wielkiej Brytanii. Po-
wodem do dumy jest zwycięstwo naszego zespołu 
studentów, którzy opracowali Żuk bota - robota wy-
krywającego chwasty. 

na ASF dzików w pobliżu Warsza-
wy. Podstawowym celem stało się 
stworzenie bariery na granicy z Bia-
łorusią i Ukrainą. Miałaby uniemoż-
liwić przechodzenie na naszą stro-
nę chorych zwierząt. Graniczne 
rzeki nie stanowią zapór, bo dziki 
potrafią znakomicie pływać. 

Zdania co do skuteczności po-
stawienia na granicy muru lub pło-
tu są podzielone. Wirus i tak może 
do nas przeniknąć, np. z transpor-
tem mięsa ze wschodu. 

(pw)

(pw)

Studenci Politechniki Gdań-
skiej nad konstrukcją robota 
pracowali przez dwa lata. Jego 
zadaniem jest rozpoznawa-
nie chwastów. Rodzimy robot 
pokonuje pole na podstawie 
wskazań GPS, rozpoznaje prze-
szkody i chwasty, przeprowadza 
precyzyjny oprysk oraz wziął 
udział w konkurencji w stylu wol-
nym. Wygraliśmy w kategorii pre-
cyzyjnego oprysku. 

Żuk bot to na razie urządze-

nie jedyne w swoim rodzaju, ale 
gdyby wdrożyć je do masowej 
produkcji, ułatwiłoby uprawę 
roli. Precyzyjny oprysk to przede 
wszystkim oszczędności na środ-
kach ochrony roślin. To także 
działanie, które poprawia kondy-
cję ekosystemu, m.in. nie wpływa 
negatywnie na owady zapylające. 
Przy okazji rolnik ma łatwy do-
stęp do istotnych danych, jak wil-
gotność gleby i stan roślin. 

(pw)



Czwartek 7 grudnia 2017 OPINIE/PROMOCJA 11

Czy zadania domowe to dobry pomysł?
EDUKACJA  Lekcja bez zadania domowego dla wielu nauczycieli wydaje się niepełna. Nadmiarem prac, 
które mają wykonywać w domu, zajął się Rzecznik Praw Dziecka, a Instytut Badań Edukacyjnych wskazuje 
na niską ich efektywność. Czy prace domowe w obecnym świecie to dobry pomysł na spędzanie popołu-
dnia przez dzieci?

Rzecznik Praw Dziecka Ma-
rek Michalak napisał list w spra-
wie zadań domowych do Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. 
„Uczniowie są przemęczeni, 
zniechęceni do zajęć szkolnych, 
nie mają możliwości odpoczynku 
oraz szans na realizowanie i roz-
wijanie pasji. Nauczyciel zadający 
obszerną pracę domową zwykle 
nie wie o pracach zadawanych 
z innych przedmiotów, czego 
efektem jest wielogodzinne spę-
dzanie czasu przeznaczonego na 
odpoczynek, na nauce - nawet 
do późnych godzin wieczornych” 
– pisze w liście rzecznik. 

Praca domowa nie jest zła. 
Pozwala przećwiczyć materiał 
omawiany na lekcji, uczy samo-
dyscypliny, organizacji. Zadań, 
niestety, jest zbyt wiele, przez 
co osiągany efekt jest odwrotny. 
Uczniowie są zniechęceni i prze-

męczeni. Prowadzi to często do 
objawów wypalenia, podobnego 
do występującego w życiu doro-
słych wypalenia zawodowego.

Pytanie, które należy sobie 
postawić to: czy zadawanie za-
dań domowych to jedyny spo-
sób na przyswojenie wiedzy 
szkolnej? Polski system eduka-
cji, który był tworzony dla dzieci 
dorastających w zupełnie innej 
rzeczywistości silnie osadził ta-
kie przekonanie wśród nauczy-
cieli. Potrzebna jest więc zmiana 
świadomości nauczycieli. Ro-
dzice uważają, że są nadmiernie 
angażowani w edukację dzieci. 
Dziecko powinno realizować po 
lekcjach swoje pasje, rozwijać 
zainteresowania i spędzać czas 
z rodziną.

Jak pokazują badania Insty-
tutu Badań Edukacyjnych, tylko 
2 proc. nauczycieli uważa prace 

domowe za niekonieczne. Zale-
cenia specjalistów z Europy Za-
chodniej mówią, że uczniowie 
podstawówki nie powinni po-
święcać na zadania domowe ze 
wszystkich przedmiotów więcej 
niż 20 do 40 minut dziennie, a li-
cealiści - więcej niż dwie godziny. 
Badania przeprowadzone około 4 
lat temu pokazują, że im więcej 
czasu uczniowie poświęcali na 
zadania domowe, tym mniejszy 
był wzrost ich wiedzy.

W Szkole Podstawowej nr 323 
w Warszawie od początku roku 
szkolnego 2016/2017 nauczycie-
le nie zadają uczniom zadań do 
domu. Za wzór swojego postępo-
wania podają przykład Finlandii. 
Prac domowych się tam prawie 
nie zadaje, a poziom nauczania 
i wyniki uczniów są na wysokim 
poziomie. W Polsce, przy okazji 
reformy oświaty, nie pojawił się 

żaden projekt takiego rozporzą-
dzenia - jak przekonują kurato-
rzy, nie musiał, bo każda szkoła 
może zlikwidować prace domo-
we na własną rękę. „Szkoła może 
zadecydować i wpisać do swoje-
go statutu, że nie ma zadań do-
mowych. To znaczy, że nauczy-
cielom nie wolno ich zadawać” 
- mówi Marek Gralik, kujawsko-
pomorski kurator oświaty na ła-
mach portalu tvn24.pl. 

Wykonanie zadań w domu 
ma sens pod warunkiem, że 
uczeń opanował treści nauczania 
na lekcjach i jest w stanie wyko-
nać je samodzielnie. Nauczyciele 
skarżą się, że podstawa progra-
mowa jest przeładowana treścia-
mi i muszą „pędzić”, aby ją zre-
alizować. Stąd powstają sytuacje, 
w których część ćwiczeń ucznio-
wie muszą wykonywać w domu. 
Rodzice muszą wspierać swoje 

dzieci, a nie zawsze mają moż-
liwości czasowe bądź intelektu-
alne. Czy złoty środek istnieje? 
Reforma oświaty nie przyniosła 
bezpośrednich rozwiązań, pozo-
staje liczyć na zdrowy rozsądek 
pedagogów.

Sławomir Żebrowski, 
ekspert Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum Edukacji Nauczycieli

Promocja

Pozbądź się bólu kręgosłupa 
metodą rodem z Nowego Jorku
Boli cię kręgosłup? Dokuczają skurcze łydek? Przewiało? Twoim problemem 
jest rwa kulszowa bądź barkowa? Jeśli chcesz sobie pomóc skutecznie i szybko, 
wybierz się do specjalisty, do gabinetu terapii manualnej. Usuń ból kręgosłupa 
z Ludmiłą Maciejewską metodą Mytnikconcept.

Ku radości ludzi cierpiących na 
ból kręgosłupa oraz bóle pocho-
dzące od niego, na rynku terapii 
w Golubiu-Dobrzyniu znalazła się 
Ludmiła Maciejewska. Dała się już 
poznać jako profesjonalistka od 
masaży leczniczych.

Terapeutka ukończyła studia 
z dziedziny rehabilitacji i szkołę 
medyczną w zawodzie technik ma-
sażysta. Pytamy, co sprawiło, że 
cieszy się tak dobrą opinią wśród 
pacjentów? Odpowiada, że lubi pra-
cować z ludźmi chorymi i rozumie 
ich problemy: – Mam solidne wy-

kształcenie, ale nie zaprzestałam 
dalszej nauki. Sukces zawdzięczam 
pewnej metodzie, która polega na 
masażu leczniczym oraz pozwala 
na szybkie określenie i rozpozna-
nie przyczyny bólu. 

Uruchomić samoleczenie
Techniki metody są ściśle okre-

ślone, mają precyzyjną kolejność 
i reguły dawkowania. Są one wyni-
kiem wieloletniej praktyki twórcy. 
– Metoda powstała w Nowym Jor-
ku, a ja uczyłam się jej u samego 
twórcy, chiropraktyka Kazimierz 
Mytnika. W zabiegach tego typu 

bardzo istotne jest dawkowanie, 
w zależności od stopnia bólu. Po-
nieważ każdy organizm jest inny, 
metoda musi być indywidualnie 
dostosowana do pacjenta – wyja-
śnia pani Ludmiła.

Metoda pomaga w szybkim 
powrocie do zdrowia, bo celowana 
jest w przyczynę, a nie objawy bólu. 
Techniki specjalistyczne polegają 
na ucisku, ugniataniu i rozcieraniu. 
Działają na skórę, mięśnie, tkankę 
łączną i okostną w określonych 
okolicach ciała. Terapia wywiera 
wpływ na układ nerwowy, który 
często jest przyczyną bólu kręgo-
słupa i okolic. Taka metoda pozwala 
na uruchomienie procesu samole-
czenia organizmu, który nie działał 
z powodu dużego napięcia mięśni, 
spowodowanego na przykład przy-
kurczami czy schorzeniami. Jest 
bezpieczna nawet w schorzeniach 
u osób starszych, u których często 
występuje osteoporoza czy oste-
ofitoza kręgów.

Terapia sprawdza się w likwi-
dowaniu problemów pochodzących 
od dysfunkcji kręgosłupa i mięśni 
(np. bóle głowy, bóle w odcinku 
szyjnym, drętwienia rąk, rwa bar-

kowa, rwa kulszowa, rwa udowa, 
bóle w odcinku szyjnym, bóle w od-
cinku piersiowym, lędźwiowym, 
bóle nóg) i wielu innych schorze-
niach, z którymi inne terapie sobie 
nie radzą. Metodę można stosować 
leczniczo oraz profilaktycznie. War-
to podkreślić, że regularność zabie-
gów, czyli profilaktyka, jest bardzo 
ważna. Zapobiega nawrotom bólu 
i problemom związanym ze scho-
rzeniem kręgosłupa.

– To najlepsza forma masażu 
w terapii kręgosłupa, z jaką się spo-

tkałam. Efekty, jakie widzę podczas 
pracy z pacjentami są zachwycają-
ce – dodaje Ludmiła Maciejewska.

Zdrowie w prezencie
W gabinecie pani Ludmiły 

można zakupić kartę podarunko-
wą na zabieg lub serię zabiegów. To 
dobry pomysł na prezent dla bli-
skiej osoby bądź pracownika z róż-
nych okazji: Bożego Narodzenia, 
imienin, urodzin, Dnia Kobiet, Dnia 
Matki, walentynek. Karty podarun-
kowe są bardzo oryginalne, pięknie 
wykonane.

Gabinet Terapii Manualnej Ludmiła Maciejewska
ul. Wojska Polskiego 3c, Golub-Dobrzyń

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna 
pod nr. tel. 882 787 070 

pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00
Dni przyjmowania w Golubiu-Dobrzyniu : środa i sobota, 

w pozostałe dni przyjmuje w Toruniu
Więcej informacji na stronie www.polskiemasaze.pl, www.mytnik.pl

Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru 

przyniesie Czytelnikom spokój i radość. 
Niech każda chwila świąt 

Bożego Narodzenia 
żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje 

pomyślnością i szczęściem

życzy
Gabinet Terapii Manualnej

Ludmiła Maciejewska
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Brodnica
 W sobotę 9 grudnia o 18.30 w Brodnickim Domu Kultury będzie można obejrzeć 

film „Najlepszy” z Jakubem Gierszałem w roli głównej. Obraz wyreżyserował Łukasz 
Palkowski, który wcześniej nakręcił m.in. „Bogów” (o życiu prof. Zbigniewa Religi). Po 
seansie planowane jest spotkanie z Jerzym Górskim, mistrzem świata w triathlonie, 
którego historia posłużyła jako scenariusz do filmu.  

Wąbrzeźno
 7 grudnia o 17.00 w WDK tradycyjnie zostanie rozegrany Mikołajkowy Turniej 

Szachowy dla dzieci i młodzieży. Nad rozgrywkami czuwać będzie Arkadiusz Żabiński. 
Na zwycięzców czekają nagrody. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24, 
535 436 071. 

 W sobotę 9 grudnia warto wybrać się do WDK na Ogólnopolski Konkurs Orkiestr 
Dętych. Początek o 12.00. Nasz tygodnik jest patronem medialnym tego wydarzenia. 

 Dzień później na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie wystawcy z całego regionu 
będą mogli wziąć udział w Miejskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Zgłoszenia są 
przyjmowane do 4 grudnia. Podczas tegorocznego jarmarku będą prezentowane prace 
twórców ludowych, rękodzielników, lokalnych artystów a także regionalne produkty 
spożywcze oraz ozdoby bożonarodzeniowe.  

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

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

 W każdą środę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na bezpłatny 
kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku życia. Więcej informacji pod numerem: 
56 683 24 05. 

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

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

Rypin
 W sobotę 9 grudnia w godz. 10.00-14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Rypin (ul. Lipnowska 4) odbędzie się Dobrzyński Jarmark Bożonarodzeniowy. Goście 
będą mogli zakupić świąteczne ozdoby oraz spróbować tradycyjnych przysmaków. 
Impreza jest organizowana co roku z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Rypin i Szkoły Podstawowej w Borzyminie. Patronat nad wydarzeniem objął 
wójt gminy Rypin. 

 12 grudnia o 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali Miejsko-Powiatowej Bib-
lioteki Publicznej w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie 
Klubu Filmowego oraz projekcja filmu „21 gramów” w reżyserii Alejandro González 
Iñárritu. Na skutek pewnego wypadku przecinają się ścieżki trojga bohaterów: Paula, 
Jacka i Christiany. Ich relacje są nasycone uczuciami o niezwykle wysokiej tempera-
turze – od przyjaźni i miłości, po obsesję i nienawiść. Wstęp wolny. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kolędowanie z gwiazdą 
GOLUB-DOBRZYŃ  W sobotę 16 grudnia o 19.00 w golubsko-
dobrzyńskim domu kultury kolędy zaśpiewa Grażyna Łoba-
szewska. Nie zabraknie też utworów z nowej płyty artystki pt. 
„Sklejam się”

Grażyna Łobaszewska de-
biutowała w latach siedemdzie-
siątych. Ukończyła Podstawową 
Szkołę Muzyczną w Gdańsku, 
w klasie fortepianu. W 1971 roku 
zaśpiewała na Festiwalu Piosenki 
Radzieckiej w Zielonej Górze, a kil-
ka miesięcy później przeniosła się 
do Poznania. Tam jej kariera na-

brała rozpędu.
W 1974 roku wokalistka po 

raz pierwszy wystąpiła na Festi-
walu w Opolu. Dwa lata później 
zdobyła nagrodę dziennikarzy za 
utwór „Nocny spacer”. W 1978 roku 
przyszła pora na trzecią nagrodę 
za piosenkę „Zwierciadło czasu”, 
a w 1991 roku Łobaszewska wygra-

ła festiwal kompozycją 
„Wszystko co złe omija 
mnie”. 

Artystka wielokrotnie 
występowała z czołowy-
mi muzykami jazzowymi, 
m.in. z Januszem Skow-
ronem i Krzysztofem 
Ścierańskim. Brała udział 
w festiwalach jazzowych 
w Kaliszu, Krakowie, Lu-
blinie, Wrocławiu, a tak-
że za granicą: w Danii, 
Szwecji, Hiszpanii, RFN 
i Kuwejcie. Koncertowała 
także we Francji i Stanach 
Zjednoczonych. Wylanso-
wała takie przeboje jak: 
„Czas nas uczy pogody”, 
„Brzydcy” czy „Piosen-
ka o ludziach z duszą”. 
W 2012 roku otrzymała 
Srebrny Medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis. 

W lutym tego roku 
ukazał się nowy krążek 
wokalistki zatytułowany 
„Sklejam się”. Płyta po-
wstała we współpracy 
z zespołem Ajagore, wy-
konującym muzykę folk. 
Album obfituje w róż-
norodne brzmienie, od 
popu, soul, aż po akcenty 
rockowe. 

