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Wojciechowski 
dostał podwyżkę

SKĘPE  Rajcy uchwalili w minioną środę podwyżkę wynagro-
dzenia Piotra Wojciechowskiego o dziewięć procent. Teraz do 
kieszeni włodarza Skępego wpływać będzie miesięcznie 9.803,50 
złotych brutto
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– Uchwalenie wysokości pen-
sji burmistrza należy do kompe-
tencji rady i dlatego proponuję 
dzisiaj ustalenie wynagrodzenia 
zasadniczego na poziomie 4.670 

złotych, dodatku funkcyjnego 
1.900 złotych, dodatku specjal-
nego 2.299,50 złotych i dodatku 
stażowego 934 złote – mówił Ja-
nusz Kozłowski, przewodniczący 

rady miasta. – Wynagrodzenie 
w gminach do piętnastu tysięcy 
mieszkańców, czyli takich jak na-
sza, może wnosić maksymalnie 
12.525 złotych. Pracownicy urzę-
du otrzymają w przyszłym roku 
podwyżkę dziewięcioprocentową, 
więc proponuję taką też pod-
wyżkę dla burmistrza. Wyborcy 
bardzo dobrze ocenili pana Woj-
ciechowskiego, który zmiażdżył 
swoich rywali w pierwszej turze 
wyborów samorządowych.

Dokończenie na str. 3

Dobrzyń nad Wisłą

Tragedia na zalewie
Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek na 
zalewie wiślanym. Dwóch wędkarzy wypłynęło na 
ryby, niestety ich łódka przewróciła się i obaj wpadli 
do wody. Tylko jeden zdołał się uratować.

W poniedziałek (10.12) około 
godz. 11.00 do posterunku poli-
cji w Dobrzyniu nad Wisłą jeden 
z mieszkańców przywiózł przemo-
czonego i wychłodzonego 28-latka, 
którego znalazł na brzegu Wisły. Do 
czasu przybycia służb medycznych 
policjanci zajęli się mężczyzną, sta-

rając się odwrócić objawy hipoter-
mii.

– Mieszkaniec powiatu wło-
cławskiego powiedział munduro-
wym, że łowił ryby ze znajomym 
w okolicy Dobiegniewa, po wło-
cławskiej stronie Wisły. 

Dokończenie na str. 2
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Wiemy ile zarobi starosta i radni
POWIAT  Rajcy powiatowi w miniony czwartek jednomyślnie uchwalili wynagrodzenia starosty lipnow-
skiego i radnych oraz podzielili role w komisjach. Sprzeciwów nie było
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W obecnej kadencji radni 
powiatu lipnowskiego co mie-
siąc otrzymywać będą dietę 
w wysokości 50 procent mini-
malnego wynagrodzenia, radni 
pełniący funkcje szefów komisji 
70 procent, członkowie zarządu 
powiatu  85 procent, wiceprze-
wodniczący rady 75 procent, 
przewodnicząca rady 95 pro-
cent.

– W imieniu zarządu powia-
tu proszę o przyjęcie propozycji 
procentowego naliczania diet 
radnych od najniższego wyna-
grodzenia – proponował sta-
rosta Krzysztof Baranowski. – 

Środki policzyliśmy, a poza tym 
ten system obowiązuje u nas od 
lat, jest sprawiedliwy i czytel-
ny. Wysokość należności można 
skrupulatnie wyliczyć. Pieniądze 
są przelewane co miesiąc na 
konta radnych.

Dieta przysługuje radnemu 
tylko z jednego tytułu, a więc 
jeśli zasiada w kilku komisjach 
czy jest jednocześnie przewod-
niczącym, otrzymuje tylko jed-
ną dietę. Nieobecność na sesji 
oznacza obniżenie należności 
o 25 procent. Dieta nie przysłu-
guje staroście i wicestaroście, 
a więc u nas Krzysztofowi Bara-

nowskiemu i Marii Kulig, którzy 
otrzymują za swoją pracę wyna-
grodzenia.

Radni byli jednogłośni, 
w przypadku wynagrodzenia 
starosty z głosowania wyłączył 
się, opuszczając salę, Krzysztof 
Baranowski. Tutaj osiemnaścio-
ro radnych zdecydowało, że sta-
rosta zarobi 10.620 złotych.

– Nasza propozycja wyna-
grodzenia starosty jest dużo 
niższa niż kwota graniczna, jaką 
dopuszcza prawo i która wynosi 
dla takich powiatów jak nasz 12 
tysięcy złotych z kawałeczkiem 
– wyjaśnia przewodnicząca rady 
powiatu Anna Smużewska. – My 
proponujemy wynagrodzenie 
zasadnicze 4.800 złotych, do-
datek funkcyjny 2.100 złotych, 
dodatek stażowy 960 złotych, 
dodatek specjalny 2.760 złotych.

Podczas drugiej sesji rajcy, 
zgodnie z tradycją tego samo-
rządu kultywowaną od pięciu 
kadencji, wybrali dwóch wi-
ceprzewodniczących rady po-
wiatu. Przypomnijmy, że pra-
wo pozwala na wybór jednego 
lub dwóch wiceprzewodniczą-
cych rady. Kandydatów zgłosił 
Krzysztof Baranowski. Tadeusz 
Gradkiewicz otrzymał osiemna-

ście głosów, a Jacek Góźdź dzie-
więtnaście.

– Dziękuje za zaufanie – 
mówił Tadeusz Gradkiewicz. – 
Mamy tak wspaniałą przewod-
niczącą, że my będziemy tylko 
jak te wisienki na torcie.

Anna Smużewska zapewni-
ła swoich zastępców o zadowo-
leniu z ich wyboru i fachowym 
wsparciu z ich strony.

– Jest to zwieńczenie mojej 
pracy w tym samorządzie – mó-
wił Jacek Góźdź. – Dziękuję.

Radni wybrali jednogłośnie 
do pracy w komisji rewizyjnej 
Małgorzatę Rzepczyńską oraz 
Mariusza Linkowskiego, Zbi-
gniewa Agacińskiego, Dorotę 
Łańcucką i Krzysztofa Grzywiń-
skiego, a do komisji skarg Ma-
rzenę Niekraś oraz Mariolę Ryb-
kę i Małgorzatę Rzepczyńską.

W obecnej kadencji będą 
pracowały tylko cztery komi-
sje stałe, czyli o dwie mniej niż 
wcześniej. Wszystkie ukonstytu-
owały się w miniony czwartek. 
Szefem komisji budżetu i finan-
sów został Mariusz Linkowski, 
a w jej skład radni powołali: 
Marię Kulig, Andrzeja Nowaka, 
Krzysztofa Baranowskiego i Jac-
ka Zająkałę. Komisją oświaty 

kieruje Dorota Łańcucka, a pra-
cują w niej Anna Smużewska, 
Jan Wadoń, Jacek Góźdź i Jerzy 
Kowalski. Komisji zdrowia prze-
wodniczy Mariola Rybka, a w jej 
składzie znajdziemy Ryszar-
da Dobieszewskiego, Tadeusza 
Gradkiewicza, Jacka Goździa 
i Grażynę Frymarkiewicz. Do ko-
misji rolnictwa rajcy wytypowa-
li Andrzeja Nowaka, Marię Kulig, 
Marzenę Niekraś i Sławomira 
Wiśniewskiego, a szefowanie tej 
komisji powierzyli Zbigniewowi 
Agacińskiemu. 

Przewodnicząca rady po-
wiatu Anna Smużewska i radny 
Zbigniew Agaciński, szef straża-
ków ochotników zasilili szeregi 
komisji bezpieczeństwa i po-
rządku, której przewodniczy 
starosta lipnowski. Będą spra-
wować swoje funkcje do 31 lipca 
2020 roku.

– Jest to speckomisja bez-
pieczeństwa i porządku powoła-
na przez starostę lipnowskiego 
– wyjaśnia starosta Krzysztof 
Baranowski. – Składa się z ko-
mendantów, przedstawicieli 
służb, inspekcji. Jej przewodni-
czącym jest starosta lipnowski.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Podwyżka dla radnych
W minioną środę, w czasie drugiej sesji rady miasta, radny Polskiego Stronnic-
twa Ludowego Andrzej Meller wystąpił z wnioskiem o podwyższenie diet dla 
skępskich rajców. Pomysł zyskał poparcie dziewięciorga radnych, sześcioro było 
przeciwnych.

Skępe

– Składam wniosek for-
malny o koszty podróży i diety 
radnych – mówił radny Andrzej 
Melller. – Dla przewodniczącego 
proponuję 950 złotych, dla wice-
przewodniczącego 750 złotych, 
dla przewodniczących komisji 
650 złotych, a dla pozostałych 

radnych 550.
Wniosek radnego Melle-

ra poparło ośmioro rajców, 
siedmioro było przeciw. Wnio-
sek przeszedł więc, a uchwałę 
ustalającą diety radnych w za-
proponowanej przez członka 
ludowców wysokości poparło 

dziewięcioro radnych, sześcioro 
było przeciwnych. Wyższe diety 
trafią więc do kieszeni radnych.

– Jestem zbulwersowany 
wnioskiem radnego Andrze-
ja Mellera o podwyżkę diet dla 
radnych – mówił radny Krzysz-
tof Suchocki. – My, po pierwsze 
jeszcze nawet nie zaczęliśmy 
dobrze pracować w tej radzie, 
a radny już chce podwyżki. Po 
drugie zastanawiam się, czy 
radny Meller zna zadłużenie na-
szej gminy, stawiając wniosek 
o podwyżki.