W Golubiu-Dobrzy-
niu z pewnością nie za-
braknie premierowego 
materiału, ale ze względu 

na zbliżające się święta, publicz-
ność usłyszy także kolędy. Bilety 
kosztują 30 zł w przedsprzedaży 
i 40 zł w dniu koncertu. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
w sekretariacie Domu Kultury lub 
pod nr. tel. 56 683 2408. 

(ToB)
fot. DK Golub-Dobrzyń

O pokonywaniu barier 
W piątek 15 grudnia o 17.00 w lipnowskim kinie Na-
wojka będzie można obejrzeć film „Historia Marii”. 
Po seansie planowane jest spotkanie z dr Hanną Ru-
domską, nauczycielką dzieci i młodzieży głuchonie-
widomej. 

Lipno

Film opowiada prawdziwą hi-
storię niesłyszącej i niewidomej od 
urodzenia Marie Heurtin, żyjącej 
we Francji pod koniec XIX wieku. 
Dziewczynka nie potrafi komu-
nikować się ze światem. Wresz-
cie trafia do placówki edukacyj-
nej Larnay Institut, prowadzonej 
przez zakonnice. Tak rozpoczyna 
się niezwykła przyjaźń i wyjąt-
kowa relacja Marie z siostrą Mał-
gorzatą, która od początku widzi 
w niepełnosprawnej dziewczynce 

ogromny potencjał i zmienia ją nie 
do poznania. 

Warto zostać w kinie po pro-
jekcji, na spotkaniu z dr Han-
ną Rudomską, która zajmuje się 
kształceniem dzieci i młodzieży 
głuchoniewidomej w Kujawsko-
Pomorskim Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla 
Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej 
i Niewidomej im. L. Braille’a w Byd-
goszczy. Bilety kosztują 10 zł. 

(ToB)

Region

Przypomną Ciechowskiego
W sobotę 16 grudnia w toruńskim klubie Od Nowa już po raz 16. czołowi artyści 
polskiej sceny muzycznej zagrają Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechow-
skiego, lidera Republiki. 

Ciechowski jest jedną z naj-
ważniejszych postaci w historii 
polskiej kultury. Z toruńską Re-
publiką nagrał takie utwory jak: 
„Biała flaga” czy „Telefony”. Two-
rzył też jako „Obywatel G.C.”. Ar-
tysta zmarł w 2001 roku, wtedy 
też Republika zakończyła działal-
ność. 

Po śmierci lidera, środowisko 
muzyczne i fani co roku w grud-
niu spotykają się w klubie Od 
Nowa, by przypomnieć twórczość 

kultowej formacji i Obywatela 
G.C. Na scenie pojawiają się zna-
komici artyści. Piosenki Republiki 
śpiewali już m.in. Kasia Kowalska, 
Małgorzata Ostrowska, Raz Dwa 
Trzy, Ania Dąbrowska, Robert 
Gawliński czy Grzegorz Turnau. 

Tradycją grudniowego kon-
certu stało się przyznawanie 
młodym twórcom Nagrody Arty-
stycznej Miasta Torunia im. Grze-
gorza Ciechowskiego. W poprzed-
nich edycjach statuetkę odebrali 

m.in. Mela Koteluk, Piotr Rogucki, 
Julia Marcell, Lao Che czy Orga-
nek. W tym roku nagrodę otrzy-
ma zespół Hańba, łączący punk 
rocka z ulicznym folkiem. 

Bilety na Koncert Specjalny 
Pamięci Grzegorza Ciechowskie-
go kosztują 70 zł w przedsprzeda-
ży i 80 zł dniu koncertu. Można je 
nabyć w recepcji klubu Od Nowa 
lub w sklepie z pamiątkami (Ra-
tusz Staromiejski). 

(ToB)
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 15 - serial 
09:05 Mam prawo odc. 12 
09:35 Magazyn śledczy Anity  
Gargas odc. 52  
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 5 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 6 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:30 Agropogoda 
12:35  Magazyn 
12:55 24 godziny w Brazylii 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 150 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
 - rozrywka
15:10 Mam prawo Magazyn 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta 
 odc. 48 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3218 - serial 
18:35 Bez tożsamości 
 odc. 4 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz 
 odc. 187 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera  
22:20 Warto rozmawiać  
23:25 Jej historia: Wolność osobista 
 - dokumentalny 

05:15 Ukryta prawda odc. 91 - serial 

06:20 Szpital odc. 207 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 140 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 181 - serial 

09:45 Brzydula odc. 182 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 482 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 141 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 381 - serial 

14:55 Szpital odc. 208 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 183 - serial 

18:30 Brzydula odc. 184 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 483 - serial 

20:00 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

22:20 Oszuści odc. 5 s. 1 - serial 

23:20 Niewierni odc. 5 s. 1 - serial 

00:20 Poszukiwany - fi lm sensacyjny 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 11 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 12 - rozrywka
07:25 Kacze opowieści 
 odc. 57 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 22 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 23 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 20 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 302 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 151 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 152 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 155  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 245 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 53 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 54 - serial 
18:00 Detektywi w akcji
 odc. 181 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 303 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 108 - serial 
21:00 Detoks - thriller 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial 

06:00 To moje życie! 

 odc. 177 s. 3 - serial 

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial 

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

 odc. 7 s. 4 - serial 

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

 odc. 8 s. 4 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 2 s. 11 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 8 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 17 s. 4 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 4 - serial 

13:50 Królowa serc odc. 29 - serial 

14:45 Królowa serc odc. 30 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 15 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 16 - serial 

17:05 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 8 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 32 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 33 - serial 

20:00 Pokojówka na Manhattanie 

 - komedia 

22:05 Kocham Cię na zabój - komedia 

00:05 Hooligans - dramat obyczajowy 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 69 

08:05 Dezerterzy odc. 65  

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Nad rzeką której nie ma 

 - fi lm psychologiczny 

10:35 Chciałbym się ogolić 

 - fi lm krótkometrażowy 

11:00 Janosik odc. 12 - serial 

11:55 Janosik odc. 13 - serial 

12:55 Chłopiec na galopującym koniu 

 - fi lm psychologiczny 

14:25 Straszny sen Dzidziusia 

Górkiewicza - komedia 

16:15 Chuligan literacki odc. 67  

16:45 Nad rzeką której nie ma 

 - fi lm psychologiczny  

18:20 Studio Kultura - rozmowy  

18:40 Afryka oczami Ryszarda 

Kapuścińskiego - dokumentalny 

19:40 Do Santiago - fi lm animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do - fi lmu odc. 80  

20:25 Jules i Jim - dramat obyczajowy 

22:15 Zakładka odc. 14  

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 69  

23:00 Przeprawa - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 7  
06:55 Pierwsza miłość 
 - fi lm fabularny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 63  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 12 - serial 
09:15 Znak orła odc. 13 - serial 
09:50 Jak nie wiadomo o co chodzi 
10:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial 
11:55 Flesz historii Magazyn 
12:15 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 11   
12:35 Nowe Ateny odc. 65  
13:30 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 68   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 69   
15:10 Encyklopedia II wojny  
 światowej odc. 47 - serial 
15:40 Tian Anmen - zakazana  
 pamięć - dokumentalny  
16:45 Gwiazdor - Aleksander 
Wolszczan - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 3 - serial 
18:45 Taśmy bezpieki odc. 29  
19:15 Sensacje XX wieku odc. 116  
19:50 Sensacje XX wieku odc. 67  
20:20 Było nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii  
20:50 Pearl Harbor 
 odc. 2 - dokumentalny 
21:50 Boża podszewka 
 odc. 5 s. 2 - serial 
22:55 Spór o historię odc. 110  
23:40 Czarny serial 
 odc. 10 - serial 
00:00 Czarny serial 
 odc. 9 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Mikołaj - chłopiec który został  
 świętym - fi lm animowany  
09:10 Na zdrowie  
09:30 Święty na każdy dzień  
09:40 Naprotechnologia odc. 9  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Myśląc ojczyzna   
11:35 Historia i architektura Polski  
 w rysunkach prof. 
 Ryszarda Natusiewicza  
11:45 Kikomeko 2 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy   
13:20 Święty Mikołaj - historia  
 prawdziwa - dokumentalny  
14:15 Stara i Nowa Bazylika 
Świętego Piotra - dokumentalny 
15:10 Juan Diego 
 - posłaniec z Gwadelupy 
 - fi lm animowany 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”   
16:40 Młodzi Światu  
16:50 Przegląd katolickiego 
tygodnika „Niedziela”   
16:55 Rekolekcje adwentowe  
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
i obrony życia poczętego w 
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga 
 odc. 15 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Fundusze Europejskie odc. 6  
22:30 Łaski pełna - fi lm obyczajowy 
23:50 Lusaca Bauleni 
 - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl 
 odc. 195 - serial 
06:30 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 24  
07:05 M jak miłość odc. 181 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1756 - serial 
11:40 Na dobre i na złe odc. 499 - 
serial 
12:40 Tylko z tobą odc. 39 - serial 
13:40 Na sygnale odc. 95 - serial 
14:15 Dzika przyroda Bliskiego i 
Środkowego Wschodu 
 odc. 5 - dokumentalny 
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - 
serial 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 3 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4952 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1756 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
20:40 Pierwsza randka 
 odc. 4 - rozrywka
21:45 Miasto skarbów odc. 13 - serial 
22:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 7 - serial 
23:40 Prześladowca - thriller 
01:20 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 7 s. 13 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 13  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2140 

10:55 Ukryta prawda odc. 848 - serial  

12:00 Szkoła odc. 500 - serial  

13:00 19+ odc. 201 - serial  

13:30 Szpital odc. 737 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 1 s. 6 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 501 - serial  

16:30 19+ odc. 202 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 849 - serial  

18:00 Szpital odc. 738 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 24 

19:50 Uwaga! odc. 5154  

20:10 Doradca smaku odc. 5  

20:15 Na Wspólnej odc. 2595 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 113 - rozrywka 

21:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 9 s. 14 - rozrywka 

22:55 Cztery Gwiazdki - komedia 

00:50 Listopadowy człowiek - thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 571 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 
788 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 789 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie  
 odc. 78 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 565 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 298 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 699 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2584 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 745 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 69 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 57 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2585 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 433 - serial 
20:10 Saga „Zmierzch” - Zaćmienie 
 - fi lm fantastyczny  
22:50 Plan lotu - thriller 
00:55 Uroki życia Komedio- dramat 

09:10 Brzydula 07:25 Kacze opowieści 00:05 Hooligans 08:05 Dezerterzy 14:05 Sensacje XX wieku

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

Matt Buckner jest studentem dziennikarstwa na 
Harvardzie. Gdy zostaje wyrzucony z uczelni, 
wyjeżdża do Londynu. Poznaje Pete’a, fana drużyny 
West Ham United; szybko wnika w świat kibiców 
futbolu.

Bella i Edward znowu są razem. On myśli o ślubie, 
ona zamierza poczekać z ceremonią do chwili, gdy 
zostanie wampirem. Tymczasem do Forks docierają 
złe wieści z Seattle.

„Saga „Zmierzch” - Zaćmienie”
(2010r.) Polsat 22:05

„Hooligans”
(2005r.) TV Puls 00:05
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 16 - serial 
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 50  
09:40 Rodzinny ekspres odc. 12 
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 6 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 7 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrob iznes  
12:35 Agropogoda 
12:40 Nowoczesność 
 w rolnictwie odc. 7  
12:55 24 godziny w Indiach 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 151 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
 - rozrywka
15:10 Ktokolwiek widział 
 ktokolwiek wie...  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 49 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3219 - serial 
18:35 Bez tożsamości odc. 5 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 11 - rozrywka 
21:20 Franciszkanie w ruchu oporu 
 - dramat wojenny 
23:30 Sześć tygodni grozy - thriller 

05:15 Ukryta prawda odc. 92 - serial 

06:20 Szpital odc. 208 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 141 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 183 - serial 

09:45 Brzydula odc. 184 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 483 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 142 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 382 - serial 

14:55 Szpital odc. 209 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 185 - serial 

18:30 Brzydula odc. 186 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 484 - serial 

20:00 Na ostrzu: Ogień i lód 

 - fi lm obyczajowy 

21:50 Miłość może zabijać - thriller 

23:55 Zabójcza broń odc. 10 - serial 

0:55 Nie z tego świata 

 odc. 13 s. 5 - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 12 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 13 - rozrywka
07:25 Kacze opowieści 
 odc. 58 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 24 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 25 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 21 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 303 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 181 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 153 - serial 
13:00 Galileo odc. 656   
14:00 Galileo odc. 657   
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 246 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 55 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 56 - serial 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 182 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 304 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny. 
Wszystko się może zdarzyć 
 - fi lm kryminalny  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 105 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 106 - serial  
00:00 Detoks - thriller  

06:00 To moje życie! 
 odc. 178 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 8 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 3 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 4 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 31 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 32 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 16 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 17 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
20:00 Uciec ale dokąd? 
 - fi lm sensacyjny 
21:55 Czas zemsty - fi lm sensacyjny 
00:10 Angielska robota - fi lm sensacyjny 

08:00 Dziennik fi lozofa 

 odc. 70 Magazyn 

08:10 Kronos odc. 5  

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Cesarskie cięcie - komedia 

11:00 Rodzina Kanderów 

 odc. 1 - serial 

12:15 Rodzina Kanderów 

 odc. 2 - serial 

13:25 Europakonzert 2017 

 from Paphos - koncert 

15:35 Pegaz odc. 58  

16:40 Książę sezonu - komedia 

17:40 Studio Kultura - rozmowy  

18:00 Grafi ciarze - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 89 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do - fi lmu odc. 71  

20:25 Gloria - komedia 

22:20 Tygodnik kulturalny  

23:10 Dziennik fi lozofa 

 odc. 70 Magazyn 

23:25 Ella Fitzgerald - koncert 

00:55 Jules i Jim 

 - dramat obyczajowy  

06:50 Był taki dzień odc. 8  
06:55 Gwiazdor - Aleksander  
 Wolszczan - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 64  
08:30 Mikroświaty przyrody 
 odc. 13 - serial 
09:10 Znak orła odc. 14 - serial 
09:45 Tajemnica Klasztoru 
 Cystersów - dokumentalny 
10:20 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 93  
10:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial 
11:50 Taśmy bezpieki odc. 29   
12:25 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial 
12:55 Podróże z historią odc. 40  
13:30 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 116   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 67   
15:05 Przewodnik historyczny  
 Bogusława Wołoszańskiego 
15:40 Grecka odyseja Joanny 
 Lumley odc. 1 - dokumentalny 
16:40 Pocztówka z nieba 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 4 - serial 
18:40 Z archiwum IPN 
 odc. 47 Magazyn 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 65  
19:45 Sensacje XX wieku odc. 66  
20:20 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV  
20:50 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 6 s. 2 - serial 
22:50 Szerokie tory odc. 117  
23:30 Ośmiornica odc. 30 s. 4 - serial 
00:35 AK - armia podziemna 
 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga 
 odc. 15 - animowany  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 - koncert Chóru 
 Mieszanego Canticum 
 Iubilaeum w Kościele 
 Świętego Antoniego 
 w Gdyni - koncert 
11:00 Maryjność duszą 
 polskiego narodu  
11:30 Głos Polski   
11:40 Poradnik 
 szczęśliwego małżeństwa 
 odc. 8 - serial 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:15 „Cudem jest w naszych 
 oczach” - 25 lat 
 Radia Maryja - dokumentalny 
13:05 Święty na każdy dzień  
13:10 Łaski pełna - fi lm obyczajowy  
14:30 Syria  
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie  
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Oddanie czci Niepokalanej 
 na Placu Hiszpańskim w Rzymie 
16:50 Kierunek Syberia odc. 5 - serial  
17:10 Jej imię Niepokalana  
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych  
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”   
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu  
19:30 Jesteśmy katolikami 
 odc. 10 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna   
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego 
 Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Józef z Egiptu odc. 29 - serial 
22:40 Oratorium o Niepokalanym  
 Poczęciu Najświętszej 
 Maryi Panny - koncert 
23:40 Ivato - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl odc. 196 - serial 
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 25  
07:00 M jak miłość odc. 182 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn 
10:50 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
11:45 Postaw na milion - rozrywka 
12:45 Tylko z tobą odc. 40 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 96 - serial 
14:15 Anna Dymna 
 - spotkajmy się Dyskusja 
14:45 Rodzinka.pl odc. 222 - serial 
15:30 Janosik odc. 10 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 4 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4953 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
20:40 Rodzinka.pl odc. 223 - serial 
21:15 Rodzinka.pl odc. 224 - serial 
21:45 Pod wspólnym niebem 
 odc. 12 - serial 
22:30 Karbala - fi lm wojenny 
00:35 Niełatwa forsa 
 - komedia kryminalna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 8 s. 13 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 5  

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2141 Magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 849 - serial  

12:00 Szkoła odc. 501 - serial  

13:00 19+ odc. 202 - serial  

13:30 Szpital odc. 738 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 2 s. 6 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 502 - serial  

16:30 19+ odc. 203 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 850 - serial  

18:00 Szpital odc. 739 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 25 

19:50 Uwaga! odc. 5155  

20:00 Piraci z Karaibów: Skrzynia  

 umarlaka - fi lm przygodowy 

23:20 Wyspa tajemnic - fi lm sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 572 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 790 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 791 - serial 
10:00 Dzień który zmienił 
 moje życie odc. 79 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 566 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 299 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 700 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2585 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 746 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:30 Na ratunek 112 odc. 70 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 58 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2586 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 434 - serial 
20:05 Opowieści z Narnii: 
 Lew czarownica i stara szafa 
 - fi lm fantastyczny 
23:00 Przeznaczenie - thriller 
01:10 Ciemność rusza do boju 
 - fi lm przygodowy 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

19:30 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Awanturnik Jack Sparrow musi spłacić dług 
zaciągnięty przed laty u straszliwego Davy’ego 
Jonesa, kapitana widmowego Latającego Holendra. 
Davy żąda, aby Jack odnalazł tajemniczą Skrzynię 
Umarlaka.

Wojna w Zatoce Perskiej, 3 kwietnia 2004 r. 
W irackim mieście Karbala pozbawiona wsparcia 
garstka polskich i bułgarskich żołnierzy stawia 
czoła kilkukrotnie liczniejszej grupie ekstremistów.

„Karbala”
(2015r.) TVP 2 22:30

„Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka”
(2006r.) TVN 20:00
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10:10 Talianka

05:35 Jaka to melodia? - rozrywka  
06:05 Sprawa dla reportera   
07:00 Sprawa dla reportera  
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 15 
08:15 Sabata - western 
10:10 Talianka odc. 1 - serial 
11:15 Talianka odc. 2 - serial 
12:10 Studio Raban odc. 12  
12:40 Mosty Ameryki. Historia 
 Rudolfa Modrzejewskiego 
 odc. 1 - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 170  
14:15 Dama w czarnym welonie 
 odc. 2 - serial 
15:15 Puchar Świata 
 w Titisee-Neustadt 
 Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata 
 w Titisee-Neustadt 
 Skoki narciarskie 
17:05 Teleexpress 
17:15 Puchar Świata 
 w Titisee-Neustadt 
 Skoki narciarskie 
18:30 Program rozrywkowy 
 - rozrywka
18:55 Jaka to melodia? - rozrywka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Komisarz Alex odc. 130 - serial 
21:10 Król życia - komedia 
22:55 Męska rzecz 
 - komedia romantyczna 
00:45 Franciszkanie w ruchu oporu 
 - dramat wojenny 

05:50 Ukryta prawda odc. 93 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 - serial 

11:00 Brzydula odc. 177 - serial 

11:40 Brzydula odc. 178 - serial 

12:15 Brzydula odc. 179 - serial 

12:50 Brzydula odc. 180 - serial 

13:25 Brzydula odc. 181 - serial 

14:00 Brzydula odc. 182 - serial 

14:35 Legion Niezwykłych Tancerzy:  

 Tajniki siły Ra - fi lm przygodowy 

16:45 Przygoda na Alasce 

 - fi lm przygodowy 

19:00 Księżniczka na lodzie 

 - fi lm dla dzieci 

21:10 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

23:25 Będziecie nas pamiętać 

 - dramat obyczajowy 

06:00 Kacze opowieści 
 odc. 59 - animowany 
06:30 Kacze opowieści 
 odc. 60 - animowany 
06:55 Kacze opowieści 
 odc. 61 - animowany 
07:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 26 - animowany 
08:05 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 27 - animowany 
08:35 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 28 - animowany 
09:05 Tajemnicza wyspa Juliusza  
 Verne’a - fi lm przygodowy 
11:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 300 - serial  
12:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 301 - serial  
13:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 302 - serial  
14:15 STOP Drogówka odc. 156  
15:25 Wendy Wu - nastoletnia  
 wojowniczka - fi lm przygodowy 
17:20 Ziemska apokalipsa - fi lm SF 
19:00 Galileo odc. 658  
20:00 Policjantki i policjanci odc. 303 
- serial  
21:00 Policjantki i policjanci odc. 304 
- serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 107 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 108 - serial  
00:00 Krzyk IV - horror 

06:00 Niesamowite! odc. 13 - serial 

06:30 Niesamowite! odc. 14 - serial 

07:00 Taki jest świat 

 odc. 36 s. 3 Magazyn 

07:50 Lekarze na start odc. 48 - serial 

08:40 Lekarze na start odc. 49 - serial 

09:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 15 - serial 

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial 

13:20 El Dorado Miniserial 

15:15 Grinch: świąt nie będzie 

 - komedia 

17:25 Obłędny rycerz 

 - fi lm przygodowy 

20:00 Wpół do śmierci II 

 - fi lm sensacyjny 

21:55 Nieobliczalny 

 - fi lm sensacyjny 

23:55 Człowiek o żelaznych pięściach 

 - fi lm sensacyjny 

01:55 Ale numer! 

 odc. 11 - rozrywka

08:05 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 3 - serial 

09:05 Informacje kulturalne 

09:25 Jej portret - recital Ireny Santor  

10:15 Frank Komedio- dramat 

12:00 Fernando i humaniści 

 - fi lm obyczajowy 

12:35 Tygodnik kulturalny  

13:25 Szlakiem Kolberga odc. 20  

14:05 Wypełnić pustkę 

 - dramat obyczajowy 

15:45 Wydarzenie aktualne  

16:25 Constans - fi lm psychologiczny 

18:05 Dranie w kinie odc. 15 Magazyn 

18:45 Legendy rocka odc. 37 - serial 

19:40 Kierunek Kultura  

20:20 Whisky dla aniołów - komedia 

22:15 Leszek Możdżer & Holland  

 Baroque - koncert 

23:35 Utopia odc. 1 s. 2 - serial 

00:45 Utopia odc. 2 s. 2 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 9  
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial  
08:00 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 15 Magazyn 
08:30 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 32  
08:50 Dziedzictwo regionów odc. 9  
09:20 Gazda z Diabelnej 
 odc. 6 Serial dla dzieci 
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 160  
10:55 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 2 - serial 
11:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 7 - serial 
13:00 Wielka piątka Azji odc. 3 - serial 
14:00 Szerokie tory odc. 105  
14:35 Wielka gra odc. 92 - rozrywka 
15:40 Spór o historię odc. 1  
16:25 Piłsudski Bronisław: zesłaniec  
 etnograf bohater - dokumentalny 
17:25 #dziedzictwo odc. 5 Debata 
18:00 Jan Serce odc. 2 - serial 
19:05 Pearl Harbor 
 odc. 2 - dokumentalny  
20:05 Lalka odc. 9 - serial 
21:35 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial  
22:30 Byłem w Gestapo  
23:10 Ostatni bej Bałkanów 
 odc. 3 - dokumentalny 
00:50 Czarne tulipany - dokumentalny  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych   
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna   
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia   
11:00 Kropelka radości  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu   
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 29 - serial  
14:40 Żywe kamienie - dokumentalny 
15:30 Ziemia mojego Zbawiciela  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 6 - serial  
16:55 Rekolekcje adwentowe  
17:00 Uroczystości z okazji XXVI  
 Rocznicy Powstania 
 Radia Maryja z Bydgoszczy 
18:00 Uroczystości z okazji XXVI 
Rocznicy Powstania Radia Maryja 
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 Wielkie serce Jack 
 - fi lm obyczajowy 
23:40 Toliara - dokumentalny 

06:05 Borneo - wyspa małych siłaczy 
 - dokumentalny 
07:10 M jak miłość odc. 1334, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk! odc. 38, Magazyn 
11:15 Ostoja odc. 178, Magazyn 
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1754, - serial 
12:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1755, - serial 
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1756, - serial 
13:15 Podróże z historią 
 odc. 46, - historyczny 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:40 Koło fortuny Rozrywka 
15:20 Rod zink a. pl odc. 223, - serial 
15:50 Pierwsza randka 
 odc. 16, Rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion 
 - kulisy felieton 
19:05 Postaw na milion Teleturniej 
20:05 XVIII Mazurska Noc 
 Kabaretowa Mrągowo 2016 
 odc. 1, Kabaret i satyra 
21:10 XVIII Mazurska Noc 
 Kabaretowa Mrągowo 2016 
 odc. 2, Kabaret i satyra 
22:10 Miasto skarbów 
 odc. 13, Serial kryminalny 
23:05 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 8, - serial 
00:05 Kwiat pustyni Film biografi czny

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN 

11:00 Na Wspólnej odc. 2592 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2593 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2594 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2595 - serial  

12:50 Mali giganci odc. 5 s. 3 - rozrywka  

14:50 MasterChef odc. 13 s. 6 - rozrywka  

16:25 Azja Express 

 odc. 1 s. 2 - rozrywka 

17:55 Tu się gotuje! odc. 2  

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 9 s. 14 - rozrywka  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham 

 19:45 Uwaga! odc. 5156 

20:00 Nie wszystko złoto co się świeci 

 - komedia 

22:25 Kocha lubi szanuje 

 - komedia romantyczna 

00:55 Jeszcze raz Komedia romantyczna 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

09:30 My3 odc. 9  i młodzieży 

10:00 Ewa gotuje odc. 320  

10:35 I kto to mówi II - komedia 

12:20 Skąd wiesz? 

 - komedia romantyczna 

14:55 Kabaret na żywo 

 odc. 14 Kabaret i satyra 

17:45 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 125 - serial dokumentalny 

18:15 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 126 - serial dokumentalny 

18:40 Podziękuj niedocenionym 

 odc. 3  

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 435 - serial 

20:05 Uniwersytet Potworny 

 - fi lm animowany 

22:20 Speed - niebezpieczna szybkość 

 - fi lm sensacyjny 

01:00 Opętanie - Powrót do domu 

 - thriller 

09:55 Gotowe na wszystko 06:00 Kacze opowieści 06:00 Niesamowite! 20:20 Whisky dla aniołów 10:20 Okrasa łamie 
przepisy

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

Cal nie przeczuwa, że w jego małżeństwie dzieje 
się coś złego, do dnia, gdy jego żona występuje 
o rozwód. Porzucony mąż poznaje playboya 
Jacoba, który wprowadza go w świat przygodnych 
romansów.

Nieprzystępny, złośliwy i nieczuły Edward  mąż, ojciec 
i syn, ulega wypadkowi. Choć mieszka w tym samym 
mieszkaniu, chodzi tym samym chodnikiem, spotyka 
tych samych ludzi, wszystko staje się inne.

„Król życia”
(2015r.) TVP 1 21:10

„Kocha, lubi, szanuje
(2011r.) TVN 22:25



Niedziela, 10 grudnia 2017

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3219 - serial  
06:10 Słownik polsko@polski  
06:35 Pełnosprawni 
7:00 Msza święta  
 z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 640  
09:15 Jak to działa? odc. 148  
09:45 Franciszek. Papież miłosierdzia  
 - dokumentalny 
10:40 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 52 Magazyn 
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 27 - serial 
11:40 Sekrety mnichów odc. 24 
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:50 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 2 - serial 
13:55 Poldark: Wichry losu 
 odc. 1 s. 2 - serial 
15:00 Halo tu Pjongczang odc. 4 
15:15 Puchar Świata w Titisee- 
 Neustadt Skoki narciarskie 
15:30 Puchar Świata w Titisee- 
 Neustadt Skoki narciarskie 
16:25 Teleexpress 
16:35 Puchar Świata w Titisee- 
 Neustadt Skoki narciarskie 
17:40 Komisarz Alex odc. 130 - serial  
18:40 Jaka to melodia? - rozrywka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 66 - serial 
21:10 Co się zdarzyło w Las Vegas - 
komedia romantyczna 
22:55 Leszek Możdżer & Holland  
 Baroque - koncert 
00:20 Król życia - komedia  

5:15 Ukryta prawda odc. 94 - serial 

6:30 Mango - Telezakupy 

8:35 Gotowe na wszystko odc. 11 - serial 

9:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 - serial 

10:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 - serial 

11:40 Brzydula odc. 183 - serial 

12:15 Brzydula odc. 184 - serial 

12:50 Brzydula odc. 185 - serial 

13:25 Brzydula odc. 186 - serial 

14:00 Beethoven V - fi lm przygodowy 

16:00 Księżniczka na lodzie 

 - fi lm dla dzieci 

18:00 Oszuści odc. 5 - serial 

19:00 Zabójcza broń odc. 10 - serial 

20:00 Star Trek - fi lm SF 

22:40 Zabójcza broń odc. 11 - serial 

23:40 Słaby punkt - thriller 

02:00 Miasto zła odc. 5 - serial 

06:00 Kacze opowieści 

 odc. 61 - animowany 

06:30 Kacze opowieści 

 odc. 62 - animowany 

06:55 Kacze opowieści 

 odc. 63 - animowany 

07:30 Kacze opowieści 

 odc. 64 - animowany 

07:55 Kacze opowieści 

 odc. 65 - animowany 

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 29 - animowany 

09:00 Wendy Wu - nastoletnia  

 wojowniczka - fi lm przygodowy  

10:55 Galileo odc. 657   

11:55 Galileo odc. 658   

12:55 Zabójcze tornado - fi lm SF 

14:45 Polubić czy poślubić 

 - komedia romantyczna 

17:00 Apokalipsa androidów - thriller 

19:00 Galileo odc. 659  

20:00 Patriota - thriller 

21:55 Włatcy móch. Ćmoki Czopki i 

Mondzioły - fi lm animowany 

00:00 Kasyno - dramat kryminalny 

05:50 Niesamowite! odc. 2 - serial 

06:50 Allo Allo odc. 5 - serial 

07:25 Allo Allo odc. 6 - serial 

08:05 Allo Allo odc. 7 - serial 

08:45 Allo Allo odc. 8 - serial 

09:30 El Dorado odc. 2 s. 1 Miniserial 

11:25 Grinch: świąt nie będzie 

 - komedia 

13:35 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - fi lm fantastyczny 

14:45 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm odc. 23 s. 5 

 - fi lm fantastyczny 

16:10 Bibliotekarz III - przeklęty kielich  

 Judasza - fi lm przygodowy 

17:50 Pokojówka na Manhattanie 

 - komedia 

20:00 W obronie własnej 

 - fi lm sensacyjny 

22:00 Angielska robota - fi lm sensacyjny 

00:10 Wikingowie odc. 8 - serial 

08:00 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 1 - serial 

08:40 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 2 - serial 

09:20 Olivier Messiaen - Muzyka wiary  

 - rozrywka 

10:50 Scena klasyczna. Młody Chopin  

 odc. 11 Recital 

11:45 Trzeci punkt widzenia odc. 214  

12:25 Ucieczka z kina „Wolność” 

 - dramat obyczajowy 

14:05 Chuligan literacki odc. 68  

14:40 Tosca Opera 

17:00 Pomniki historii odc. 63 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 492  