Szef rady miasta Janusz Ko-
złowski wyjaśnił, że co do zasady 
diety radnych ustala się na po-
czątku kadencji, co do meritum 
zaś decyzja należy do każdego 
z osobna. Rajcy skępscy jednak 
w większości opowiedzieli się za 
podwyżką diet do wskazanej we 
wniosku radnego Andrzeja Mel-
lera.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

dokończenie ze str. 1
Gdy łódź wywróciły fale, obaj 
znaleźli się w lodowatej wodzie. 
Po wynurzeniu się mężczyzna 
zobaczył jak znajomego, któ-
ry trzymał się łodzi, znosi silny 
prąd. Z trudem udało mu się do-
trzeć do brzegu, gdzie zauważył 
go mieszkaniec Dobrzynia nad 
Wisłą – mówi podkom. Małgo-
rzata Małkińska z KPP Lipno.

Policjanci natychmiast za-
wiadomili strażaków i mun-
durowych z Włocławka, którzy 
dysponują łodziami, o zaistnia-
łej sytuacji. Rozpoczęła się ak-
cja poszukiwawczo-ratownicza, 
w której czas był decydujący ze 
względu na temperaturę wody 

i silny prąd rzeki. Udało się od-
naleźć i wyciągnąć z wody 57-
letniego mieszkańca Włocławka. 
Mundurowi mimo trudnych wa-
runków (wysoka fala i wiatr) od 
razu podjęli czynności resuscy-
tacyjne. Służby medyczne cze-
kające na brzegu natychmiast 
zabrały mężczyznę do szpitala, 
gdzie niestety nie udało się go 
uratować.

28-latek z dobrzyńskiego 
posterunku został przetrans-
portowany śmigłowcem ratow-
niczym do płockiego szpitala, 
gdzie pozostał na obserwacji.

(ak)
 fot. ilustracyjne

Dobrzyń nad Wisłą

Tragedia na zalewie
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Zbadają temat nagród
Dobrzyń naD Wisłą  Nie milkną echa naszej publikacji sprzed tygodnia, gdy opisaliśmy sprawę przy-
znania 81 tys. zł netto nagród dla pracowników urzędu miasta i jednostek podległych przez ustępującego 
burmistrza Jacka Waśko. Sprawa wróciła na trzeciej w nowej kadencji sesji rady miasta. Burmistrz Piotr 
Wiśniewski zapowiada audyt

Przypomnijmy w skrócie: 
były burmistrz Jacek Waśko na 
cztery dni przed zakończeniem 
kadencji, a więc już po przegra-
nych wyborach, podjął decyzję 
o wypłacie nagród dla 10 pra-
cowników urzędu miasta i gmi-
ny oraz jednostek podległych. 
Pochłonęło to 81 tys. zł netto, 
a górne stawki nagród to 12 i 10 

tys. zł. Były włodarz prawa nie 
złamał, ale zdaniem radnych po-
stąpił niemoralnie. Zdaniem no-
wego samorządu sprawę trzeba 
dogłębnie zbadać.

– Nasze społeczeństwo jest 
zbulwersowane. Ludzie pytają 
mnie, jak to możliwe, że przy-
znane zostały takie wysokie na-
grody, a my jako rada nic z tym 

K A M P A N I A    I N F O R M A C Y J N A

nie zrobiliśmy. Chcę wyjaśnić, 
że jako radni nie mieliśmy na 
to żadnego wpływu, ani nawet 
informacji o decyzji byłego bur-
mistrza. Pamiętam słowa pana 
Waśko, jak to wszystko miało 
być transparentne i przejrzyste. 
Teraz widzimy, że były to jedy-
nie puste hasła. Nie może być 
niedomówień i należy to zbadać 

– uważa wiceprzewodnicząca 
RM Jadwiga Grudzińska.

Radna zaproponowała, by 
sprawie przyjrzała się Komisja 
Rewizyjna RM, albo żeby prze-
prowadzić audyt. Dodała też, 
że należy zbadać jak wygląda-
ła kwestia podwyżek płac dla 
urzędników w kadencji 2014-
2018. – Były burmistrz skłócił 
wiele środowisk, teraz jest tak, 
że nawet w urzędzie ludzie się 
nienawidzą. Tu chodzi o publicz-
ne pieniądze, a więc nie można 
tego tak zostawić – dodaje Gru-
dzińska. – A skoro już poprzed-
ni burmistrz zrobił tak dobry 
uczynek, mógł dać wszystkim 
po równo, a nie tylko wybrań-
com.

– Ja również spotkałem się 
z krytycznymi głosami. Ludzie 
zainteresowali się tematem po 
publikacji artykułu w CLI. Są 
zbulwersowani, bo suma nagród 
to równowartość naszej mie-

sięcznej opłaty za śmieci, a więc 
za obsługę całej gminy – dodaje 
radny Łukasz Wasilewski.

– Osoby, które dostały na-
grody, jeśli uważają, że zasłużyły 
i po prostu wzięły te pieniądze, 
powinny wstać i się przyznać. 
Wystarczyłaby zwykła odwaga 
cywilna, nie potrzeba by było 
śledztwa – dodaje radny Grze-
gorz Raszkiewicz.

Wygląda na to, że nowy sa-
morząd bardzo poważnie pod-
chodzi do sprawy i tak tego nie 
zostawi. – Będzie audyt. Zba-
damy regulamin przyznawania 
nagród. Być może zastrzeżemy 
możliwość docenienia pracow-
ników, ale np. za zgodą rady. 
Nagrody czasem są zasadne 
i potrzebne, ale nie można ich 
przyznawać w takiej formie jak 
w omawianym przypadku – 
podsumował dyskusję burmistrz 
Piotr Wiśniewski.

Tekst i fot. (ak)
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komisje obsadzone
SKĘPE  W minioną środę rajcy wybrali spośród siebie członków komisji ustawowych i stałych rady 
miejskiej. Oferty pracy w komisji oświaty nie przyjął radny Wojciech Budzyński

– Dziękuję koleżankom i ko-
legom radnym za zaufanie – mó-
wił przewodniczący komisji rewi-
zyjnej Roman Targański. – Swoją 
funkcję postaram się pełnić nale-
życie.

Roman Targański w komi-
sji rewizyjnej będzie pracował 
z Anną Sobocińską i Wojciechem 
Budzyńskim. W skład nowej ko-
misji skarg jednogłośnie weszli 
radni: Justyna Składanowska, 

Aleksandra Ruszkowska, Andrzej 
Podlas, Maria Kuczmarska i Ja-
rosław Kuźmiński. Komisja roz-
woju społeczno-gospodarczego 
pracować będzie w składzie: Mar-
cin Mierzejewski, Maria Krymka, 
Maria Kuczmarska, Krzysztof 
Suchocki, Justyna Składanowska, 
Wojciech Budzyński, Aleksandra 
Ruszkowska. Komisja oświaty to 
Anna Sobocińska, Roman Targań-
ski, Jarosław Kuźmiński, Maria 
Krymka i Aleksandra Ruszkow-
ska. Komisja rolnictwa to Anna 
Sobocińska, Benedykt Krupiń-
ski, Andrzej Meller, Maria Krym-
ka, Maria Kuczmarska, Ryszard 
Szewczyk, Krzysztof Suchocki, 
Justyna Składanowska. W komisji 
budownictwa swoje miejsce zna-
leźli: Andrzej Podlas, Marcin Mie-
rzejewski, Benedykt Krupiński, 
Andrzej Meller, Aleksandra Rusz-
kowska, Maria Krymka, Ryszard 

Szewczyk, Krzysztof Suchocki, 
Justyna Składanowska, Wojciech 
Budzyński.

Radni otrzymali w czasie 
drugiej sesji legitymacje i dowie-
dzieli się o zmianach prawnych 
dotyczących głównie ulubionego 
punktu obrad, czyli interpela-
cji. A z doświadczenia wiemy, że 
często punkt „interpelacje” był 
najdłużej trwającym i najgoręt-
szym w czasie obrad radnych. 
Radni prześcigali się w zadawaniu 
pytań, rozwiązywaniu czy próbie 
rozwiązywania publicznego spraw 
z władzami gminy. Teraz ustawo-
dawca powiedział stop i do tego 
unormowania muszą się zastoso-
wać wszystkie samorządy. Inter-
pelacje w dotychczasowej formie 
z porządku obrad zniknęły, zastą-
piły je interpelacje pisemne.

– Radni mogą kierować in-
terpelacje do burmistrza, w spra-

wach istotnych, aktualnych, na 
piśmie, za pośrednictwem prze-
wodniczącego rady gminy, któ-
ry niezwłocznie te interpelacje 
przekaże burmistrzowi – wyja-
śnia szef skępskiej rady miejskiej 
Janusz Kozłowski. – Burmistrz 
odpowie na interpelacje w termi-
nie do czternastu dni. Mieszkańcy 
też mogą korzystać z tej formy 
interpelacji za pośrednictwem 
radnych, którzy są ich reprezen-
tantami. Skutkiem tych zapisów 
jest też zapis w naszym statucie. 
W porządku obrad pozostają na-
tomiast wolne wnioski i zapyta-
nia.