18:10 60 minut na godzinę 

 Kabaret i satyra 

19:10 Lęk przestrzeni - fi lm obyczajowy 

20:15 Bilet na Księżyc - komedia 

22:20 Scena altenatywna - koncert 

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 214  

23:35 Kino objazdowe - dokumentalny 

00:40 Ella Fitzgerald - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 10  
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial  
08:00 Mała Arabka i Matrix 
 - dokumentalny 
08:55 Droga  
09:20 Przyłbice i kaptury odc. 7 - serial 
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 161  
10:55 Dzika przyroda Bliskiego  
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 2 - dokumentalny 
12:00 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 3 - serial 
13:10 Grecka odyseja Joanny Lumley 
odc. 1 - dokumentalny 
14:05 Szerokie tory odc. 52  
14:35 U kresu drogi 
 - dramat obyczajowy 
15:55 Dajcie mi jabłko   
16:35 Wielka gra odc. 93 - rozrywka 
17:30 Ex libris Magazyn 
18:00 Jan Serce odc. 3 - serial 
19:05 Pułkownik Kukliński 
 - dokumentalny 
20:10 Ułańska ballada odc. 1 
 - fi lm przygodowy  
21:05 Jak nie wiadomo o co chodzi  
22:05 Papusza - fi lm biografi czny 
00:20 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 3 - serial  

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia   
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Kolumb - wyprawa na koniec  
 świata - fi lm animowany 
09:00 Myśląc ojczyzna   
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek   
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”   
10:40 Święta Rita z Casci   
 - przejmująca droga wiary 
 - dokumentalny 
11:45 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Albert Schweitzer 
 - fi lm biografi czny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - rozrywka  
17:00 Tam gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:00 Msza święta w intencji Ofi ar  
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej pw.  
 Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 7 - serial 
22:30 Vatican Magazine   
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej   
23:30 Z Benedyktem XVI rok po roku  
 odc. 4 - serial 

06:15 Słowo na niedzielę 
06:25 Podróże z historią odc. 36  
07:05 M jak miłość odc. 1335 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
10:00 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
10:40 Groźne cuda natury. 
 Życie na krawędzi odc. 2 - serial 
11:40 Makłowicz w podróży odc. 167  
12:20 Taggart - western 
14:00 Familiada - rozrywka 
14:40 Koło fortuny - rozrywka
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial 
16:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
16:20 Na sygnale odc. 164 - serial 
16:55 Na sygnale odc. 165 - serial 
17:20 Rodzinka.pl 
 odc. 199 s. 10 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Pod wspólnym niebem 
 odc. 12 - serial 
19:25 Lajk! odc. 15 Magazyn 
20:05 Kwiat pustyni - fi lm biografi czny 
22:25 Bal u Pana Boga - koncert  
 piosenek Jacka Kaczmarskiego 
 i Przemysława Gintrowskiego 
 - koncert 
23:35 Mandarynki - dramat wojenny 
01:15 Cisza - thriller 

05:50 Mango - Telezakupy 

08:00 Nowa Maja w ogrodzie odc. 8 

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1033 

11:00 Co za tydzień odc. 829 Magazyn 

11:45 Druga szansa odc. 13 s. 4 - serial  

12:45 Druga twarz odc. 2 - rozrywka 

13:50 Piraci z Karaibów: 

 Skrzynia umarlaka 

 - fi lm przygodowy  

17:05 Mali giganci 

 odc. 6 s. 3 - rozrywka 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 27 

19:45 Uwaga! odc. 5157  

20:00 MasterChef 

 odc. 14 s. 6 - rozrywka  

21:35 Gwiezdne wojny II 

 - Atak klonów - fi lm SF 

00:40 Nie wszystko złoto co się świeci  

 - komedia  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 My3 odc. 10  i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 19 - animowany 
08:50 Królowa Śniegu II 
 - fi lm animowany 
10:40 Kevin sam w domu 
 - po raz czwarty - komedia 
12:30 Uniwersytet Potworny 
 - fi lm animowany 
14:40 Opowieści z Narnii: Lew  
 czarownica i stara szafa 
 - fi lm fantastyczny 
17:40 Nasz nowy dom 
 odc. 84 - rozrywka 
18:40 Podziękuj niedocenionym 
 odc. 4  
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Państwo w państwie odc. 252  
20:05 Kabarety Rybnik 2017 odc. 1 
Kabaret i satyra 
22:05 Adwokat - dramat kryminalny 
00:45 As w rękawie 
 - komediodramat 

18:00 Oszuści 10:55 Galileo

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

18:00 Jan Serce

14:00 Familiada 11:45 Druga szansa 08:50 Królowa Śniegu

Dwójka frustratów, Jack Fuller i Joy McNally, 
szukając zapomnienia, udaje się do Las Vegas. 
Choć się nie znają, hotelowy system komputerowy 
umieszcza ich w jednym pokoju.

Republiką zawładnął chaos. Na czele ruchu 
separatystów staje hrabia Dooku, rycerz Jedi, który 
przeszedł na stronę ciemności. Obi-Wan Kenobi 
odkrywa, że na jednej z planet tworzona jest armia 
klonów.

„Gwiezdne wojny II - Atak klonów”
(2002r.) TVN 21:35

„Co się zdarzyło w Las Vegas”
(2008r.) TVP 1 21:10
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09:40 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 170   
09:10 Rok w ogrodzie 
09:40 Doktor Quinn odc. 7 s. 2 - serial 
10:40 Downton Abbey 
 odc. 8 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40  Magazyn 
12:55 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 2 - serial 
14:00 Elif odc. 152 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka
15:10 Obserwator odc. 189  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 50 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:40 Bez tożsamości odc. 6 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Mąż i żona - spektakl teatralny 
21:40 W obliczu śmierci 
 - fi lm sensacyjny  
00:00 Gol Ekstra Magazyn piłkarski 

05:20 Ukryta prawda odc. 95 - serial 

06:20 Szpital odc. 209 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 142 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 185 - serial 

09:45 Brzydula odc. 186 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 484 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 143 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 383 - serial 

14:55 Szpital odc. 210 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 187 - serial 

18:30 Brzydula odc. 188 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 485 - serial 

20:00 Street Dance - fi lm muzyczny 

22:10 Nie z tego świata 

 odc. 14 s. 5 - serial 

23:10 Star Trek - fi lm SF 

1:50 Moc magii odc. 337 - rozrywka

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 13 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 14 - rozrywka
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 1 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 30 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 31 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 22 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 304 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 182 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 154 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 155 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 156  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 247 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 57 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 58 - serial 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 183 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 
305 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział  
 kryminalny odc. 109 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
odc. 1 - serial 
22:00 Galileo odc. 658   
23:00 Galileo odc. 659   
00:00 STOP Drogówka odc. 156  

06:00 To moje życie! 
 odc. 179 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 10 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 4 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 4 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 33 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 34 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 17 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 18 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
20:00 Człowiek pies - fi lm sensacyjny 
22:05 Wpół do śmierci II 
 - fi lm sensacyjny 
00:00 Człowiek o żelaznych pięściach 
 - fi lm sensacyjny 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 71 
08:10 Scena klasyczna. Młody Chopin  
 odc. 11 - recital 
09:00 Rasputin: Szalony zakonnik 
 - fi lm biografi czny 
11:00 Rodzina Kanderów odc. 3 - serial 
12:10 Rodzina Kanderów odc. 4 - serial 
13:25 Czarna suknia 
 - dramat psychologiczny 
14:25 Lepiej być piękną i bogatą 
 - komedia 
16:10 Studio Kultura - niedziela z...
  odc. 492  
17:00 Rasputin: Szalony zakonnik 
 - fi lm biografi czny  
18:35 Studio Kultura - rozmowy  
18:50 Witamy w latach 80. 
 odc. 6 - serial 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Rock’n’roll i Czerwoni Khmerzy 
 - dokumentalny 
22:10 Którędy po sztukę odc. 65  
22:15 Videofan odc. 90 
22:35 Dziennik fi lozofa odc. 71 
22:50 Glengarry Glen Ross 
 - dramat obyczajowy 
00:35 Informacje kulturalne 
00:55 Bilet na Księżyc - komedia  
03:05 - horror Draculi - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 11  
07:00 Pocztówka z nieba 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 65  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 14 - serial 
09:15 Przygody pana Michała 
 odc. 1 - serial 
09:45 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 3 - serial  
10:55 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 7 - serial  
12:00 Zawrócony Tragi- komedia 
13:35 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 65   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 66   
15:05 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 92 - serial 
15:35 Spór o historię odc. 157  
16:20 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 2 - serial  
17:15 Ex libris Magazyn 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 5 - serial 
18:40 Flesz historii Magazyn 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 102  
19:40 Sensacje XX wieku odc. 103  
20:20 Było nie minęło - kronika 
zwiadowców historii  
20:50 Największe oblężenia 
średniowiecza odc. 6 - dokumentalny 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 7 s. 2 - serial 
22:55 Śmierć Stalina - dokumentalny 
23:50 Towarzysz generał 
 - dokumentalny 
01:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 65

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska   
09:25 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia  
09:30 Vatican Magazine   
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:00 Dinozaury z Krasiejowa 
 - dokumentalny 
11:25 Myśląc ojczyzna   
11:35 Młodzi Światu  
11:50 Retrospekcja   
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy duchem - Aleksander  
 Sołżenicyn - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń - rozrywka  
14:10 Piękna i Bestia - fi lm przygodowy 
15:40 Hwange  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 Przypowieści Jezusa - serial 
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Monster Trucków odc. 
23 - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Budowa świątyni w Narodowym  
 Sanktuarium Matki Bożej w  
 Miejscowości Subukia w Kenii  
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. 51 - serial  
23:00 Najkrótsza droga do domu:  
 C.S.Lewis - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 197 s. 10 - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 124  
07:05 M jak miłość odc. 183 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
11:40 Na dobre i na złe odc. 500 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 41 - serial 
13:40 Na sygnale odc. 97 - serial 
14:15 Kabaretowa scena Dwójki 
 odc. 20 Kabaret i satyra 
15:10 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 1 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 5 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1759 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
odc. 18 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1336 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Tajemnica Elise odc. 5 - serial 
23:05 Tajemnica Elise odc. 6 - serial 
00:15 Moja własna wojna 
 - dokumentalny 

05:50 Mango - Telezakupy 
07:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 9 s. 13 - rozrywka 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2142 Magazyn 
10:55 Tu się gotuje! odc. 2   
11:00 Ukryta prawda odc. 850 - serial  
12:00 Szkoła odc. 502 - serial  
13:00 19+ odc. 203 - serial  
13:30 19+ odc. 114 - serial 
14:00 Szpital odc. 739 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 3 s. 6 - rozrywka 
16:00 Szkoła odc. 247 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 505 - serial 
18:00 Szpital odc. 391 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym  
 oddycham odc. 28 Magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5158  
20:10 Doradca smaku odc. 21  
20:15 Na Wspólnej odc. 2596 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 26 - rozrywka 
21:30 Życie bez wstydu 
 odc. 1 s. 5 - rozrywka 
22:30 Projekt Lady 
 odc. 2 s. 2 - rozrywka 
23:30 Gwiezdne wojny II 
 - Atak klonów - fi lm SF  
02:25 Co za tydzień odc. 829 Magazyn 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 573 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 792 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 793 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie  
 odc. 80 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 567 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 300 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 701 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2586 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 747 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 71 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 59 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2587 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 436 - serial 
20:00 25 lat Polsatu. Gala z Teatru  
 Wielkiego - rozrywka
23:00 John Rambo - fi lm sensacyjny 
01:00 Szklana pułapka II 
 - fi lm sensacyjny 

09:10 Brzydula 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

09:00 Rasputin: 
Szalony zakonnik

19:00 Sensacje XX wieku

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

Mieszkający w Tajlandii John Rambo pomaga 
misjonarzom przeprawić się do nękanej wojną 
Birmy. Gdy Ci dostają się w ręce sadystycznego 
majora Pa Tee Tinta, John postanawia ich uwolnić.

Carly tańczy w londyńskiej grupie streetdance’owej 
prowadzonej przez jej chłopaka, Jaya. Gdy zespół 
awansuje do fi nału mistrzostw Wielkiej Brytanii, 
charyzmatyczny lider porzuca tancerzy.

„Street Dance”
(2010r.) TVN 7 20:00

„John Rambo”
(2008r.) Polsat 23:00
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10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 17 - serial 
09:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 27 - serial  
09:40 Nienasyceni odc. 16  
10:10 Doktor Quinn odc. 8 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey odc. 9 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 24 godziny na równiku 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 153 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka
15:10 Obserwator odc. 190  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 51 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3221 - serial 
18:40 Bez tożsamości odc. 7 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 5 - serial 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
odc. 53 Magazyn 
22:10 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 49 - serial 
23:05 Miasto gniewu odc. 12 - serial 
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy  
 odc. 6 - serial 
00:35 Mr Nobody - fi lm fantastyczny 

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1173 - serial 

06:20 Szpital odc. 210 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 143 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 187 - serial 

09:45 Brzydula odc. 188 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 485 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 144 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 384 - serial 

14:55 Szpital odc. 211 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 189 - serial 

18:30 Brzydula odc. 190 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 486 - serial 

20:00 Kroll - fi lm sensacyjny 

22:10 Parszywa dwunastka 

 - fi lm wojenny 

01:10 Niewierni odc. 5 - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 14 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 15 - rozrywka
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 2 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 32 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 33 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 1 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 305 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 183 - serial  
12:00 Detektywi w akcji odc. 156 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 157 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 46  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 248 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 59 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 60 - serial 
18:00 Detektywi w akcji odc. 184 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 306 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 110 - serial 
21:00 Antidotum - fi lm sensacyjny 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 83 - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 180 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 10 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 11 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 5 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 4 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 35 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 36 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 18 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 19 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
20:00 Drakula 2000 - horror 
22:00 Krzyk III - horror 
00:20 Królowa ringu - fi lm obyczajowy 

08:00 Dziennik fi lozofa 
 odc. 72 Magazyn 
08:10 Wydarzenie aktualne  
08:40 Informacje kulturalne 
09:00 Operacja Himmler 
 - dramat 
10:30 Kolorowe dni 
 - fi lm krótkometrażowy 
11:00 Rodzina Kanderów odc. 5 - serial 
12:15 Rodzina Kanderów odc. 6 - serial 
13:25 Szczęśliwy brzeg - obyczajowy 
15:15 Bezpośrednie połączenie 
 - obyczajowy 
16:20 Tygodnik kulturalny  
17:10 Operacja Himmler 
 - dramat  
18:40 Studio Kultura - rozmowy  
18:55 Czasem śnię że latam 
 - dokumentalny 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Królowa i Szekspir 
 - spektakl teatralny 
21:50 Dezerterzy odc. 66  
22:25 Dziennik fi lozofa 
 odc. 72 Magazyn 
22:40 Depesze z Jądra Ciemności 
 - Zakończenie Roku 
 Josepha Conrada 
00:25 Cynga - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 12  
06:55 Tak bardzo bali się legendy o nim  
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 66  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 15 - serial 
09:15 Przygody pana Michała 
 odc. 2 - serial 
09:50 Pułkownik Kukliński 
 - dokumentalny  
10:50 Wielka piątka Azji odc. 3 - serial  
11:55 Z archiwum IPN odc. 47  
12:35 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 6 
 - dokumentalny  
13:30 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 102   
14:40 Sensacje XX wieku odc. 103   
15:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 55 - serial 
15:50 Śmierć Stalina - dokumentalny  
16:45 Kazimierz Pułaski - bohater 
 dwóch narodów - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 6 - serial 
18:55 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 12  
19:20 Sensacje XX wieku odc. 91  
19:50 Sensacje XX wieku odc. 92  
20:30 Nowe Ateny odc. 66  
21:20 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
21:50 Boża podszewka 
 odc. 8 s. 2 - serial 
22:55 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 11 - serial 
23:35 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 12 - serial 
00:15 Ostatni prom - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej   
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 W Solankowej Dolinie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sprawa wiary - obyczajowy 
13:45 Być loretanką  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 51 - serial  
14:50 Święty na każdy dzień  
14:55 Watykan - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych   
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Lusaka City of Hope 
 - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Msza Święta z Bazyliki 
 Watykańskiej z okazji 
 Najświętszej Maryi Panny 
 z Guadalupe 
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 Guadalupe - żywy obraz 
 - dokumentalny 
22:55 Niezwykłe stworzenia które 
 przeczą teorii ewolucji 
 odc. 1 - serial 
23:40 Gol dla Ghany - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl odc. 198 - serial 
06:40 Program ekumeniczny 
07:05 M jak miłość odc. 184 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1759 - serial 
11:40 Na dobre i na złe 
 odc. 501 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 42 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 98 - serial 
14:20 Cuda z odzysku 
 - urządź mieszkanie 
 za darmo odc. 4 - rozrywka
15:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 18 - serial 
15:25 M jak miłość odc. 1336 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 6 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1759 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1760 - serial 
20:35 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1337 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Fugazi - centrum wszechświata 
 - dokumentalny 
23:50 Miasto skarbów odc. 13 - serial 
00:45 Pierwsza randka 
 odc. 16 - rozrywka

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 13 - rozrywka 
07:50 Doradca smaku odc. 21  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2143 
10:55 Ukryta prawda odc. 505 - serial  
12:00 Szkoła odc. 247 - serial  
13:00 19+ odc. 115 - serial 
13:30 19+ odc. 116 - serial 
14:00 Szpital odc. 391 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 4 s. 6 - rozrywka 
16:00 Szkoła odc. 248 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 506 - serial 
18:00 Szpital odc. 392 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 29 Magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5159  
20:10 Doradca smaku odc. 18  
20:15 Na Wspólnej odc. 2597 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 27 - rozrywka 
21:30 Inwazja - thriller 
23:35 Superwizjer odc. 1113  
00:10 Kuba Wojewódzki 
 odc. 14 s. 10 Talk show 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 574 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 794 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 795 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie  
 odc. 81 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 568 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 201 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 702 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2587 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 748 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 72 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 60 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2588 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 437 - serial 
20:10 Szklana pułapka II 
 - fi lm sensacyjny 
22:50 Dochodzenie - dramat kryminalny 
01:00 Bad Boys - komedia sensacyjna 

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 16:20 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

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

Policjant John McClane, oczekujący na przylot żony, 
uniemożliwia realizację planu zniszczenia terminalu 
lotniczego w Waszyngtonie, przygotowanego przez 
faszyzujących komandosów pułkownika Stuarta.

Złodzieje włamują się do skarbca pewnego 
antykwariusza. Zamiast kosztowności znajdują 
jedynie sarkofag. Podczas transportowania go 
samolotem jeden z przestępców otwiera trumnę, 
uwalniając wampira.

„Dracula 2000”
(2000r.) TV Puls 22:10

„Szklana pułapka II”
(1990r.) Polsat 20:10
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 18 - serial 
09:10 Sonda II odc. 63  
09:35 Jak to działa? odc. 148  
10:10 Doktor Quinn odc. 9 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 10 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40  Magazyn 
12:55 24 godziny na Morzach
  Południowych 
 - bitwa o życie - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 154 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka
15:10 Obserwator odc. 191  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 52 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3222 - serial 
18:40 Bez tożsamości odc. 8 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o Chopinie Quiz 
21:55 Bitwa wrocławska 
 - dokumentalny 
23:55 Ostatni prom - dramat 

05:15 Ukryta prawda odc. 96 - serial 

06:20 Szpital odc. 211 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 144 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 189 - serial 

09:45 Brzydula odc. 190 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 486 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 145 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 385 - serial 

14:55 Szpital odc. 212 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 191 - serial 

18:30 Brzydula odc. 192 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 487 - serial 

20:00 Operacja Argo - thriller 

22:35 The Following odc. 15 s. 3 - serial 

23:40 Wyścig po życie - fi lm sensacyjny 

01:35 Moc magii odc. 339 - rozrywka

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 15 - rozrywka
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 1 - rozrywka
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 3 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 34 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 35 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 2 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 306 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 184 - serial  
12:00 Detektywi w akcji odc. 158 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 159 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 47  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 249 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 61 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 62 - serial 
18:00 Detektywi w akcji odc. 185 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 307 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 111 - serial 
21:00 Pociąg strachu - fi lm sensacyjny 
23:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial 
0:00 Spadkobiercy odc. 15 - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 181 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 11 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 12 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 6 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles odc. 1 
s. 5 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 37 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 38 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 19 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 20 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial 
20:00 Hellboy - fi lm fantastyczny 
22:20 Drakula 2000 - horror 
00:25 Atak na posterunek 
 - fi lm sensacyjny 

08:00 Dziennik fi lozofa 

 odc. 73 Magazyn 

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 20  

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Wstęp do - fi lmu odc. 13  

09:00 Noc w Casablance 

 - komedia 

11:00 Rodzina Kanderów odc. 7 - serial 

12:15 Rodzina Kanderów odc. 8 - serial 

13:20 Śmierć jak kromka chleba 

 - dramat historyczny 

15:30 We dwoje - obyczajowy 

16:50 Dranie w kinie odc. 15 Magazyn 

17:35 Noc w Casablance - komedia  

19:10 Studio Kultura - rozmowy  

19:25 Katanka - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wiatr buszujący w jęczmieniu 

 - dramat wojenny 

22:35 Pegaz odc. 59  

23:30 Dziennik fi lozofa 

 odc. 73 Magazyn 

23:45 Jedna scena odc. 18  

00:05 Wojaczek - fi lm biografi czny 

06:50 Był taki dzień odc. 13  
06:55 Kazimierz Pułaski - bohater dwóch 
narodów - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 67  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 16 - serial 
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 3 - serial 
09:45 Kozietulskiego 6 - dokumentalny 
10:50 Piłsudski Bronisław: 
 zesłaniec etnograf bohater 
 - dokumentalny  
11:55 Spór o historię odc. 68  
12:40 W cieniu prezydenta 
 - dokumentalny 
13:35 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 91   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 92   
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 56 - serial 
15:35 Sekret Herberta Klose raz jeszcze 
 - dokumentalny 
16:35 Dziennik telewizyjny Magazyn 
17:50 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 7 - serial 
18:50 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 7 - serial 
19:30 Towarzysz generał - dokumentalny  
20:55 Bizancjum: opowieść o trzech 
 miastach odc. 1 - dokumentalny 
22:00 Boża podszewka 
 odc. 9 s. 2 - serial 
23:05 Gintrowski. A jednak coś 
 po nas zostanie - rozrywka
00:10 Wszystko co kocham - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi    
09:00 Kalejdoskop młodych   
09:20 Express studencki  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 8 - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 32 - serial 
11:10 Marana - dokumentalny 
11:20 Myśląc ojczyzna   
11:30 Lusaka City of Hope 
 - dokumentalny  
11:40 Prosto o gospodarce Magazyn
  ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Stan wojenny wspomnienia
  przywódców  
12:45 Koncert o bł. ks. Jerzym 
 Popiełuszce - „Jesteś” - koncert 
13:25 Błogosławiona Juta. Kobieta 
 średniowiecza - dokumentalny 
14:00 Krewniaki - spektakl teatralny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie  
16:30 Z nami bezpiecznie Magazyn  
16:50 20 lat dla świata   
17:00 Po stronie prawdy  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - animowany 
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 Więźniarki - dokumentalny 
23:30 Przymusowa izolacja 
 - 13 grudnia 1981 r.

06:05 Rodzinka.pl odc. 199 - serial 
06:35 Pożyteczni.pl  
07:05 M jak miłość odc. 185 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1760 - serial 
11:40 Na dobre i na złe odc. 502 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 43 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 99 - serial 
14:20 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 14 s. 2 - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 18 - serial 
15:25 M jak miłość odc. 1337 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 7 - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1760 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1761 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 689 - serial 
21:50 Na sygnale odc. 166 - serial 
22:25 Miłosne antidotum 
 - komedia romantyczna 
00:20 Solidaruchy z Rakowieckiej 
 - dokumentalny 
01:25 Jedyna szansa odc. 1 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 11 s. 13 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 18  

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2144 Magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 506 - serial  

12:00 Szkoła odc. 248 - serial  

13:00 19+ odc. 117 - serial 

13:30 19+ odc. 118 - serial 

14:00 Szpital odc. 392 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 5 s. 6 - rozrywka 

16:00 Szkoła odc. 249 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 507 - serial 

18:00 Szpital odc. 393 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 30 

19:50 Uwaga! odc. 5160  

20:10 Doradca smaku odc. 22  

20:15 Na Wspólnej odc. 2598 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 28 - rozrywka 

21:30 Labirynt - thriller 

00:40 Inwazja - thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 575 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 796 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 797 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
 odc. 82 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 569 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 202 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 703 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2588 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 749 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 73 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 61 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2589 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 438 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 481 - serial 
20:40 Bad Boys - komedia sensacyjna 
23:10 Ladykillers czyli zabójczy kwintet 
 - komedia kryminalna 
01:20 Burleska Musical 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

15:30 We dwoje 14:05 Sensacje XX wieku

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

U schyłku II wojny światowej naziści organizują 
siły piekieł przeciwko nieprzyjaciołom. Tworzą 
czerwonoskórego demona. Po latach potwór zaczyna 
wykorzystywać nadprzyrodzone siły, by pomagać 
ludzkości.

Rok 1979. Tony Mendez _ ofi cer CIA wyspecjalizowany 
w ewakuacji ludzi z wrogich terytoriów, stara się 
pomóc amerykańskim dyplomatom w ucieczce 
z ogarniętego rewolucyjnymi zamieszkami Iranu.

„Operacja Argo”
(2012r.) TVN 7 20:00

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

ZUPA KREM Z POMIDORÓW
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Składniki: 

1 l passaty pomidorowej
pęczek natki 
30 g masła
150 g cebuli
2 ząbki czosnku
250 ml wywaru z warzyw 
100 ml śmietany 30%
sól, pieprz, pieprz cayenne, 
cukier (do smaku)

Sposób wykonania:

Cebulę i czosnek drob-
no posiekać, przesmażyć na 
maśle. Wlać passatę i zagoto-
wać. Następnie dodać gorący 
wywar, gotować do uzyskania 
gęstej zupy. Doprawić solą, 
pieprzem, pieprzem cayenne. 
Całość na koniec zmiksować 
i dodać śmietanę, udekorować 
natką. 

Smacznego!
Radek Wojciechowski

Bylina z rodziny
turzycowatych

Ma aUrszula

Sztuczka, chwyt,
sposób

Umowa,
porozumienie
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Świąteczny czas dziecka
ADWENT  O tym jak przygotować dzieci do Bożego Narodzenia, co kupić pod choinkę i czy warto angażo-
wać milusińskich w przygotowanie paczek dla potrzebujących oraz samych świąt rozmawiamy z psycholożką 
Danutą Tyburską

– Rozpoczął się adwent, czy 
warto kupować dziecku kalen-
darze ze słodyczami, a może 
uczyć je wyrzeczeń, odmawia-
nia sobie czegoś? 

– Kalendarz to jedynie na-
rzędzie, które pomaga w nauce 
cierpliwości poprzez oczekiwanie 
na nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia. Tutaj nie działa za-
sada click-click, sprawiająca, że 
za chceniem pojawia się natych-
miast spełnienie. By radość z pre-
zentów, ale i samego przeżywania 
świąt w gronie rodzinnym, miała 
znaczenie, warto jest ponieść 
pewną cenę. Wyrzeczenia są waż-
ne i powinny być adekwatne do 
wieku dziecka. One kształtują 
charakter już od najmłodszych 
lat.

– W ostatnich latach w skle-
pach już w listopadzie pojawiają 
się ozdoby świąteczne, a zabaw-

ki są eksponowane tak, by kusić 
zwłaszcza dzieci. Jak tłumaczyć 
naszym pociechom, że to chwyt 
marketingowy, a w Bożym Na-
rodzeniu chodzi o coś całkiem 
innego? 

– Przede wszystkim trzeba 
z dzieckiem o tym rozmawiać 
i wyjaśniać, o co tak naprawdę 
chodzi w przeżywaniu świąt. Co 
do samych prezentów, spróbujmy 
nakierować pociechę na przyszły 
prezent, zgodny z jego zaintere-
sowaniami czy predyspozycjami. 
Chodzi tutaj o naukę dokonywa-
nia wyborów w morzu marketin-
gowych pokus.

– Jak należy wybierać dziec-
ku prezent pod choinkę? Czym 
powinniśmy się?

– My, jako rodzice, sami nie 
możemy ulegać pokusie akcep-
tacji każdego wybranego przez 
dziecko prezentu, by rekompen-
sować sobie w ten sposób własne 
deficyty z dzieciństwa albo noto-

ryczny brak czasu. Kupując 
dzieciom prezenty doro-
śli często sami sobie ku-
pują lepsze samopoczu-

cie. Nie zawsze przynosi 
to dobre skutki dla 

najmłodszych. 
– Co-

raz częściej 
kupuje się 
d z i e c i o m 
bardzo dro-
gie prezenty 
i pod cho-

inką znajdują się elektronicz-
ne nowości, firmowe drogie 
zabawki. Jak takie działanie ze 
strony dorosłych wpływa na 
pociechy?

– Tak, jak powiedziałam 
wcześniej: notoryczne uleganie 
oczekiwaniom dziecka często 
sprawia, że w dorosłym życiu taki 
człowiek staje się roszczeniowy 
wobec otoczenia. Skoro dotąd to, 
co chciał otrzymywał, dlaczego 
w dorosłym życiu ma się to zmie-
nić? Stąd niedaleko już do wszel-
kich zaburzeń emocjonalnych, 
a nawet depresji.

– Jeśli w naszej rodzinie 
kierujemy się zasadami, że 
cenniejszy jest prezent dany 
od serca, samodzielnie zrobio-
ny, to jak wytłumaczyć, że np. 
sweter zrobiony ręcznie przez 
babcię ma większą wartość, 
a w zasadzie powinien ją mieć 
w odczuciu dziecka, niż drogie 
gadżety z sieciówek?

– Jeśli dziecko w relacjach 
rodzinnych widzi szacunek 
i wdzięczność za to, co płynie od 
nas, z pewnością to doceni. To 
wartości, jakie funkcjonują w ro-
dzinie odzwierciedlają oczekiwa-
nia dziecka. Trudno oczekiwać 
w rodzinie o preferencjach mate-
rialnych, by nagle w święta Bożego 
Narodzenia pojawiła się afirmacja 
innych wartości. 

– Czy warto angażować 
dzieci w przygotowywanie pa-
czek dla potrzebujących? 

– Oczywiście, że tak. Naucza-
nie dziecka umiejętności dziele-
nia się z innymi pobudza w nim 
wrażliwość i empatię. To cechy 
bezcenne w społeczeństwie.

– A co daje dziecku wspól-
ne przygotowywanie wystroju 
domu, porządki w domu, przy-
gotowywanie potraw wigilij-
nych?

– Przede wszystkim daje po-
czucie wspólnoty, przynależności 
do rodziny, pomaga w budowaniu 
relacji. Z drugiej strony to natu-
ralne przekazywanie tradycji, by 

dalsze pokolenia mogły ją szano-
wać i pielęgnować.

– Od jakiego wieku mo-
żemy wprowadzać te zasady, 
o których rozmawiałyśmy? 

– Sądzę, że już od drugiego 
roku życia dziecko może uczest-
niczyć sukcesywnie w tych wy-
darzeniach. W każdym razie to 
dobry moment, by zacząć tłu-
maczyć dziecku dlaczego święta 
Bożego Narodzenia są dla nas tak 
cudowne i ważne.

(nał)
 fot. nadesłane

Porady

Zakupowy maraton 
– jak nie zwariować?
Co robić, by nie ulec przedświątecznemu szaleństwu i kupić faktycznie jedynie to, 
co chcemy i w rozsądnych cenach? Oto kilka wskazówek.

Od początku grudnia wszyscy 
Polacy ruszają na zakupy. Centra 
handlowe odnotowują najwięk-
sze obroty w ciągu roku, a spe-
cjaliści od marketingu i reklamy 
robią wszystko, by zachęcić nas 
do nabycia produktów konkret-
nych marek. Jak nie spustoszyć 
portfela?