Sesje są transmitowane na 
żywo w internecie, a rajcy głosują 
elektronicznie, jawnie, imiennie. 
Przypomnimy, że pracami rady 
kieruje Janusz Kozłowski, a jego 
zastępcą jest Ryszard Szewczyk.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Bobrowniki

Ponad 50 lat razem
W urzędzie gminy Bobrowniki świętowano jubileusze małżeńskie. Osiem par 
z długim stażem odebrało z rąk wójta medale przyznawane przez prezydenta 
Polski „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Jubilatów gościł wójt gminy, 
przewodniczący oraz wiceprze-
wodnicząca rady gminy, a także 
kierownik USC, sekretarz gmi-
ny i radni z terenów, na któ-
rych mieszkają jubilaci. – 50 lat 
i więcej to bardzo długi okres 
czasu. Na początku na pewno 
było wielkie uczucie, później do 
tego dołączył rozsądek, wyro-
zumiałość, cierpliwość, zrozu-
mienie i odpowiedzialność, bo 
na tym polega małżeństwo. Za-
zdrościmy wam takiego wyniku, 
bo nie wiadomo czy nam uda 
się doczekać takich jubileuszy 
– mówił Jarosław Poliwko, wójt 
gminy Bobrowniki.

Nie zabrakło także życzeń 
i gratulacji dla jubilatów. Wy-
mieniano zdrowie na pierwszym 

miejscu. Uczestnicy wydarzenia 
nie kryli radości i wzruszenia. 
Niektórzy podzielili się swoimi 
najpiękniejszymi wspomnienia-
mi.

– Narodziny dzieci, wnuków 
i prawnuków – odpowiedziała 
Lucyna Podolak zapytana o naj-
piękniejsze wspólne wspomnie-
nia. Kobieta wraz z mężem An-
drzejem świętowała 61. rocznicę 
pożycia małżeńskiego. To naj-
lepszy wynik ze wszystkich za-
proszonych tego dnia jubilatów. 
Para ma 5 dzieci i 8 wnuków. 
Jak udało się im to osiągnąć? – 
Nigdy się nie kłóciliśmy. Do tej 
pory jesteśmy zgodni – dodała 
pani Lucyna.

Swoją receptę na udany dłu-
goletni związek zdradził także 

Kazimierz Gutowski, który ze 
swoją żoną Cecylią jest już od 57 
lat. – Trzeba długo żyć i nie my-
śleć o śmierci. Dodatkowo być 
wesołym i uśmiechniętym i za 
dużo nie przejmować się nie-
powodzeniami. My nigdy długo 
się nie kłóciliśmy. Jedno drugie-
mu musiało ustąpić w trudnych 
kwestiach – mówi Kazimierz 
Gutowski.

Wszystkim jubilatom wrę-
czono medale oraz pamiątkowe 
statuetki. Po oficjalnej części 
zaproszeni goście zasiedli do 
wspólnego stołu, gdzie czekał 
na nich poczęstunek.

Tekst i fot. 
Natalia 

Chylińska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Już świętują
Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie po raz 
kolejny były organizatorem kiermaszu bożonaro-
dzeniowego. Jarmark odbył się w sobotę 8 grudnia 
w wielickiej sali widowiskowej. Było wielu wystaw-
ców i jeszcze więcej atrakcji.

Wielgie

Organizatorzy przygotowa-
li cały wachlarz niespodzianek. 
Spotkanie rozpoczął występ dzieci 
z grupy tanecznej Fresh. Zapre-
zentowali się także uczniowie ze 
szkół w Wielgiem, Czarnem i Za-
dusznikach. Gwoździem programu 
był pokaz zumby w wykonaniu 
uczestników zajęć organizowanych 
przez OKiBGW. – Jarmark w tym 
roku jest piękniejszy niż zwykle, 
a ile smakowitości można tu kupić 
– zachwycała się Maria Krajewska, 

jedna z uczestniczek spotkania.
Z roku na rok kiermasz przy-

ciąga coraz większe grono osób 
poszukujących ozdób i prezentów 
świątecznych, a stoiska aż ugina-
ły się od słodkości, ręcznie robio-
nej biżuterii oraz dekoracji. Każdy 
mógł spróbować różnych przy-
smaków, kupić podarunki lub po 
prostu nacieszyć oko niezwykłymi 
ozdobami. Kolejny kiermasz już za 
rok.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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R E K L A M A

pisanie było we mnie od zawsze
LIPNO  3 grudnia w książnicy miejskiej gościła autorka powieści historycznych Renata Czarnecka. Czy-
telnicy dowiedzieli się jak powstają kolejne dzieła, które epoki są ulubionymi dla pisarki, jakie postacie 
podziwia. Wszystkie książki Czarneckiej są do wypożyczenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej

– Renata Czarnecka jest au-
torką powieści historycznych, ab-
solwentką Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, humanistką 
zakochaną w historii – mówi bi-
bliotekarka Magdalena Rykowska. 
– Interesują ją postacie kobiece, 
a na kartach jej powieści odżywają 
takie postacie jak królowa Bona czy 
Barbara Radziwiłłówna. Wyjątko-
wy styl Czarneckiej przysporzył jej 
wielu fanów.

Renata Czarnecka w ponie-
działkowe popołudnie spotkała się 
w lipnowskiej książnicy publicz-
nej z czytelnikami swoich ksią-
żek i z potencjalnymi odbiorcami 
wśród których byli i uczniowie 
szkoły średniej, i seniorzy. Wszyst-
kich łączyła chęć porozmawiania 
z pisarką, poznania jej, zadania 
nurtujących pytań.

– Pisanie było we mnie od 
zawsze – przyznaje Renata Czar-
necka. – Już jako małe dziecko 

miałam pociąg do historii, dziejów 
dawnych. Chodziłam wtedy do 
małej, wiejskiej biblioteki, gdzie 
pracowały niezwykle sympatycz-
ne panie i wypożyczałam legendy. 
Pierwszą książkę o Bonie kupiła mi 
moja mama, bo wtedy książki było 
bardzo trudno dostać. Tę pierwszą 
książkę przeczytałam zachłannie 
i zainteresowałam się historią na 
dobre.

A zainteresowanie historią 
i dziejami ważnych w historii ko-
biet przelewa Renata Czarnecka 
w swoisty sposób na karty swo-
ich książek. Pierwsza była książka 
o Barbarze Radziwiłłównie i jej ży-
ciu, następna o uwielbianej przez 
autorkę Bonie.

– Życie Barbary bardzo mnie 
ciekawiło, bo wiadomo o niej jest 
niewiele – mówi Renata Czarnec-
ka. – Bona natomiast znana była 
najbardziej nam z ekranu, a w fil-
mie była ona niesprawiedliwie kre-

owana na rozpustnicę, którą nie 
była w rzeczywistości. Mało było 
wiadomo o jej rodzinie, więc się-
gnęłam po gry zakulisowe. Warto 
zauważyć, że wtedy istotne zna-
czenie miała plotka, która niszczy-
ła ludzi, puszczona w obieg stawała 
się faktem, a przecież królowa mia-
ła być bez skazy.

By odsłonić wszystkie kulisy 
życia wielkich kobiet, Renata Czar-
necka wertuje dokumenty, książki, 
także Internet, szuka pod określo-
nym kątem, spisuje, łączy, tworzy 
obraz swojej postaci. Samo zbiera-
nie materiałów zabiera co najmniej 
dwa miesiące, a wertowanie trwa 
także w czasie pisania książki.

– Wiedza historyczna to tylko 
ułamek tego, co znajdują czytelnicy 
w książkach – mówi Czarnecka. – 
Ogromne znaczenie ma wyobraź-
nia pisarza. Powieść historyczna 
to całkiem co innego, niż powieść 
popularnonaukowa. Ja kreuje po-

stacie, to są moje Bony czy Barba-
ry, ja je tak widzę. Moim sukcesem 
jest to, że wykreowałam Bonę jako 
dobrą osobę, dobrą królową, bo 
taka była, a nie sprawdziła się tylko 
w roli matki. Ja bardzo lubię Bonę 
i chciałam zerwać z czarną legendą 
stworzoną w XIX wieku.

Czarnecka pisze z pasją. Od-
poczywa w lesie lub wśród swoich 
ukochanych róż, które hoduje i pie-
lęgnuje z wielkim oddaniem. Kocha 
wieś i jak sama mówi, w mieście 
bywa tylko po to, by coś zwiedzić, 
poznać, zobaczyć. Zdarzają się jej 
przerwy w pisaniu, dla odpoczyn-
ku, kilkudniowe lub kilkutygodnio-
we. Teraz pisze kolejną książkę, i to 
kolejną o ukochanej Bonie, o jej 
pobycie w Warszawie, o zakazie 
wyjazdu, o otruciu. Będzie znów 
ciekawie.

– Bona została otruta przez 
swojego dworzanina, powierni-
ka – zdradza Renata Czarnecka. 

– Z Warszawy nie chciano jej wy-
puścić, bo wywoziła ogromne skar-
by, kosztowności, klejnoty, złoto, 
a trzeba pamiętać, że był to prze-
cież jej majątek prywatny.

Renata Czarnecka chętnie 
przeniosłaby się na chwilę w za-
mierzchłe czasy, by poczuć atmos-
ferę tamtych lat. Chciałaby poznać 
osobiście ukochaną Bonę i dowie-
dzieć się, jaka ona była naprawdę 
i Barbarę, by zobaczyć, czy rzeczy-
wiście była tak piękna, ale też ma-
rzy się jej spotkanie z Zygmuntem 
Augustem. Dzięki tym marzeniom 
Renaty Czarneckiej i jej ciężkiej 
pracy w historycznej i biograficz-
nej głębi czytelnicy mogą zgłębiać 
tajniki życia ważnych w dziejach 
świata kobiet.