Zaczynamy od zrobienia listy 
zakupów, dzieląc ją na prezenty 
i na artykuły spożywcze. Wtedy 
planujemy też budżet. Weźmy 
pod uwagę również opcję zaku-
pów internetowych, ale tu jedna 
uwaga: trzeba założyć zapas cza-
su na ewentualny zwrot towaru 
i ponowny zakup. Jeśli zamawia-
my w sieci ubrania, upewnijmy 
się, że obdarowany będzie mógł 
je zwrócić po świętach, gdy coś 
nie będzie pasowało. Zakupy 
przez internet są o tyle wygod-
ne, że towar dotrze prosto do 
naszych drzwi i mamy możliwość 
porównania cen. Co do artyku-
łów spożywczych – pamiętajmy, 
że święta trwają tylko kilka dni, 
a nasze możliwości konsumpcji 
są ograniczone. 

Kolejnym krokiem jest wy-
bór dnia zakupów. Najlepiej zde-
cydować się na środek tygodnia, 
bo w weekendy trzeba się liczyć 
z obecnością tłumów innych ku-
pujących. Sobota i niedziela to 
również utrudnienia dla zmoto-
ryzowanych i kłopot ze znalezie-
niem miejsca parkingowego przy 
centrach handlowych. 

Podczas zakupów trzymaj-
my się ściśle swojego planu. 
Najpierw kupujemy prezenty. 
Tu trzeba uważać na hasła typu 
„kup dwa, trzeci dostaniesz gra-
tis”. Nie ma nic gratis. A poza 
tym po co nam dwa artykuły 
tego samego rodzaju? Patrzmy 
krytycznie na promocje. Przy za-
kupach artykułów spożywczych, 
zwróćmy uwagę na terminy waż-
ności. Sprawdzajmy paragony 
kasowe i ceny poszczególnych 
artykułów.

Na koniec, a właściwie na 
początku zakupów, pamiętajmy 
o kieszonkowcach. Oni właśnie 
w tym okresie idą na łowy.

Tekst i fot. (Maw)Centra handlowe zachęcają do świątecznych zakupów wystrojem
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niszczał. Kupiony przez Polaków 
za 7000 funtów szterlingów ze-
branych przez społeczność Po-
morza. Pod polską banderą służył 
w latach 1930-1981. Podczas zwie-
dzania duże wrażenie robi wystrój 
kabin oficerskich, a także miejsce, 
gdzie spali przyszli marynarze 
(podwieszane hamaki). Turystów 
oprowadzają byli już maryna-
rze tego żaglowca, którzy bardzo 
chętnie opowiadają ciekawe hi-
storie z nim związane.

Akwarium Morskie – naj-
większe w Polsce oceanarium. 
W części akwarystycznej możemy 
zobaczyć między innymi drapież-
ne mureny, kolorowe rybki mórz 
tropikalnych, żółwie morskie 
i wiele innych gatunków. W dzia-
le muzealnym znajduje się nato-
miast wielka diorama (makieta) 
dna morskiego Bałtyku z figurami 
najczęściej występujących gatun-
ków. Są też wypchane zwierzę-
ta morskie oraz szczęka rekina 
sprzed milionów lat.

Sopot leży między Gdańskiem 
a Gdynią. Popularne nadmorskie 
letnisko, które swój charakter 
uzdrowiska sprawuje od wielu lat. 
Obecnie składa się z dwóch części: 
starej, w której dominują zabyt-
kowe wille, hotele i miejsca space-
rowe oraz z nowej, zdominowanej 
przez wielkie bloki mieszkalne. 
W sezonie letnim Sopot odwie-
dza kilkadziesiąt tysięcy turystów, 
a znalezienia wolnego miejsca na 
parkingu graniczy z cudem. Co cie-
kawego możemy tam zobaczyć?

Deptak – to część ulicy Mon-
te Casino, zwana również „mon-
ciakiem”. Zaczyna się niedaleko 
dworca PKP i biegnie w kierunku 

morza. Znajduje się tam wiele ka-
mieniczek, w których mieszczą 
się kawiarnie, restauracje, galerie 
sztuki czy sklepiki z pamiątkami. 
Nie brakuje też sklepów siecio-
wych. „Monciak” kończy się Pla-
cem Zdrojowym z rzeźbą Jana Ry-
baka. Przechodząc przez ten plac 
zbliżymy się do wejścia na słynne 
molo. Jest ono symbolem miasta, 
jego długość przekracza 500 me-
trów (jedno z najdłuższych w Eu-
ropie). Pod koniec mola, po pra-
wej stronie, znajduje się marina, 
do której wpływają duże jachty 
morskie. Na końcu mola znajduje 
się mała kawiarenka. Z tego punk-
tu widać w całej okazałości Grand 
Hotel, miejsce kultowe, w którym 
zatrzymują się słynni aktorzy czy 
też ludzie polityki.

Opera Leśna – po drugiej 
stronie miasta, w części południo-
wej, znajduje się słynna Dolina 
Prątki. To właśnie tutaj znajduje 
się znana z festiwali Opera Leśna. 
Początki opery w 1909 roku były 
bardzo skromne. Walory akustycz-
ne tego terenu odkrył kapelmistrz 
teatru miejskiego w Gdańsku i od 
tej pory słychać tu było tylko mu-
zykę niemiecką. Po wojnie impre-
zy muzyczne odbywały się tu bar-
dzo rzadko, aż do 1961 roku, kiedy 
po raz pierwszy zorganizowano 
festiwal piosenki. Obecnie teren 
Opery Leśnej to obszar ponad 4 
hektarów ze sceną, która na czas 
koncertów jest zadaszana. 

Gdynia i Sopot to miasta 
bardzo charakterystyczne, które 
warto bliżej poznać.

(Maw)
fot. (Maw, aba)

Gdynia to portowe miasto, 
które kojarzone jest z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości. 
Pierwsze wzmianki o niej datowa-
ne są na XIII wiek. Wtedy to mała 
wioska rolniczo-rybacka stała 
się własnością zakonu kartuzów, 
którzy przybyli na te tereny. Za 
sprawą braci powstała pierwsza 
karczma, będąca miejscem handlu 
i spotkań miejscowych rybaków. 
Gdynia była własnością zakonu 
przez 400 lat, aż do 1772 roku. 
Wtedy trafiła pod panowanie pru-
skie. Do zakończenia I wojny świa-
towej przechodziła różne koleje 
losu. Na mocy traktatu wersal-
skiego, w 1920 roku Polska otrzy-
mała 140 kilometrów wybrzeża, 
a Gdynia miała zostać polskim 
portem handlowym. Przystąpio-
no do jego budowy. Projektantem 
był inż. Tadeusz Wenda. Już w 1923 
roku do prowizorycznego portu 
zawinął pierwszy statek handlo-

wy - „SS Kentucky” pod banderą 
francuską. W 1930 roku została 
uruchomiona regularna linia na 
trasie Gdynia - Nowy Jork. Kilka 
lat później, bo w 1934 roku, Gdy-
nia była już największym portem 
przeładunkowym na Bałtyku.

W czasach II wojny świato-
wej Gdynia (Gotenhafen) stała 
się portem, w którym niemiecka 
marynarka wojenna „Kriegsmari-
ne” miała bezpieczne schronienie. 
Po zakończeniu II wojny świato-
wej miasto na stałe powróciło do 
Polski i nastąpił jego gwałtowny 
rozwój. Co dziś warto w nim zo-
baczyć?

Skwer Kościuszki – to głów-
na ulica turystyczna Gdyni. Przez 
cały rok przewijają się tędy space-
rowicze. Na jego zakończeniu znaj-
duje się molo południowe, które 
ukazuje morski charakter tego 
miejsca. Właśnie przy Skwerze 
Kościuszki znajduje się duży nad-

morski hotel Gdynia, a nieopodal 
mieści się Dowództwo Marynarki 
Wojennej. Na skwerze zlokalizo-
wano kilka pomników, między 
innymi Marynarza Polskiego, Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
i Żołnierzy AK. Przy południowym 
molo znajduje się budynek szkoły 
morskiej, która wychowała wie-
lu wybitnych marynarzy. Wzdłuż 
stoją zacumowane dwa statki: 
ORP „Błyskawica” oraz żaglowiec 
„Dar Pomorza”. Jest tu również 
port jachtowy, a na samym końcu 
mola - oceanarium.

ORP „Błyskawica” to legen-
darny okręt wojenny, zbudowany 
w angielskiej stoczni w Cowes. 
Zwodowany dwa lata przed wy-
buchem II wojny światowej. Wraz 
z bliźniaczym okrętem „Grom” 
w tamtych czasach zaliczał się 
do najnowszych i najszybszych 
okrętów wojennych na świecie. 
Mimo to nie oddał żadnego strza-
łu w obronie polskiego wybrzeża 
we wrześniu 1939 roku. Na mocy 
rozkazu dowództwa, oba okrę-
ty w przededniu wybuchu wojny 
zostały skierowane do Wielkiej 
Brytanii. Tłumaczono to możli-
wością zatopienia przez niemiec-
kie lotnictwo. Toczyły bitwy na 
morzach, między innymi podczas 
obrony Narwiku. ORP „Błyskawi-
ca” wrócił do Polski dwa lata po 
wojnie i dalej służył przez 40 lat 
dla ojczyzny. Obecnie stanowi 
muzeum i jest obowiązkowym 
punktem do zwiedzania w Gdyni.

Dar Pomorza – żaglowiec, 
który został zbudowany w 1909 
roku w Hamburgu dla niemiec-
kich kadetów. Przechodził różne 
koleje losu. Przez kilkanaście lat 

Sopockie molo

Przy Skwerze Kościuszki cumuje okręt muzeum – ORP Błyskawica W Gdyni cumują również żaglowce

Gdynia i Sopot – przemysł i kultura
TURYSTYKA  Oba tytułowe ośrodki, obok Gdańska, wchodzą w skład Trójmiasta. W ich zabytkach 
możemy odnaleźć ślady walki o polskość tych terenów
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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)

Najbliższe dni przeżyjesz w pędzie od jednej cie-
kawej sprawy do drugiej. Będziesz tak zaaferowany 
obowiązkami zawodowymi, że nie dostrzeżesz, że 
coś złego dzieje się w twojej rodzinie. Nie bądź obo-
jętny na sygnały alarmowe, bo to poważniejsze niż 
myślisz. Podczas jednego ze spotkań służbowych 
poznasz kogoś, kto wywoła szybsze bicie serca. 

Rozkwitniesz, a po niedawnej chandrze nie zostanie 
nawet ślad. Będziesz chciał spotykać się z ludźmi, 
aranżować imprezy, dyskutować i dowiadywać się 
ciekawych rzeczy. Najlepiej będzie, jeśli spożytkujesz 
tę energię na planowanie jesiennego urlopu. Wybierz 
ładne miejsce, poczytaj o atrakcjach. Trudno będzie 
teraz skupić się na obowiązkach, ale trzeba.

W najbliższych dniach poczujesz opiekę planet. 
Wszystko będzie szło po twojej myśli, każdy pomysł 
okaże się trafny. Współpracownicy też docenią twoje 
starania. Licz się z tym, że nagle spadnie na ciebie 
więcej ważnych zadań. To nie powód do złości, a ra-
czej szansa na premię. Marzy ci się ożywienie w sfe-
rze uczuć? Weź sprawy w swoje ręce i nie puszczaj 
zdobyczy.

Planety ostrzegają, byś nie brał na siebie zbyt wiele. 
Nie poświęcaj się też dla innych jeśli czujesz, że nie 
masz na to siły. Twoje zdrowie wymaga troski. Po-
staraj się odpocząć, skorzystaj z relaksującego ma-
sażu. Gdy to nie pomoże, pora odwiedzić lekarza.

Nerwowy tydzień w pracy. Pilnuj swoich spraw, by 
ktoś nie zarzucił ci, że źle się z nich wywiązujesz. 
Będziesz miał okazję podsłuchać, co się dzieje 
u konkurencji. Pozwoli ci to zyskać przewagę, o ile 
mądrze wykorzystasz te informacje. W miłości czas 
deklaracji.

W nadchodzących dniach wiele będzie się działo 
w sferze zawodowej. Pilnuj swoich spraw i puść 
mimo uszu historie snute przez osobę, która słynie 
ze skłonności do fantazjowania. W miłości flirt na 
horyzoncie. Wpadniesz komuś w oko, a partner bę-
dzie zazdrosny.

Miłosne sprawy tak skutecznie zaprzątają twoją 
głowę, że nie masz czasu na obowiązki zawodowe. 
Zaniedbałeś kilka tematów i teraz może to wyjść na 
jaw za sprawą osoby, której zbytnio zaufałeś. Przy-
gotuj się na niezbyt przyjemną rozmowę z szefem. 
Okaż pokorę.

Zaczniesz zastanawiać się nad przebiegiem swojej 
kariery. Poczujesz, że przed tobą szansa na ruszenie 
z kopyta i zarobienie dużych pieniędzy. Zaczniesz 
obmyślać strategię, dostrzeżesz nowe rozwiązania. 
Uda ci się wyprzedzić działania konkurencji, zyskasz 
w oczach współpracowników. W miłości spokojnie, 
ale warto zaplanować weekendowy wyjazd.

Będziesz teraz wyjątkowo ostrożny, a nawet podejrz-
liwy. Takie podejście zaburzy postrzeganie rzeczywi-
stości. Uspokój niepotrzebne emocje, a wpadniesz 
na rozwiązanie zagadki, która od dawna zaprząta 
twój umysł. Nie zajmuj się ani plotkami, ani knu-
ciem intryg, bo bardzo szybko obróci się to przeciw-
ko tobie. Weekend spędź z partnerem.

Słuchaj intuicji i trzymaj język za zębami. Ktoś bę-
dzie chciał cię bliżej poznać i wykorzystać do swoich 
celów. Nie ufaj mu, mimo że stale się uśmiecha. Do-
kładnie sprawdzaj każde rozliczenie finansowe, bo 
pomyłka może cię wiele kosztować. Takie napięcie 
sprawi, że pod koniec tygodnia poczujesz się bar-
dzo zmęczony. Poświęć choć jeden dzień na leżenie 
bykiem.

Wyczerpujący tydzień pod znakiem spotkań z ludźmi. 
Nagle otoczą cię cudze sprawy, kłopoty, sekrety, za 
czym nie przepadasz. Będziesz musiał udzielać rad, 
współczuć, pocieszać, aż w końcu poczujesz się bar-
dzo wyczerpany. Najlepiej zrobisz, wyjeżdżając samot-
nie na weekend. Naładujesz baterie i zdystansujesz się 
do ostatnich wydarzeń.

Skupisz się na sprawach rodzinnych, sytuacja tego wy-
maga. Ktoś z najbliższych będzie miał kłopoty zdrowot-
ne i na ciebie spadnie zajęcie się jego biznesem bądź 
dziećmi. Spokojnie, sprawa ma charakter przejściowy, 
a ty całkiem dobrze sobie poradzisz. Póki co, nie obie-
cuj zbyt wiele szefowi, bo chwilowo nie będziesz mógł 
się z tego wywiązać.

Kolorowanki dla dzieci
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Misiowe świętowanie
LIPNO  Światowy Dzień Pluszowego Misia był powodem 
spotkania w minioną środę w sali kameralnej domu kultu-
ry wszystkich sześciolatków z lipnowskich przedszkoli i pra-
cowników Miejskiej Biblioteki Publicznej na czele z gospo-
dynią gali Iwoną Kowalską

– „Czy to jutro, czy to dziś 
wszystkim jest potrzebny miś” 
– tak pisała Halina Bechlerowa – 
przypomniała licznie zgromadzo-
nym przedszkolakom i gościom 
prowadząca tegoroczną misiową 
galę bibliotekarka Iwona Kowal-
ska. – Trudno się nie zgodzić ze 
zdaniem pisarki. Z tego powodu, 
co roku w listopadzie obchodzony 
jest na całym świecie Dzień Pluszo-
wego Misia. W związku z tym świę-
tem, 29 listopada oddział dla dzieci 

naszej biblioteki przygotował uro-
czyste obchody Światowego Dnia 
Pluszowego Misia dla sześciolatków 
z lipnowskich przedszkoli.

Dzieci z radością uczestniczyły 
w spotkaniu. Była okazja do inte-
gracji, zapoznania przedszkolaków 
z innych placówek, zgłębienia wie-
dzy o misiach i pochodzeniu świę-
ta oraz tradycji świętowania dnia 
pluszowego przyjaciela wszystkich 
dzieci na świecie, w Polsce i w Lip-
nie. Warto bowiem przypomnieć, 

że w naszym mieście dzień pluszo-
wego misia corocznie obchodzony 
jest bardzo uroczyście, a do kalen-
darza dziecięcych wydarzeń na sta-
łe wpisały się już wielkie gale orga-
nizowane przez miejską książnicę 
publiczną dla dzieci ze wszystkich 
przedszkoli.

Wzorowym przewodnikiem 
po misiowym świecie była biblio-
tekarka z działu dla dzieci Iwona 
Kowalska, a milusińscy usłyszeli 
kilka zabawnych wierszy i opowia-

R E K L A M A

stek poświęconych misiom, wzięli 
udział w licznych konkursach oraz 
zabawach tanecznych przy misio-
wej muzyce. Nie zabrakło prezen-
tacji książek, w których głównymi 

bohaterami były sympatyczne mi-
sie. Spotkanie przebiegało w miłej 
i radosnej atmosferze, a zakończy-
ło się słodkimi niespodziankami.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Promienie Z, czyli walka o złoto
CIEKAWOSTKA  Od czasów starożytnych alchemicy próbowali udowodnić, że da się zamienić ołów 
w złoto. Nawet w XX wieku znajdowali się tacy, którzy wciąż wierzyli, że jest możliwe otrzymanie 
złota z dowolnego metalu. Gorsze, że bywali i tacy, którzy wierzyli w te zapewnienia. Oto opowieść 
o Zbigniewie Dunikowskim – ostatnim polskim alchemiku

Alchemia była dziedziną popu-
larna szczególnie w XIV-XV wieku. 
Kraków był jednym z prężnych 
ośrodków tej pseudonauki. Na 
utrzymanie alchemików łożyli 
kolejni królowie, przy czym 
niedoścignionym sponsorem był 
Zygmunt August. Jednym z os-
tatnich alchemików był Zbigniew 
Dunikowski – inżynier ze Lwowa. 
Rozpoczął on swoje badania już 

w latach. 20. Dunikowski dowodził, 
że istnieje tylko jeden pierwias-
tek – tlen. Wszystkie inne pierwi-
astki miały być tylko jego odmi-
anami. Przemiana tlenu w złoto 
miała trwać tysiące lat. Alchemik 
postanowił przyśpieszyć ten proces 
tworząc promienie Z.

Proces z tysiąclecia miał być 
skrócony do minuty. Dunikowski 
twierdził, że wynalazł maszynę, 
która składała się z ampułki 
wypełnionej mieszaniną metali. 
To właśnie one (w odpowiedniej 
proporcji) miały wyzwalać energię 
zwaną promieniami Z. Dodatkowo 
Dunikowski podłączał do ampułki 
prąd. Alchemik dowodził, że udało 
mu się w ten sposób otrzymać złoto. 
W Europie wybuchła gorączka złota. 
Bogaci i naiwni ludzie ze śmietanki 
towarzyskiej zaczęli wpłacać Pola-
kowi pieniądze, które przyśpieszyły 
jego badania. Wśród sponsorów był 
m. in. markiz de Arcainguel i hra-
bia Sobański. Ten drugi był ambasa-
dorem Polski w Madrycie i jednym 

z pierwszych, którzy dali się nabrać 
na “genialny wynalazek”.

Dodatkowo polski arystokrata 
namawiał swoich bogatych zna-
jomych, by i oni zainwestow-
ali swoje oszczędności. Proces 
rozemocjonował całą Europę. Za-
daniem sędziego śledczego Ordon-
neau było wykazanie, że maszyna 
Dunikowskiego nie przetwarza do-
wolnej materii (np. piasku) w złoto. 
Sędzia nakazał sprowadzenie z Mon-
te Carlo, gdzie żył Dunikowski jego 
maszyny, do Paryża. Ponieważ nikt 
nie wiedział dokładnie jak działa, 
konieczne było przeniesienia do 
Paryża niemal całego wyposażenia 
laboratorium. Dunikowski sam nie 
chciał czekać na rezultaty ekspertyz 
sądowych biegłych. W więziennej 
celi zaczął konstruować swój aparat 
do produkcji złota. Nawet sąd uznał, 
że wypuści i oczyści z zarzutów nau-
kowca, gdy ten wykaże słuszność 
swoich oświadczeń.

5 lutego 1932 roku rozpoczął się 
eksperyment procesowy. W szkole 

XX wiek

Miara wag
Odpowiednie wzorce miar i wag był w średniowie-
czu i w kolejnych epokach kluczem do bezkonflik-
towego handlu. Nie inaczej było także na Ziemi Do-
brzyńskiej, gdzie ustalano jednolite miary i wagi.

W Servres pod Paryżem znaj-
duje się Międzynarodowe Biuro 
Miar i Wag. W nim, pod szklaną 
kopułą umieszczono platynowy 
walec wykonany ze stopu platy-
ny i irydu. To wzorzec 1 kg. W 1951 
roku Polska zakupiła kopię wzor-
ca. To tylko pokazuje, jak ważne 
są wzorce miar i wag. W średnio-
wieczu nikogo nie było stać 
na wykonanie tak precyzyjnie 
wzorcowych jednostek i ich 
unifikowanie. Różnica między 
np. korcem w Lipnie i korcem 
w Warszawie była minimal-
na, ale jednak mogła powodo-
wać zysk lub stratę dla kupca. 
Właśnie dlatego co jakiś czas 
możni każdej ziemi gromadzili 
się, by ustalić tzw. Taxa rerum 
vendibilium (miary rzeczy cho-
dliwych).

10 października 1661 roku 
w Bobrownikach nad miarami 
pracowali Albert Świeżawski, Jan 
Jeżewski, Mateusz Sudrawski, 
Jakub Jaroszewski i niejaki Ste-
kleński. Ustalono, że korzec “ma 
być sprawiedliwy, ze starodawna 
postanowiony, na którym korcu 
zawsze Imci pana Dobrzyńskiego 

insygnia przyciśnione być mają”. 
Podobnie jest na współczesnych 
odważnikach, gdzie by uzyskać 
legalizację, konieczna jest sto-
sowna plomba przystawiona 
przez urzędnika. Dodatkowo wy-
produkowano kilka wzorców kor-
ca. Umieszczono je w Dobrzyniu, 
Lipnie, Bobrownikach, Skępem, 

Nieszawie, Rypinie i Górznie.
Korzec był miarą objęto-

ści. Był bardzo ważny, ponieważ 
służył np. do pomiarów ziarna. 
Niestety nie wiemy ile w 1661 
roku wynosił korzec dobrzyński. 
W przypadku tej jednostki objęto-
ści różnice były wielkie. W War-
szawie korzec wynosił 120 litrów, 
a w Krakowie 501 litrów! Ciecze 
np. piwo mierzono na beczki. 1 

beczka, czyli ok. 271 litrów mia-
ła 62 garnce. Piwo sprzedawano 
także na mniejsze miary, np. pół-
czwarcie beczki, małe półczwar-
cie, garniec, stof i półstofek.

Jeśli chodzi o wagę, system 
był bardzo skomplikowany. Pod-
stawową jednostką był funt wa-
żący ok. 0,5 kg. 30 funtów dawa-
ło kamień pięć kamień centnar. 
Podobnie jak w przypadku korca, 
tak i wzorzec funta i kamienia 
był przechowywany w ratuszach. 
W taxach zawierano również mak-
symalne ceny, które mogą żądać 
za swoje produkty rzemieślnicy. 
Gdyby któryś z nich chciał zaro-
bić więcej, wówczas groziła mu 
kara opłacana w innej jednostce 

monetarnej – grzywnach.
Przykładowo na ziemi do-

brzyńskiej trzewiki na biało-
głowę, czyli damskie buty mo-
gły kosztować maksymalnie 
18 groszy. Za buty dla chłop-
ca płacono 24 grosze. Obuwie 
dla dorosłego mężczyzny było 
już droższe i kosztowało 2 zł.  
Każdy szewc musiał posiadać 
w dniu targu przynajmniej 10 

par butów gotowych do sprzeda-
ży. Nie inaczej było z piekarzami. 
Ci musieli być gotowi do produkcji 
chleba od rana do wieczora. Nie 
mogło go brakować na miejskich 
jatkach, czyli straganach. Bardzo 
dbano o to, by chleb był ogólnodo-
stępny na każdą kieszeń. Piekarze 
musieli więc piec chleby mniejsze 
i większe, pszenne i żytnie.

(pw)

Proces księdza
W 1930 roku w Lipnie rozpoczął się proces księdza 
Tadeusza Piechulskiego. Był on członkiem kościoła 
polskokatolickiego, z którym bardzo walczył ko-
ściół katolicki.

XX wiek

Polskokatolicyzm narodził się 
w USA. Tamtejsi emigranci chcieli 
stworzyć wspólnotę niezależną od 
księży np, pochodzenia irlandzkiego 
lub niemieckiego. Pod względem tra-
dycji nie odbiegał od katolicyzmu. 
Różnice były niewielkie. Jedna 
z nich dotyczyła eucharystii, którą 
podawano w dwóch postaciach: 
Ciała i Krwi Pańskiej. To właśnie 
o eucharystię i bluźnierstwo został 
oskarżony ks. Piechulski. Sprawa 
rozegrała się w listopadzie 1928 roku. 
Odbywały się akurat uroczystości 
10-lecia odzyskania niepodległości. 
Ks. Piechulski wygłosił odczyt 
w Czernikowie.  Wystąpieniu 
przysłuchiwał się proboszcz z Czen-
rikowa ks. Zwierza. To on uznał, 
że rywal wygłaszał tezy przeciwko 
dogmatom wiary katolickiej, a gdy 
dowiedział się o słowach przeciwko 
Najświętszemu Sakramentowi, 
powiadomił o wszystkim prokura-
tora we Włocławku.

Ówczesny kodeks karny był 
bardzo restrykcyjny i pochodził 
jeszcze z czasów carskich. Był to 
kodeks Tagancewa. Osobny rozdział 
poświęcono w nim pogwałceniu 
przepisów chroniących wiarę. Już 
nawet sam język artykułu jest wręcz 

komiczny: „Winny bluźnierstwa 
przeciwko Bogu we współistotnej 
Trójcy wysławianemu, przeciw 
Niepokalanej Władczyni naszej 
Bogarodzicy Najświętszej Marji 
Pannie, przeciwko Niecielesnym 
Mocom Niebieskim albo Świętym 
wybrańcom Bożym, sponiewierania 
czynnego lub zelżenia Sakramentów 
Świętych, Krzyża Świętego, Relikwij 
Świętych, Obrazów Świętych lub 
innych przedmiotów, uznawanych 
przez kościół prawosławny lub inny 
kościół chrześcijański za święte [do-
datek I]; zelżenia Pisma Świętego, 
albo kościoła prawosławnego i jego 
dogmatów, albo w ogóle wiary 
chrześcijańskiej, za to bluźnierstwo 
lub obrazę świętości będzie karany”.

Co konkretnie mówił w Cz-
ernikowie ks. Piechulski? Według 
zeznań świadków wspominał 
o tym, że w eucharystii katolickiej 
są “trzy części papieża, a jedna Pana 
Jezusa”. Nie było to jedyne kon-
trowersyjne wystąpienie księdza. 
Wcześniej dostał dwa tygodnie 
aresztu za krytykę proboszcza z Do-
brzejewic. Kolejne kary dotyczyły 
m. in. bezprawnego noszenia sutan-
ny i nieprawne spisywanie aktów 
urzędowych. (pw)

centralnej w Paryżu Dunikowski 
w obecności sędziego i ekspertów 
naukowych chciał przekształcić 
piasek kwarcowy w złoto. Ek-
speryment trwał 40 minut, a jego 
rezultat był ujemny. Dunikowski 
stwierdził wówczas, że jego aparat 
nie był jeszcze odpowiednio nas-
tawiony. Sędzia zezwolił na drugą 
próbę. Tym razem podczas trwania 
doświadczenia wybuchła żarówka, 
raniąc Dunikowskiego w twarz. 
Sędzia nie przerwał próby, a nau-
kowiec wydobył z próbki 2 malutkie 
drobinki złota. Później były kolejne 
próby, ale zawsze ilość otrzymanego 
złota nie powalała na kolana. Dun-
ikowski mówił do dziennikarzy, że 
koszt otrzymania złota jego metodą 
byłby niski. Wiele droższe miałoby 
być przygotowanie laboratorium. 
Szacował, że byłby to koszt kilkuset 
milionów franków.

Podczas procesu Dunikowski 
bronił się w absurdalny sposób. 
Twierdził, że przyjmował pieniądze 
od sponsorów i podpisywał pok-

witowania, ponieważ grożono 
śmiercią jego dzieciom, gdyby tego 
nie zrobił. Na wniosek naukow-
ców mówiący o tym, że jego praca 
jest mistyfikacją i oszustwem 
odpowiedział: “Co dziś jest 
nieprawdą, jutro może być prawdą”. 
Dodatkowo stwierdził, że nigdy nie 
uważał, że da się zmienić dowolną 
substancję w złoto, a tylko, że 
w każdej rzeczy jest nieco złota.

W 1933 roku Dunikowski został 
skazany przez paryski sąd na 2 lata 
więzienia. Z aresztu wyszedł jeszcze 
w tym samym roku, ponieważ na 
poczet kary zaliczono mu miesiące 
spędzone w areszcie przed procesem. 
Wyjechał do San Remo, gdzie wrócił 
do swoich badań. Mimo wyroku 
znalazł kolejnych sponsorów. Jeszc-
ze przed wojną z trójką dzieci i żoną 
udał się na Filipiny, a po wojnie 
do USA. Tu przebył batalię, by nie 
zostać deportowanym do Polski. 
Ostatecznie udało mu się pozostać 
i tam zakończyć swoje życie.

(pw)



Ministranci z Kikoła: Opuszyń-
ski Mateusz, Chmal Kacper, Żan-
kowski Konrad, Rączkiewicz Jakub, 
Sztandarski Bartłomiej ze Szkoły 
Podstawowej im. I. A Zboińskie-
go w Kikole w rozgrywkach zajęli 
pierwsze miejsce i tym samym 
przeszli do dalszego etapu roz-

grywek rejonowych. 25 listopada 
zajęli pierwsze miejsce w turnieju 
halowej piłki nożnej regionu wło-
cławskiego i zakwalifikowali się do 
trzeciej fazy rozgrywek na etapie 
diecezjalnym, który odbędzie się 24 
lutego 2018 r.

(ak), fot. nadsłane
Na zdjęciu od lewej: 
Żankowski Konrad, Opuszyński Mateusz, 
Sztandarski Bartłomiej, Rączkiewicz Jakub
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fot. Lidia Jagielska

Hubert GibLewski
 urodził się 28 listopada 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,3 kg i mierzył 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Damiana 
i Natalii z Ugoszcza 

JuLia Leśniewska
 urodziła się 29 listo-

pada w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,9 kg 
i mierzyła 61 cm. Jest 
córką Adriana i Pauliny 
z Lipna, ma siostrę Kingę 

OLiwia CiśLak
 urodziła się 28 listopada 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,05 kg i mierzyła 
56 cm. Jest córką Mariusza 
i Małgorzaty z Gdyni, a sio-
strą Martynki

FranCiszek 
Pietrusiński

 urodził się 29 listopada 
w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,45 kg i mierzył 
51 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Mariusza 
i Renaty z Bobrownik

MaLwina tyFCzyńska
 urodziła się 22 listopa-

da w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 1,9 kg i mierzyła 
48 cm. Jest córką 
Mirosława i Anny z Lipna, 
a siostrą Sylwii i Jakuba 

neLa JabłOńska
 urodziła się 27 listopa-

da w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,5 kg i mierzyła 
56 cm. Jest córką Pawła 
i Eweliny z Bobrownik, 
ma siostrę Lenę  

GabrieLa wiktOria
 Lisiecka urodziła się 

24 listopada w lipnowskim 
szpitalu, ważyła 3,63 kg 
i mierzyła 58 cm. Jest cór-
ką Sylwestra i Iwony z Ko-
lankowa, a siostrą Kingi, 
Kamila, Oliwii i Nadii

 Córka Witolda i Marii 
Kłusków z Głodowa 
urodziła się 29 listopada 
w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 4,25 kg i mierzyła 
59 cm. Ma siostrę 
Dominikę 

Noworodki

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

Jan kubik
 urodził się 27 listopada 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,05 kg i mierzył  
55 cm. Jest synem 
Mariusza i Ani z Czerniko-
wa, ma siostrę Jagodę 

Sukces ministrantów
10 listopada w Lipnie odbyły się dekanalne rozgrywki 
ministrantów w piłkę halową.