Książki Renaty Czarneckiej 
można wypożyczać w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Lipnie. 

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska
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trzylatki z przywilejami
Gmina Lipno  Gminna Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do projektu ogólnopolskiego skie-
rowanego do najmłodszych, trzyletnich czytelników. Przedsięwzięcie czytelnicze pod hasłem „Mała 
książka – wielki człowiek. Trzylatki” właśnie ruszyło w filii w Trzebiegoszczu i ma już swoich pierw-
szych beneficjentów

W minionym tygodniu do fi-
lii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Trzebiegoszczu dotarła partia 
książek z projektu „Mała Książka – 
Wielki Człowiek” skierowanego do 
dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców. 
Projekt organizowany jest przez 
Instytut Książki i finansowany ze 
środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

– Udział w projekcie dla dzieci 
i ich rodziców jest oczywiście bez-
płatny – zaznacza bibliotekarka 
Agnieszka Bedyk. – Każdy trzyla-

tek, który odwiedzi naszą bibliote-
kę, otrzyma wyprawkę czytelniczą, 
a w niej książkę „Pierwsze wiersze 
dla…” oraz Kartę Małego Czytel-
nika. Podczas wizyty w bibliotece 
zakończonej wypożyczeniem przy-
najmniej jednej książki z księgo-
zbioru dziecięcego mały czytelnik 
otrzyma naklejkę do bibliotecznej 
karty, a po uzyskaniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem, potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. Po-
staram się, by wręczanie dyplo-
mów było dla dzieci wydarzeniem 
miłym i ważnym, podkreślającym 
wagę czytania i korzyści płynące 
z nawyków czytelniczych. W tym 
momencie mam już pięcioro trzy-
letnich czytelników, zainteresowa-
nie akcją jest więc duże i bardzo się 
z tego cieszę.

A warto wiedzieć, że „Pierwsze 
wiersze dla...” to nietypowa pozy-
cja, której nie znajdziemy w księ-
garni. W książce są zamieszczone 
utwory polskich poetów. Uwagę 

przyciągają specjalnie przygoto-
wane, w technice wyszywanko-
wej, ilustracje autorstwa Ewy Ko-
zyry-Pawlak i Pawła Pawlaka, zaś 
okładka przygotowana została 
w dwóch wersjach: dla dziewczyn-
ki i dla chłopca. W skład wyprawki 
czytelniczej dla każdego malucha 
wchodzi też broszura dla rodziców 
„Książką połączeni”, ukazująca nie-
ocenioną rolę książek w rozwoju 
dziecka i praktyczne wskazówki, 
skąd czerpać wiedzę o wartościo-
wej literaturze dziecięcej. Dzięki 
akcji dziecko pozna ważne miejsce 
na czytelniczej mapie dzieciństwa, 
czyli właśnie bibliotekę i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego.

– Zapraszamy do odwiedzin 
naszej biblioteki dzieci trzyletnie 
z rodzicami czy opiekunami – za-
chęca Agnieszka Bedyk z książnicy 
w Trzebiegoszczu. – Beneficjenta-
mi projektu będą zarówno trzylat-
ki, które już są czytelnikami biblio-
teki jak i te, które dzięki naszym 

wspólnym staraniom nimi zostaną. 
Akcja właśnie rozpoczęła się na do-
bre i pierwsi czytelnicy już odebrali 
swoje wyprawki. Zapraszamy kolej-
nych, bo naprawdę warto, wypraw-
ki są bardzo ciekawe.

Przypominamy jeszcze raz, że 
trzyletni mali czytelnicy po odwie-
dzeniu biblioteki otrzymują bez-
płatnie wyprawkę czytelniczą, czyli 
książkę, poradnik dla rodziców, 
kartę małego czytelnika. Karta zo-
stanie podpisana imieniem i nazwi-
skiem dziecka, a każdorazowo, gdy 
dziecko odwiedzi bibliotekę w Trze-
biegoszczu i wypożyczy przynaj-
mniej jedną książkę z księgozbioru 
dziecięcego, otrzyma naklejkę na 
kartę. Na każde dziecko, które zbie-
rze dziesięć naklejek, czeka imien-
ny dyplom, potwierdzający jego 
czytelnicze zainteresowania. Takie 
wyróżnienie ma zmotywować mi-
lusińskich do kontynuowania za-
bawy, sięgania po kolejne książki, 
odwiedzania biblioteki i czytania. 
Po zebraniu dziesięciu naklejek 

dziecko będzie uprawnione do 
otrzymania kolejnej karty małego 
czytelnika.

Jak widać, warto odwiedzić 
książnicę i przystąpić do programu. 
Projekt jest organizowany w wy-
branych książnicach w całym kraju, 
a więc i w naszym regionie, między 
innymi także we wszystkich biblio-
tekach gminy Lipno. Bibliotekarze 
mają nadzieję, że biorąc udział 
w tym projekcie, uda się im prze-
konać jak najwięcej rodziców, że 
na czytanie nigdy nie jest za wcze-
śnie. Ogólnopolskim organizato-
rem przedsięwzięcia czytelniczego 
dla maluszków jest Instytut Książ-
ki. Biblioteka w Trzebiegoszczu 
i pozostałe książnice gminy Lipno 
znalazły się wśród szczęśliwców za-
kwalifikowanych do realizacji zada-
nia, a tygodnik CLI z zadowoleniem 
towarzyszył trzyletnim beneficjen-
tom: Laurze i Antosiowi podczas 
inauguracji projektu w Trzebie-
goszczu. Oboje byli zachwyceni.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Laurę zaciekawiły książeczki 
i biblioteka

K A M P A N I A   I N F O R M A C Y J N A
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SKĘPE  27 listopada specjalista ochrony przeciwpożarowej Dariusz Domagalski we współpracy z lip-
nowską państwową strażą pożarną zorganizował w ratuszu spotkanie informacyjne dla mieszkańców 
regionu na temat zagrożeń tlenkiem węgla. Patronem akcji „Usłysz czad” był włodarz Skępego Piotr 
Wojciechowski

to może czyhać na każdego

We wtorkowym spotkaniu 
uczestniczyli mieszkańcy miasta 
i gminy, sołtysi, urzędnicy, przed-
stawiciele jednostek i zakładów 
pracy. Burmistrza reprezentował 
sekretarz miasta Zbigniew Małkie-
wicz. Inicjatorem akcji prewencyj-
nej był Dariusz Domagalski wspól-
nie ze strażakami. Organizatorzy 
ufundowali też dla szczęśliwców 
wybranych w losowaniu czujniki 
czadu. Przewodnikami  meryto-
rycznymi byli: zastępca komen-
danta powiatowego PSP w Lipnie 
Jakub Politowski, strażak kpt. Pa-
tryk Szajgicki, mistrz kominiarski 
Tomasz Sikora oraz przedstawicie-
le firmy przeciwpożarowej z Da-
riuszem Domagalskim na czele.

– Tlenek węgla jest gazem 
bezbarwnym i bezwonnym, ale 
bardzo groźnym – przypomina 
sekretarz Zbigniew Małkiewicz. 
– Dzięki organizatorom tego spo-
tkania mieszkańcy naszej gminy 
mogą zapoznać się z problemem 
i zagrożeniami, od których nie da 
się uciec. Tego typu prelekcje, spo-
tkania informacyjne organizujemy 
zawsze na początku okresy grzew-
czego. W ten sposób wychodzimy 
naprzeciw zagrożeniom, uświada-
miając naszych mieszkańców jak 
zapobiegać tragediom.

Goście obejrzeli film o pod-
stępnym i bezwzględnym zabójcy, 
czyli tlenku węgla, a potem wy-
słuchali wskazówek dotyczących 
właściwego ogrzewania mieszkań, 
ich wentylowania, utrzymywania 
instalacji grzewczej i kominowej. 
Było też o zagrożeniach i statysty-
ce, która nie tylko w naszym kraju 
nie jest optymistyczna. Na całym 
świecie bowiem 80 tysięcy ludzi 
rocznie traci życie w pożarach, ale 
aż 51 procent z nich umiera w wy-
niku zatrucia gazami pożarowy-
mi. W 2015 roku w naszym kraju 
odnotowano 27 tysięcy pożarów 
mieszkań i 500 ofiar śmiertelnych. 
W naszym powiecie zmarło wtedy 
w wyniku pożaru pięć osób. Liczba 
ofiar czadu rośnie. W minionym 
sezonie wyniosła ona w kraju 71.

– To właśnie odcięcie dopły-
wu tlenu jest przyczyną pojawia-
nia się w obiektach tlenku węgla, 
czyli czadu i śmierci ludzi w wyni-
ku zatrucia – wylicza Dariusz Do-
magalski. – Najlepszym sposobem 
ochrony swojego zdrowia i życia 
jest zainstalowanie w domu, naj-
lepiej na każdej kondygnacji, czuj-
ki czadu. Takie czujniki można ku-
pić w sklepach, supermarketach. 
Koszt dobrej czujki to sto złotych, 
ale są i tańsze. Czujka wystarcza 
na siedem lat. Trzeba też pamię-

tać, że czujkę dymu instalujemy 
najlepiej na suficie, a czujkę czadu 
na ścianie na wysokości wzrostu 
człowieka, czyli około  1,7 m nad 
podłogą, natomiast czujkę gazu 
około siedemdziesiąt centyme-
trów nad podłogą. Czujniki gazu 
butlowego nas dotyczą, bo nie 
mamy w naszym rejonie gazo-
ciągu i te są podłączane do sie-
ci elektrycznej i wystarczają na 
około dziesięć lat. Czujniki cza-
du i dymu są zasilane bateriami. 
W razie zagrożenia, czyli pojawie-
nia się w pomieszczeniu tlenku 
węgla, dymu czy gazu te czujki 
wydają przeraźliwy dźwięk, który 
na pewno obudzi każdego. Zakup 
czujek to najlepsza inwestycja. 
Przypominam, że czad bardzo 
szybko niszczy komórki życiowe, 
nie warto więc oszczędzać i to nie 
są żadne kampanie firm sprzeda-
jących tego typu urządzenia, to 
jest zapobieganie tragediom.

Ze statystyk strażaków wyni-
ka, że aż 70 procent ofiar jest za-
skakiwanych przez pożar w nocy. 
I dlatego tak wielką rolę wszelkie 
służby ratunkowe przypisują czuj-
nikom dymu i tlenku węgla. Zasi-
lane bateriami maleńkie urządze-
nia ostrzegają głośnym sygnałem 
dźwiękowym domowników o nie-
bezpieczeństwie i dają szansę na 
ewakuację. Czujniki powinniśmy 
instalować w pomieszczeniach na-
rażonych na pożar, w kotłowniach, 
kuchniach, pomieszczeniach z ko-
minkiem. Pamiętajmy jednak, 
żeby czujników nie zasłaniać, nie 
malować, nie zaklejać, sprawdzać 
baterie i instalować zgodnie z za-
leceniami producenta.

– Gdy czujka zadziała, nale-
ży najpierw wyprowadzić ludzi 
z pomieszczenia, przewietrzyć je, 
wezwać straż, która odpowiednim 
sprzętem sprawdzi, skąd wydoby-
wa się czad – przypomina Dariusz 
Domagalski. – Czuja uratuje życie 
nam i naszym bliskim. Apeluję 
o instalowanie czujek także w blo-
kach, bo ich mieszkańcy też są 
narażeni. Przypominam zdarzenie 
z Włocławka, gdzie pożar wybuchł 
na czwartym piętrze, a zatruli się 
czadem mieszkający na piętrze 
szóstym, bo czad dostał się wen-
tylacją.

Strażacy przypominają, że 
po 10-minutowym pożarze tem-
peratura w obiekcie sięga tysiąca 
stopni i wtedy wszelkie materiały 
zapalają się już nie tylko od pło-
mienia, ale samoczynnie. Im wy-
żej, tym temperatura i zagrożenie 
większe. Ewentualna ewakuacja 
jest najbezpieczniejsza w niższych 

partiach pomieszczenia, tuż przy 
podłodze. W blokach mieszkal-
nych każdy lokal jest odrębną 
strefą pożarową, a więc ogień nie 
powinien przenikać.

– Nasze zmysły nie wyczuwają 
tlenku węgla, który  powstaje pod-
czas niecałkowitego spalania ma-
teriałów palnych – mówi kpt. Pa-
tryk Szajgicki z lipnowskiej straży 
pożarnej. – Wdychanie czadu po-
woduje bóle głowy, senność, aż do 
utraty przytomności. Pierwszym 
działaniem w przypadku pojawie-
nia się czadu jest natychmiastowe 
przewietrzenie pomieszczenia, 
natomiast w przypadku tlenku 
węgla należy wykonywać cyklicz-
ne przeglądy i czyszczenie prze-
wodów kominowych, nie należy 
zasłaniać kratek wentylacyjnych, 
trzeba dostosować wentylację po-
mieszczeń do standardów okien-
nych, założyć czujniki.

Tlenek węgla towarzyszy nam 
niestety od zawsze, czyli od kiedy 
zaczęliśmy palić drewnem, wę-
glem.      Tlenek węgla, czyli czad 
to gaz bezwonny, bezbarwny, nie 
ma smaku, ale jest silnie trujący. 
Dostaje się do organizmu przez 
układ oddechowy, a następnie 
błyskawicznie wchłaniany jest do 
krwioobiegu i uniemożliwia pra-
widłowe rozprowadzenie tlenu we 
krwi i powoduje uszkodzenia mó-
zgu oraz innych narządów.

Czad powstaje w wyniku spa-
lania węgla, gazu, oleju przy nie-
doborze tlenu, czyli przy braku 
dopływu świeżego powietrza. Na 
działanie czadu narażony jest każ-
dy, kto w zatrutej nim atmosfe-
rze przebywa. Najbardziej jednak 
bezbronne są niemowlęta (ich 
krew jeszcze silniej przyswaja tle-
nek węgla). Te same dawki czadu 
mocniej działają na osoby chore 
i pracujące fizycznie. Tlenek wę-
gla jest groźny, bo nie jesteśmy 
w stanie wyczuć organoleptycznie 
jego obecności. Pierwszym ob-
jawem jest osłabienie, bóle kost-
no-stawowe, bóle głowy. Potem 
pojawiają się wymioty, zaburzenie 
równowagi, senność, utrata przy-
tomności. Czad 210 razy łatwiej niż 
tlen łączy się z hemoglobiną. Krew 
przestaje transportować wtedy 
tlen. Zgon następuje, w zależno-
ści od stężenia czadu, po kilku 
minutach lub po kilku godzinach 
przebywania w pomieszczeniu za-
czadzonym.

Żeby zapewnić bezpieczeń-
stwo, należy dbać o prawidłową 
wentylację pomieszczeń, dokony-
wać przeglądów komina, urządzeń 
grzewczych, instalacji wentyla-

cyjnej. Jeśli używamy węgla lub 
drewna do ogrzewania naszych 
domów, powinniśmy poprosić fa-
chowca o dokonanie przeglądu 
raz na trzy miesiące. W przypad-
ku gazu ziemnego lub oleju opa-
łowego raz na pół roku. Każdy 
zarządca lub właściciel budynku 
ma obowiązek sprawdzenia in-
stalacji wentylacyjnej co najmniej 
raz w roku. Nie należy nadmiernie 
uszczelniać pomieszczeń.

– W kotłowni musi być dobra 
wentylacja, bez dopływu powie-
trza, konkretnie tlenu, nie chce się 
palić w piecu – zastrzega mistrz 
kominiarski Tomasz Sikora. – Do-
bra wentylacja w kotłowni powo-
duje też mniejsze zużycie opału. 
Nie jest wskazane utrzymywanie 
niskiej temperatury, czterdzie-
stostopniowej na przykład na 
piecu, bo powoduje to osadzanie 
się sadzy. Nie należy używać mo-
krego opału. Przeglądy kominiar-
skie może wykonywać czeladnik 
lub mistrz, natomiast kontrolę 
roczną tylko mistrz kominiarski. 
Czyszczenie komina w przypadku 
ogrzewania paliwem stałym ko-
nieczne jest cztery razy w roku.

Pamiętajmy, żeby nie zaklejać 
kratek wentylacyjnych, zapewniać 
dopływ powietrza, uchylać okna 
lub stosować chociaż mikrowen-
tylację okien i drzwi. Nigdy nie 
należy spalać niczego w zamknię-
tych pomieszczeniach, jeśli nie są 
wentylowane. Tu chodzi głównie 
o popularne kominki. Nie można 
też instalować instalacji grzew-
czych na własną rękę, bez pomocy 
fachowca.

Każda zima to ponad 2 tysią-
ce zatruć. Niestety nie każdego 
udaje się uratować. W przypadku 
zaczadzenia należy natychmiast 
zapewnić dopływ świeżego po-
wietrza, otworzyć okna i drzwi 
w celu usunięcia z pomieszczeń 
tlenku węgla. Poszkodowanego 
niezwłocznie należy wynieść na 
powietrze, rozluźnić ubranie. Jeśli 
osoba nie oddycha, trzeba przy-
stąpić do wykonania sztucznego 
oddychania i masażu serca. Bez-
cenne jest jednak jak najszybsze 
wezwanie służb ratunkowych. 
Pamiętajmy, że w mózgu po 3 
minutach niedotlenienia docho-
dzi do trwałych uszkodzeń. Jeżeli 
mamy jakiekolwiek podejrzenia, 
sprawdźmy. Strażacy są w posia-
daniu mierników tlenków węgla 
i na każde zgłoszenie reagują. 
I pamiętajmy, że powietrze niko-
mu nie szkodzi, więc wentylujmy 
nasze mieszkania. W pomieszcze-
niach ze źródłem ognia koniecz-

ne jest uchylanie okien. Nigdy nie 
można zaklejać kratek wentylacyj-
nych.

Obecność tlenku węgla po-
zwala wykryć czujnik. W sprze-
daży oprócz czujek czadu są rów-
nież czujniki dymu lub urządzenia 
wykrywające jednocześnie tlenek 
węgla i inne groźne sytuacje. Ich 
cena waha się w granicach 100 
złotych i zależy od zasięgu, wy-
dajności. Organizatorzy podczas 
konferencji rozlosowali czujki 
i wręczyli szczęśliwcom. Warto 
sięgnąć do kieszeni, kupić czujnik 
i spać spokojnie.