Lipno/Kikół



Auto-Moto

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

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

KUPIĘ SKUTER NA CHODZIE Z 
SILNIKEM 49 CM, TEL. 783 599 
914

Drewno/Węgiel

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

Różne

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

Usługi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

Sport i rekreacja
fitness / aerobic

Surowce / skupy

Usługi
inne

salony fryzjerskie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto-Moto

Usługi

Drewno/Węgiel

Różne

REKLAMA W CLI

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

NIEMCY-HOLANDIA

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 698 239 698
Szymański Express Brodnica
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REKLAMA W CLI

TEL.  608 688 587
ZADZWOŃ

Położenie
nieruchomości

Nr 
działki

Pow. 
w ha

Nr księgi
wieczystej

Opis nieruchomości Rodzaj
zbycia

Przeznaczenie 
w planie

Cena
wywoławcza

Wadium

Chodorążek 376/2 1,3248 WL1L/00023383/1 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana

Przetarg 
ograniczony 

brak planu 53.000,00 PLN 5.300,00 PLN

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

510-264-234

GOTÓWKA W 10 MINUT

R E K L A M A
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podwójny sukces 
młodych piłkarek

PIŁKA NOŻNA  2 grudnia zawodniczki UKS Mustang Wielgie 
wzięły udział w II Turnieju Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Wójta 
Gminy Baboszewo. Wraz z zespołem seniorek UKS-u na tur-
niej pojechały ich młodsze koleżanki

Pierwszy turniej dla kate-
gorii wiekowej U-13 i młodsze, 
natomiast jako drugie grały 
seniorki. W kategorii dziew-
cząt młodszych wzięło udział 
5 zespołów, grając systemem 
każdy z każdym. Młode piłkar-
ki UKS-u okazały się najlepsze, 
wyrywając turniej. Kolejność 
drużyn: 1. UKS Mustang Wielgie, 
2. Husarki Mochowo, 3. Orlęta II 
Baboszewo, 4. Fuks Pułtusk, 5. 

Orlęta I Baboszewo. Najlepszą 
zawodniczką turnieju została 
Marta Bartczak (UKS). Wyróż-
nienia otrzymały też Martyna 
Fydryszewska i Oliwia Lejma-
nowicz z UKS-u. Skład drużyny: 
Oliwia Lejmanowicz, Wiktoria 
Gała, Martyna Fydryszewska, 
Marta Bartczak, Róża Dzięcie-
lewska, Oliwia Sztuka, Magda-
lena Augustyniak, Magdalena 
Słabowska, Julia Stroisz i Maja 

Wenderlich.
W kategorii seniorek wzię-

ło udział 8 zespołów, grając 
w dwóch grupach po 4 ekipy. 
Z każdej grupy do półfinałów 
awansowały po dwie najlep-
sze drużyny. Pierwsze miejsce 
w turnieju zajął UKS Mustang 
Wielgie. Kolejność drużyn: 1. 
UKS Mustang Wielgie, 2. Orlęta 
II Baboszewo, 3. Fuks Pułtusk, 
4. Orlęta I Baboszewo, 5. Husar-
ki Mochowo, 6. Wkra Bieżuń, 7. 
Team Bana Sierpc, 8. MKS Cie-
chanów. Najlepszą zawodnicz-
ką została Paulina Szczepaniak 
(UKS), najlepszą bramkarką 
Aleksandra Olkiewicz (UKS), 
wyróżnienie dostała Magdalena 
Żebrowska (UKS). Skład druży-
ny: Paulina Szczepaniak. Kinga 
Marchlewska, Anna Żebrowska, 
Izabela Kwiatkowska, Magdale-
na Żebrowska, Aleksandra Ol-
kiewicz, Ewelina Czubakowska, 
Aleksandra Kaminska, Marta 
Andrzejewska, Oliwia Bonowicz, 
Magdalena Przyborowska i Aga-
ta Raczkowska.

(ak), fot. nadesłane

Piłka nożna

Zajęcia z dietetykiem
28 listopada młodzi adepci piłki nożnej z Kikoła spotkali się ze specjalistą żywie-
nia. Tematem było żywienie młodego sportowca.

Zajęcia poprowadził dietetyk 
sportowy Michał Rutkowski. Po 
zakończonych lekcjach z dietetyki 
wszyscy zawodnicy GKS Kikolanka 
otrzymali nowe stroje piłkarskie. 
Prezes Wiktor Jaworski, trener 
Krzysztof Szychulski oraz cały 
zarząd Kikolanki bardzo dziękują 

starostwu lipnowskiemu i gminie 
Kikół za pomoc przy zakupię stro-
jów oraz sprzętu piłkarskiego.

– W dalszym ciągu chcemy 
godnie reprezentować powiat 
oraz gminę w rozgrywkach pił-
karskich. Pragnę dodać ze naj-
starsza grupa Młodzik D2 awan-

sowała do II grupy wojewódzkiej. 
Na wiosnę będą sprawdzać swoje 
umiejętności z drużynami Byd-
goszczy czy Torunia. Grupy Orlik 
i Żak zajmują wysokie miejsca 
w lidze włocławskiej – mówi tre-
ner Krzysztof Szychulski.

(ak), fot. nadesłane

Unihokej

Dobrzyń trzeci 
w województwie
We wtorek 27 listopada w Dobrzyńskim Centrum 
Sportu i Turystyki odbył się finał wojewódzki w uni-
hokeja dziewcząt rocznik 2002-04. Trzecie miejsce za-
jęły gospodynie.

Tydzień wcześniej dziewczęta 
z dobrzyńskiego gimnazjum zaję-
ły pierwsze miejsce w półfinale. 
W finale przyszło się im mierzyć 
z ekipami z gmin Brzozie, Gąsa-
wa, Rogowo i Wielgie. Ostatecznie 
triumfowało Brzozie, przed Gąsa-
wą i właśnie Dobrzyniem nad Wi-
słą. Trenerem naszej ekipy i zara-
zem organizatorem zawodów był 

nauczyciel wychowania fizycznego 
Piotr Jankowski. Skład Dobrzynia: 
Oliwia Maciakiewicz, Klaudia Bu-
kowska, Paulina Kowalska, Paulina 
Kraśnicka, Oliwia Pawłowska, Wik-
toria Pawłowska, Zuzanna Roma-
nowska, Wiktoria Sztarbowska, Iga 
Wiśniewska, Gabriela Zaborowska 
i Klaudia Zajączkowska.

(ak), fot. nadesłane

Piłka nożna

Zmagania orlików
2 grudnia w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki 
odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików. Swoje 
umiejętności prezentowali chłopcy urodzeni w roku 
2008 i młodsi.

Organizatorem zawodów 
wspólnie z DCSiT był UKS Wisełka 
Centrum. Jak burza, przez cały tur-
niej przeszli zawodnicy z lipnow-
skiej szkółki piłkarskiej, którzy w 
każdym spotkaniu popisywali się 
sporymi umiejętnościami. Z dobrej 
strony pokazali się też młodzi piłka-
rze z Włocławka i Lubienia Kujaw-
skiego. Obie drużyny w 5 meczach 
zdobyły po 10 punktów i tylko lep-
sza różnica bramek zdecydowała o 
wyższej lokacie włocławian.

Przyzwoity występ zaliczyli 
też gospodarze, czyli UKS Wisełka 
Centrum. Dwa zwycięstwa pozwo-
liły uplasować się na IV pozycji. 
Najważniejsza jak zwykle była do-
bra zabawa i wspólna gra w piłkę 

nożną, którą młodzi zawodnicy 
uwielbiają. W trakcie turnieju odbył 
się jeszcze konkurs żonglerki. W za-
bawie wzięło udział 6 zawodników 
(po jednym z każdej drużyny).

(ak)

KlAsyfIKAcjA 
KOńcOwA:
I – DSP Lipno

II – Młoda Włocławianka
III – Młody Lubień

IV – Wisełka Centrum Dobrzyń 
nad Wisłą

V – Feniks Obrowo
VI – Skompensis Skępe

wyróŻNIeNIA INdywIduAlNe:
Król strzelców – J. Witkowski (DSP Lipno)

Najlepszy zawodnik – T. Adamski (DSP Lipno)
Najlepszy bramkarz – W. Meller (Młoda Włocławianka)

Zwycięzca konkursu żonglerki – W. Kacprowicz (Wisełka Centrum)
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Faworyci na czele DLF
PIŁKA NOŻNA  2 grudnia rozegrano II kolejkę Dobrzyńskiej Ligi Futsalu. Swoje mecze wysoko wygrali 
medaliści poprzedniej edycji czyli FC Wielgie, Terazlipno i Gmina Lipno. Te trzy drużyny już po 2 seriach 
spotkań zajmują w tabeli pierwsze trzy miejsca

R E K L A M A

Od mocnego uderzenia II ko-
lejkę rozpoczęły zespoły Fanatic 
i Gminy Lipno. W spotkaniu tym 
padło aż 16 goli i do 14. minuty II 
połowy na tablicy widniał remis 
6:6. W ciągu ostatnich minut 4 
gole strzelili lipnowianie i to oni 
cieszyli się ze zwycięstwa 10:6. 
Trudno nie oprzeć się wrażaniu, 
że do pewnego momentu Fanatic 
rozgrywał bardzo dobre zawody 
i toczył równą walkę. Świetnie 
grał Juliusz Habasiński, strzelec 4 
goli. Później niestety górę wzięły 
emocje pozasportowe gospoda-
rzy, którzy nie mogli pogodzić 
się z decyzjami sędziów. Sytuację 
szybko wykorzystali zawodnicy 
z Lipna i to oni dopisali do swo-
jego dorobku 3 punkty.

Drugi i trzeci mecz zakoń-
czyły się identycznym wyni-
kiem 8:2. Najpierw osłabiony 
kadrowo ZEWiK nie był w stanie 

nawiązać walki z FC Wielgie. Co 
prawda ambicji i zaangażowania 
miejscowej drużynie odmówić 
nie było można, ale na pojedy-
nek z obrońcą tytułu to jednak 
za mało. W podobnych okolicz-
nościach przebiegał mecz OSP 
Dobrzyń – Terazlipno, choć nie-
spodziewanie to gospodarze jako 

pierwsi zdobyli bramkę. Później 
do głosu doszli już lipnowianie 
i zanotowali w tym sezonie dru-
gie zwycięstwo.

Ciekawie zapowiadało się 
spotkanie „beniaminków”, a więc 
Wisły Sobowo i Oriona Popowo. 
Drużyny, które dopiero zaczyna-
ją przygodę z DLF, wniosły w roz-

Dobrzyńska Liga Futsalu – II kolejka: 02.12.2017
Lp. Nazwa Mecze Pkt Z R P Bramki
1. Terazlipno 2 6 2 0 0 11:2
2. FC Wielgie 2 6 2 0 0 11:4
3. Gmina Lipno 2 4 1 1 0 15:11
4. Fanatic 2 3 1 0 1 11:10
5. Orion 2 3 1 0 1 4:6
6. OSP Dobrzyń 2 1 0 1 1 7:13
7. Wisła 2 0 0 0 2 3:7
8. ZEWiK 2 0 0 0 2 2:11

grywki trochę świeżości. Z de-
biutujących ekip lepsze wrażenie 
pozostawili po sobie zawodnicy 
z Popowa. Kontrolując grę przez 
całe spotkanie, odnieśli zasłużo-
ne zwycięstwo 4:1.

W tabeli z kompletem 2 zwy-
cięstw przewodzą Terazlipno i FC 
Wielgie. Trzecią lokatę zajmuje 

Gmina Lipno. W klasyfikacji króla 
strzelców prowadzą z 4 golami: 
Bartczak Mateusz (Gmina Lipno), 
Falkowski Filip (Terazlipno), Ha-
basiński Juliusz (Fanatic) i Pod-
las Jakub (Gmina Lipno). Trzecia 
seria gier już w sobotę. Relacja 
w kolejnym CLI.

(ak)

Wyniki ii kolejki DlF:
Fanatic - Gmina lipno 6:10

(Habasiński – 4, Jasiński – 2; Bartczak Ł. – 1, Bartczak R. – 1, Bartczak 
M. – 2, Jesionowski A. – 1, Podlas – 4, Kaczorowski – 1)
Żółte kartki: Statkiewicz, Szklarczyk, Tyburski (Fanatic); 

czerwona kartka: Tyburski (Fanatic)
ZeWik – FC Wielgie 2:8

(Laskowski - 1, Balcerowski - 1; Przybyszewski - 1, Raniszewski - 2, 
Karwat - 2, Paszyński - 2, Chyla - 1) 

OSP Dobrzyń – Terazlipno 2:8 
(Rzęsiewicz P. - 1, Olewiński P. - 1; Falkowski - 3, Markowski - 3, 

Strzelecki - 2)
Żółta kartka: Markowski (Terazlipno)

Wisła – Orion 1:4
(Bugaj - 1; Kamiński - 1, Szpanelewski - 1, Kowalski - 2)

Siatkówka

Kolejne mecze LALPS
W dniach 2-3 grudnia odbyły się V i VI kolejka Lipnowskiej Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej. W tabeli prowadzi z kompletem punktów Setbol Czernikowo.

WyNIKI V KOlejKI 02.12.2017 r.
Stakon Kikół – Kisiel Z Ryżem 0:3 (21:25,13:25,14:25)

Radomice – Team Lipno 3:2 (16:25,28:26,17:25,25:19,16:14)
Setbol Czernikowo – Lipnowiak Oldboy 3:1 (25:11,22:25,25:20,25:17)

LO Lipno – ZST Lipno 2:3 (25:17,25:17,19:25,23:25,10:15)
Pauza – Krawaciarze

WyNIKI VI KOlejKI 03.12.2017 r. 
Stakon Kikół – Krawaciarze 3:1 (25:22,21:25,27:25,25:18)
ZST Lipno – Kisiel Z Ryżem 3:1 (26:24,16:25,17:25,20:25)

Team Lipno – LO Lipno 3:0 (25:8,25:22,25:20)
Lipnowiak Oldboy – Radomice – Przełożony

Pauza – Setbol Czernikowo

NAstęPNe KOlejKI 
Odbędą sIę 9-10 

grudNIA br. ZAgrAją:

VII KOlejKA 09.12.2017 r.

15.00 ZST Lipno – Krawaciarze  
15.00 Team Lipno – Kisiel Z Ryżem
16.30 Lipnowiak Oldboy – LO Lipno
16:30 Setbol Czernikowo – Radomice
Pauza – Stakon Kikół

VIII KOlejKA 10.12.2017 r.
9.00 Krawaciarze – Team Lipno
9.00 Kisiel Z Ryżem 
         – Lipnowiak Oldboy 
10.30 LO Lipno – Setbol Czernikowo 
10.30 Stakon Kikół – ZST Lipno
Pauza – Radomice

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

CZERNIKOWO
5 15 5 0 15-3 448-361

2. KISIEL Z RYŻEM 5 14 5 0 15-3 435-323

3. STAKON KIKÓŁ 6 10 3 3 12-12 491-482

4. LIPNOWIAK 
OLDBOY

4 8 3 1 10-5 322-310

5. TEAM LIPNO 5 6 2 3 9-11 424-408

6. KRAWACIARZE 5 6 2 3 7-10 368-389

7. RADOMICE 5 4 2 3 7-13 413-317

8. ZST LIPNO 5 4 1 3 8-18 474-564

9. LO LIPNO 5 2 0 5 4-12 359-436

(ak)
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