Zabójczy jest bowiem nie 
tylko ogień i czad. Otaczające 
nas produkty wydzielają podczas 
spalania, oprócz tlenku węgla, 
inne gazy. Niektóre z nich można 
wyczuć organoleptycznie. Często 
brakuje jednak czasu na ostrzeże-
nie. Choinka np. zawierająca olejki 
eteryczne, spala się w ciągu kilku 
sekund. Przy temperaturze 300 
stopni wypadają szyby, przy 800 
stopniach topi się szkło. Kiedy po-
żaru nie da się uniknąć, powstaje 
kwestia naprawienia szkód. Wtedy 
może pomóc ubezpieczyciel pod 
warunkiem, że byliśmy ubezpie-
czeni i że wybraliśmy odpowiedni 
wariant. A że teraz w naszym kra-
ju roi się od wszelkiego rodzaju 
ubezpieczeń, to nie zawsze mimo 
posiadania polisy otrzymujemy 
odszkodowanie.

– Ubezpieczyciel może odmó-
wić wypłaty odszkodowania wte-
dy, kiedy ubezpieczony nie spełnił 
wymogów prawa budowlanego, 
nie ma choćby protokołu z prze-
glądu kominiarskiego – mówi Da-
riusz Domagalski. – Jeśli mamy 
ubezpieczony dom, sprawdźmy 
warunki polisy.

Uczestnicy wtorkowego spo-
tkania w skępskim ratuszu mieli 
także możliwość poznania zasad 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, czyli takiej jakiej powinien 
każdy udzielić poszkodowanemu 
w razie zdarzenia, poznali działa-
nie i przeznaczenie defibrylatora, 
zasady resuscytacji czy pomo-
cy w razie krwotoku, padaczki, 
omdlenia. Istotne jest, że utra-
ta półtora do dwóch litrów krwi 
stwarza już rzeczywiste zagroże-
nie dla życia człowieka i że w razie 
krwawienia z nosa zawsze należy 
głowę schylić maksymalnie do 
dołu, a na kark czy czoło dać zim-
ny okład. Były tez ćwiczenia z re-
suscytacji i informacje o zachowa-
niu w razie utraty przytomności.

Lidia Jagielska
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Chleb, który zabija
Dokarmianie ptaków  Zima to czas, w którym dokarmiamy ptaki, robimy to w dobrej wierze, gdyż 
chcemy im pomóc przetrwać. Czasem jednak nasza pomoc może je zabić. Czym więc je karmić, aby im nie 
zaszkodzić?

W pierwszym odruchu chcąc 
nakarmić zimą ptaki, sięgamy 
po „wczorajszy” chleb lub bułki, 
które zostają nam w domu. Taki 
mokry chleb prowadzi do cho-
rób układu pokarmowego pta-
ków, dla nich to najgorsze, wręcz 
śmiertelne dokarmianie.

Ornitolodzy twierdzą, że 
wcale nie trzeba dokarmiać, 
zwłaszcza tych dzikich ptaków. 
Są one bowiem nauczone sa-
memu zdobywać pokarm. Pta-
ki zaczynamy dokarmiać tylko 
wtedy, gdy pokrywa śnieżna 
uniemożliwia im żerowanie. 
Podczas bezśnieżnej zimy ptaki 
powinny radzić sobie same, bez 
naszej pomocy. Początkowo wy-
kładamy niewiele pokarmu, aby 
się nie zepsuł. Dokarmianie koń-
czymy wraz z nadejściem wio-
sny (przed końcem kwietnia). 
Nie rozpoczynajmy dokarmia-
nia ptaków zbyt wcześnie, gdyż 
zaburza to wędrówkę łabędzi 
i kaczek, powodując ich pozo-
stawanie w Polsce i późniejsze 
problemy w przetrwaniu zimy. 
W aglomeracjach miejskich ptaki 
idą na łatwiznę, szybko się przy-
zwyczajają do tego, że pożywie-
nie mogą znaleźć tam gdzie są 
ludzie. Te większe – kawki i gaw-
rony – zdobywają pożywienie 
nawet w śmietnikach i oczysz-
czają nasze miasta z porzuco-
nych resztek jedzenia. Te mniej-
sze zaczynamy sami dokarmiać. 
Dlaczego? Robią to głownie 
ludzie starsi i dzieci. Działamy 
w przekonaniu, że trzeba im 
pomóc, bo przecież jest zimno 
i nie ma pożywienia. No i wiele 
ludzi karmi, bo cieszy ich widok 
sikorek czy innych ptaszków na 
parapecie czy w karmniku.

Jeśli już dokarmiamy to jak 
to prawidłowo robić?

ważne jest miejsce
Jeśli chodzi o dokarmianie 

przy domu, warto wybrać miej-
sce zaciszne, osłonięte przed 
wiatrem, ale jednocześnie od-
słonięte. Powinno to być miejsce 
uniemożliwiające drapieżnikom 

(kotom, krogulcom) zaczajenie 
się w pobliżu karmnika. Najlep-
sze są miejsca osłonięte domem 
lub krzewami od strony zachod-
niej, zwłaszcza jeśli w pobliżu 
są gęste i dość wysokie krze-
wy (berberysy, pigwowce, pną-
ce róże itp.), gdzie ptaki łatwo 
skryją się w razie ataku krogul-
ca. Wokół karmnika, w promie-
niu kilku metrów, mogą znaj-
dować się jedynie niskie trawy, 
w których nie zdoła zaczaić się 
żaden kot. Ptaki unikają miejsc 
o ograniczonej przestrzeni, skąd 
trudno uciec w razie zagrożenia. 
Nieodpowiednimi miejscami do 
dokarmiania ptaków są prze-
szklone werandy. Zdarza się, że 
spłoszone ptaki rozbijają się lub 
wręcz zabijają o duże szyby znaj-
dujące się w sąsiedztwie. W blo-
kach karmnik na parapecie po-
winien być zamocowany mocno 
i być stabilny. Jeśli dokarmiamy 
ptaki na parapecie okna w blo-
ku, sąsiedzi z dołu powinni być 
o tym uprzedzeni, by nie doszło 
do sytuacji, że na ich interwencje 
zostaniemy zmuszeni przerwać 
dokarmianie w czasie najsilniej-
szych mrozów, gdy najwięcej 
ptaków pojawia się przy karmni-
ku, bo są już przyzwyczajone do 
tego miejsca. Zwłaszcza kawki 
i gołębie bardzo zanieczyszczają 
parapety. Ptaki te w razie zbyt 
dużej liczebności warto dokar-
miać obok bloku, a przy oknie 
zawieszać tylko słoninę dla si-
kor.

Do dokarmiania ptaków np. 
w parku podobnie warto wy-
brać miejsce zaciszne, osłonięte 
przed wiatrem, ale jednocześnie 
odsłonięte. Ptaki muszą mieć 
możliwość ucieczki w razie za-
grożenia. Oczywiście wygodniej 
jest wysypać ziarno i chleb tuż 
przy parkowej alejce, ale kaczki 
i gołębie będą w takim miejscu 
stale przez kogoś płoszone, gdyż 
alejką będą przechodzili ludzie, 
czasem z rozbrykanymi dziećmi, 
a czasem z tryskającymi energią 
psami. A one potrzebują spokoju 

i poczucia bezpieczeństwa.
Dokarmianie ptaków łow-

nych tj. bażantów, kuropatw 
wymaga uzgodnienia z kołem 
łowieckim, ponieważ możemy 
zostać posądzeni o kłusownic-
two. W tym przypadku to łow-
czy koła lub osoba uprawniona 
wskaże nam miejsce do dokar-
miania.

Domek na jedzenie
Żaden karmnik nie powi-

nien zawierać ostrych elemen-
tów, wystających gwoździ, gdyż 
ptak może się łatwo o nie zra-
nić. Karmnik powinien być zada-
szony, by chronić pokarm przed 
zmoczeniem. Powinien także za-
wierać osłonę od strony północ-
nej, by ochronić przed zimnym 
północnym wiatrem. Domek 
powinien umożliwiać swobodny 
dolot i odlot ptaków. Dobrze jest 
też, aby podłoga domku na któ-
rą wysypujemy ziarna była gład-
ka, najlepiej wysuwana tak aby 
można było ją oczyścić z resz-
tek zalegającego, przyklejonego, 
nadpsutego pokarmu i ptasich 
odchodów. Wiele ptaków zaraża 
się w karmnikach niebezpiecz-
nymi dla nich bakteriami i paso-
żytami.

Nie wieszajmy na karmni-
kach kupowanych w marketach 
karm dla ptaków w uformowa-
nej kuli w siatce. Zdarzały się bo-
wiem przypadki, że ptak zaplatał 
się w taką siatkę.

karma ma znaczenie
Najważniejsze to rodzaj i ja-

kość pokarmu. Zdarza się, ze lu-
dzie oferują ptakom spleśniały 
chleb, resztki ciast, zepsute ka-
sze czy stęchłe ziarno. Głodne 
ptaki wszystko zjedzą, ale efekty 
takiej „pomocy” jak już pisali-
śmy, mogą być tragiczne.

Najłatwiej jest z sikorkami. 
Chyba każdy z nas wie, że lu-
bią one słoninę i zawieszamy ją 
przy karmnikach. Słonina musi 
być surowa i bez żadnych przy-
praw, nie może wisieć dłużej niż 
3-4 tygodnie. Trzeba ją zdejmo-
wać przy temperaturze powyżej 

zera, gdyż wtedy szybko jełcze-
je i staje się szkodliwa. Sikorki 
z chęcią zjedzą też nasiona sło-
necznika, w skorupkach lub bez 
ale absolutnie nie słonego lub 
w karmelu. Tylko naturalny.

Wróble i mazurki może-
my karmić różnymi odmiana-
mi prosa, drobną kaszą, sło-
necznikiem łuskanym. Gołębie, 
sierpówki, kawki i gawrony 
można dokarmiać grubą kaszą, 
pszenicą, a także pokrojonymi 
w 1-centymetrowa kostkę, ko-
niecznie czerstwym, białym pie-
czywem.

Jeśli w naszym ogrodzie po-
jawią się dzwońce, to w okresie 
najsilniejszych mrozów wysyp-
my im nieco konopi i słonecz-
nika. A w przypadku odwiedzin 
stadka trznadli, dajmy nieco 
prosa, łuskanego owsa czy płat-
ków owsianych.

Jeśli mróz nie jest zbyt 
mocny i wysypiemy pokrojo-
ne rodzynki, daktyle, morele 
czy kawałki jabłka to możemy 
spodziewać się odwiedzin kosa 
i kwiczoła. Trznadle jedzą proso, 
łuskany owies i płatki owsiane.

Kaczki i łabędzie można 
dokarmiać (ale nie jest to nie-
zbędne dla ich przeżycia) tylko 
w okresach silnych mrozów, gdy 
powierzchnia wody skuta jest 
lodem przez kilka, kilkanaście 
dni i ptaki nie mają dostępu do 
naturalnego pokarmu, jakim są 
rośliny wodne. I tu wracamy do 
tematu chleba, bo przed oczy-
ma mamy zazwyczaj widok do-
karmianych właśnie chlebem 
łabędzi. Nie należy tego robić. 
Chleb spożywany przez długi 
okres wywołuje u nich schorze-
nia układu pokarmowego, które 
prowadzą do osłabienia ptaków 
i ich zamarzania. W czasie tra-
wienia wytwarza on bowiem 
kwas chlebowy, który zakwasza 
układ pokarmowy ptaka, prowa-
dząc do biegunek, a także bardzo 
poważnej choroby – kwaśnicy 
żołądka. Chleb zawiera ponad-
to sól, a ta zaburza gospodar-

kę wodną organizmu, co może 
prowadzić do śmierci. Ponieważ 
łabędź jest roślinożercą, można 
mu podawać wyłącznie pokarm 
roślinny. Naturalnym pożywie-
niem łabędzi i kaczek są wodne 
rośliny (również zbutwiałe, mat-
ki karmią nimi swoje młode), 
małże, ślimaki oraz larwy owa-
dów.

Łabędzie karmimy zbożem 
oraz surowymi bądź gotowany-
mi bez soli, drobno pokrojonymi 
warzywami. Ptaki lubią ziarna 
kukurydzy, gotowane ziemnia-
ki, buraki pastewne, marchew-
kę, kapustę, (warzywa mogą być 
ugotowane lub surowe, najle-
piej niesolone), płatki zbożowe, 
otręby, ziarna zbóż – gotowane 
i osuszone. Pokarm wykładamy 
tylko w takiej ilości, którą ptaki 
zjedzą natychmiast. Jeżeli wy-
łożymy go za dużo, karma sple-
śnieje lub zamarznie i spożyta 
przez ptaki może im zaszkodzić. 
Normalnie łabędzie przygotowu-
ją się do przetrwania zimy przez 
nagromadzenie dużych zapasów 
tłuszczu pod koniec lata i je-
sienią. Jest on zużywany przez 
ptaki w czasie niesprzyjających 
warunków zimą. Zagrożenie dla 
tych pięknych ptaków stanowi 
jeszcze jedno nieodpowiedzial-
ne działanie ludzi poprzez do-
karmianie ich przez cały rok, 
co prowadzi do rozwoju nieko-
rzystnych zwyczajów wśród tych 
ptaków.

Dobrze o zimowym dokar-
mianiu ptaków pomyśleć już 
latem lub jesienią, by zimą po-
dać im zebrane wcześniej i za-
mrożone owoce czarnego bzu, 
jarzębiny, ligustru, porzeczek, 
jagód albo aronii. Suszone owo-
ce nie są tak dobre jak mrożone, 
gdyż pęcznieją w wolu, powięk-
szając swą objętość, co przy zje-
dzeniu ich większej ilości może 
okazać się niebezpieczne. Poza 
tym mrożone owoce są bogat-
sze w witaminy i ptaki szybciej 
je trawią.

tekst i fot. (Cr)
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Koła do rejestracji
KOŁA GOSPODYŃ  Ważna informacja dla pań należących do 
kół gospodyń wiejskich. Mogą one zostać wpisane do rejestru 
prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa i zyskać nowe uprawnienia oraz szansę na pomoc 
państwa

ARiMR prowadzić będzie 
Krajowy Rejestr KGW. Wpisanie 
danego koła na listę jest bezpłat-
ne. Zgodnie z przepisami ustawy, 
która została podpisana pod ko-
niec listopada przez prezydenta, 
na terenie wsi będzie mogło ist-
nieć tylko jedno koło gospodyń 
wiejskich, a terenem działalności 
koła może być jedna bądź więcej 
wsi. Ważne jest to, że przez mie-
siąc, czyli prawie do końca roku 
obecne KGW mają pierwszeń-
stwo wpisu do rejestru przed 
nowymi kołami, które miałyby 
dopiero się zawiązywać.

Każde KGW musi mieć swój 
statut. Gdy znajdzie się w krajo-

Dołek trwa
Sytuacja na rynku wieprzowiny nie poprawia się. Rol-
nicy zaczynają tracić cierpliwość. Kilka dni temu za-
blokowali jedną z dróg w centrum kraju.

Trzoda chlewna

Rolnicy blokowali skrzyżo-
wanie dwóch dróg krajowych pod 
Piotrkowem Trybunalskim. Bywa, 
że nie ma nawet możliwości sprze-
daży świń w skupie i to mimo bar-
dzo niskich cen. Jednocześnie do 
kraju są importowane kolejne tony 
wieprzowiny. W tym roku jest to 722 
tys ton. To więcej niż przed rokiem. 
Tymczasem stawki w naszym wo-
jewództwie nadal pozostają na dra-
matycznie niskim poziomie.

7 grudnia świnie można było 
odstawić za ok. 3,70 zł. Jeszcze na 

Gen przeciwko rdzy
Żółta rdza zbóż to jedna z najbardziej powszechnych chorób, z którą muszą zma-
gać się polscy rolnicy. Niestety jest coraz bardziej odporna na oferowane fungi-
cydy.

Uprawy

Rdza to choroba, która ata-
kuje kilkadziesiąt gatunków traw 
i zbóż. Najbardziej dokuczliwa jest 
w plantacjach pszenicy.  Najbar-
dziej odporne na grzyby jest żyto. 
Kiedy zaatakuje, objawia się po-
jawieniem się na liściach żółtych 
grudek przypominających rdzę. 
Grzyby są rozsiewane przez wiatr. 
Choroba najlepiej rozwija się przy 
ciepłej i wilgotnej pogodzie.

Obecnie na zarażenie się żół-
tą rdzą narażone jest 88% zbóż 
na świecie. Szacuje się, że co roku 
niszczy ona 5 milionów ton zbo-
ża. Tym co charakteryzuje grzyby 
wywołujące rdzę, są szybkie prze-
obrażenia. Trwa więc wyścig zbro-
jeń między grzybem, a firmami 

KRUS

Nowości w emeryturach
Rolnik może uzyskiwać przychody, będąc na emeryturze czy rencie, ale nie mogą 
one przekroczyć pewnych progów. Od 1 grudnia obowiązują nowe stawki, od któ-
rych zaczyna się zmniejszanie lub zawieszanie rent i emerytur.

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego zimniejszy 
świadczenie, kiedy rolnik uzyska 
przychód 3.206 zł 20 gr. To dokład-
nie 70% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia. Zawieszenie 
renty lub emerytury nastąpi po 
przekroczeniu 5.954 zł 30 gr., czyli 
130% przeciętnego wynagrodzenia. 
KRUS każdorazowo dostosowuje 

Maszyny

Starszy 
wciąż popularny
Ciągniki marki Massey Ferguson są w listopadzie li-
derami rynku maszyn używanych. Minimalnie wy-
przedzają John Deere.

Nasi rolnicy wciąż wolą ku-
pować maszyny nawet 20-letnie 
i starsze. W październiku na rynku 
wtórnym kupiono 1089 maszyn, 
a od początku roku kilkanaście ty-
sięcy. W wyścigu na najpopularniej-
sze marki ciągników używanych 
walczą Massey Ferguson i John 
Deere. W październiku najczęściej 
rejestrowano używanie zielonych 
traktorów spod znaku jelenia. Na 
trzecim miejscu podium jest Fendt. 
Kolejne miejsca należą do Case, Ur-
susa i Deutz Fahr. Ponad połowa 
używanych ciągników, które zmie-
niły właścicieli, miały ponad 20 lat. 
Nawet w tym wieku dobry i zadba-

Zima ze szkoleniami
Zima to tradycyjny okres nasilenia szkoleń. Organi-
zowane są także przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Od stycznia do 
kwietnia w wielu powiatach odbędą się szkolenia po-
święcone wymaganiom cross compliance.

Porady

Szkolenia są możliwe dzięki 
dofinansowaniu Unii Europejskiej 
w ramach działania „Wsparcie dla 
działań w zakresie kształcenia 
zawodowego i nabywania umie-
jętności”. Łącznie przewidziano 
aż 56 szkoleń dla 1380 osób. Mogą 
w nich uczestniczyć rolnicy i ich 
małżonkowie, osoby zatrudnione 
w rolnictwie i właściciele lasów. 
Podajemy terminy szkoleń w po-
wiatach, gdzie wychodzą nasze 
czasopisma: Ciechocin 10 stycznia 
o godz. 10, Radomin 11 stycznia 
o godz. 10, Tłuchowo 9 stycznia 
godz. 10, Dębowa Łąka 10 stycz-
nia godz. 10., Kikół 18 marca godz. 

początku września ceny były wyż-
sze o ok. 80 groszy na kilogramie. 
To bardzo dużo. Na równie niskim 
poziomie pozostają także ceny pro-
siąt. Obecna sytuacja nie ma więk-
szego związku nawet z Afrykań-
skim Pomorem Świń. Ceny pikują 
w całej Europie. Fachowcy mówią, 
że jest to część cyklu obejmujące-
go świńskie dołki i górki, a zmiana 
trendu na wzrostowy ma nastąpić 
w połowie przyszłego roku. Pożyje-
my, zobaczymy.

(pw)

10., Chrostkowo 19 marca godz. 10,  
Bobrowniki 20 marca, godz. 10, 
Wielgie, 20 marca godz. 10, Brzuze 
1 lutego g. 10, Wąpielsk 4 lutego g. 
10, Rogowo 5 lutego g. 10, Płużnica 
14 lutego g. 10. Zbójno 25 marca g. 
10. , Skrwilno 22 marca g. 10.

Wiedzę dotyczącą cross com-
pliance warto odświeżać, ponie-
waż co roku część rolników jest 
kontrolowana przez Agencję Re-
strukturyzacji i modernizacji Rol-
nictwa właśnie ze spełniania tych 
zasad. Gdy stwierdzane są uchy-
bienia, rolnikowi grozi zmniejsze-
nie dopłat bezpośrednich.

(pw)

wym rejestrze, zyskuje osobo-
wość prawną, czyli to na czym 
tak bardzo zależało paniom przez 
lata. Wniosek o wpis koła gospo-
dyń wiejskich do KRKGW wraz 
ze statutem lub oświadczeniem 
o przyjęciu wzorcowego statutu 
(stanowiącego załącznik do usta-
wy o KGW) składa do kierownika 
właściwego miejscowo powiato-
wego biura Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Konieczne jest więc spotkanie 
się w przynajmniej 10 osób, po-
nieważ tylu członków założycieli 
jest konieczne i przyjęcie statu-
tu, podpisanie niezbędnych do-
kumentów.

Członkiem koła gospodyń 
wiejskich może być każda oso-
ba, która ukończyła lat 18 i któ-
rej miejscem zamieszkania jest 
wieś będąca terenem działalno-
ści koła. Jednocześnie można być 
członkiem tylko jednego koła go-
spodyń wiejskich. W przypadku 
zwykłego wiejskiego koła będzie 
to wniosek o wpis KGW do kra-
jowego rejestru. Znajdziemy go 
na stronie internetowej ARiMR. 
Drugi z dokumentów to załącz-
nik, gdzie swoje dane wpisze 
przynajmniej 10 członków zało-
życieli.

(pw)

oferującymi środki ochrony roślin. 
Od 20 lat naukowcy badają geny 
zbóż. Szczególnie zainteresowała 
ich sekwencja genowa Yr15. To ona 
odpowiada za samoobronę rośliny 
przed grzybami. Sekwencja zosta-
ła dokładnie przebadana i obecnie 

stawki po opublikowaniu przez 
Główny Urząd Statystyczny wyso-
kości przeciętnych wynagrodzeń.

Inną kwestią poruszaną przez 
rząd, a związaną ze świadczeniami 
z KRUS, są tzw. emerytury mat-
czyne. Miałyby one wejść w życie 
w przyszłym roku i przysługiwać 
każdej matce, która wychowała 
przynajmniej czwórkę dzieci. Taka 

emerytura miałaby wynosić nie-
wiele, bo 1029,80 zł. Świadczenie 
będzie przysługiwać paniom, któ-
re skończyły 60 lat oraz panom, 
którzy samotnie wychowywali 
dzieci i ukończyli 65 lat. Przyzna-
nie emerytury odbywać się będzie 
na wniosek zainteresowanego.

(pw)

ny traktor to wciąż spory wydatek 
dla rolnika.

Na nowe maszyny stać niewie-
lu. W przyszłym roku dla właści-
cieli używanych i leciwych maszyn 
może zmienić się jeden z obowiąz-
ków. Rząd przygotowuje prawo, 
zgodnie z którym nie będą musieli 
zmieniać dowodów rejestracyj-
nych, gdy zabraknie w nich miejsca 
na przybicie pieczątki. Obowiązko-
wy będzie dokument wydawany 
w stacji kontroli pojazdów. Wymia-
na dowodu rejestracyjnego będzie 
dobrowolna.

(pw)

trwają prace nad przygotowaniem 
odmiany odpornej w zupełności na 
żółtą rdzę. Z pewnością byłoby to 
doniosłe odkrycie na które czekają 
miliony rolników.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Lekarze wystawiają e-zwolnienia

Niemal 11 tys. w weekend, blisko 151 tys. w poniedziałek i ponad 
103,5 tys. we wtorek – to bilans pierwszych dni obowiązywania elek-
tronicznych zwolnień lekarskich. W szczytowym momencie do syste-
mu wpływało nawet 19 e-zwolnień na sekundę. Od 1 grudnia lekarze 
mogą wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. 
Te w wersji papierowej przestały obowiązywać z końcem listopada. 
E-zwolnienie, które wystawi lekarz, automatycznie trafia do systemu 
ZUS i jest w nim zapisane. Dlatego lekarz nie musi dostarczać papie-
rowych zwolnień do ZUS oraz przechowywać ich drugiej kopii. Jeżeli 
lekarz wystawi e-ZLA każdy pracodawca, który założył swój profil na 
PUE ZUS, ma niemal natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wystawio-
nym pracownikowi.

Kiedy koniec remontu „kowalewskiej”? 

Trwa przebudowa blisko 10-kilometrowego 

odcinka drogi wojewódzkiej Golub-Dobrzyń 

– Kowalewo Pomorskie. – Wykonawca, czyli 

firma Trakcja PRKiI zakłada, że do zakończenia 

wszystkich prac potrzebuje około dwóch mie-

sięcy z dobrą pogodą – tłumaczy Michał Si-

tarek. – Zwracamy jednak uwagę wykonawcy, 

by podstawowy zakres prac finalizował jeszcze 

w tym roku. Po świętach istnieje duże ryzyko 

zimowej przerwy, a zależy nam na ogranicze-

niu utrudnień dla mieszkańców do niezbędne-

go minimum. Liczymy się z tym, że wszystkie 

prace będą kończyły się wiosną.

Szkolenia komputerowe 

Projektowanie stron www, obsługa programów biurowych i tworzenie gra-
fiki komputerowej – to zakres niektórych certyfikowanych szkoleń kompu-
terowych dla dorosłych, oferowanych w ramach projektu realizowanego 
przez współprowadzoną przez województwo Toruńską Agencję Rozwoju 
Regionalnego. Z kursów skorzysta 3310 osób z regionu. Szkolenia trwają, 
zapisy na kolejne prowadzone są w sposób ciągły. Mogą z nich skorzystać 
osoby powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, 
podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, mieszkają, 
pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz 
należą do jednej z trzech grup: osób z wykształceniem maksymalnie śred-
nim, osób z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształce-
nia), osób powyżej 50. roku życia (bez względu na poziom wykształcenia). 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać poprzez 
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu www.szkolenia-
komputerowe.tarr.org.pl.

KRUS wyjaśnia

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty przy-chodów decydujące o zmniejszeniu lub zawiesze-niu świadczeń emerytalno-rentowych. Wynoszą one odpowiednio: 70% przeciętnego miesięczne-go wynagrodzenia, tj. 3.206 zł 20 gr; 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.954 zł 30 gr. Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniej-szenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 13 listopada 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wyna-grodzenia w III kwartale 2018 r. (4.580 zł 20 gr).

Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych  

Jak podaje resort rodziny, pracy i polityki społecznej, nawet 60 tys. 
dzieci będzie mogło dodatkowo skorzystać z funduszu alimentacyjne-
go. Wszystko dzięki rządowej nowelizacji podnoszącej do 800 zł kryte-
rium dochodowe przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego oraz zmianom w zakresie aktywizacji dłużników alimentacyjnych. 
W czwartek Sejm opowiedział się za przyjęciem proponowanych roz-
wiązań. Nowe przepisy zobowiązują również organizatorów robót pu-
blicznych do zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimenta-
cyjnych. Ponadto organy egzekucyjne będą mogły prowadzić egzekucje 
z diet z tytułu podróży służbowych otrzymywanych przez dłużników (do 
wysokości 50 proc. tych diet). Wprowadzono też karę grzywny dla nie-
uczciwych pracodawców, którzy zatrudniają „na czarno” dłużników ali-
mentacyjnych.

Emerytury dla matek  

Jak poinformowała w ubiegłym tygodniu 
minister Elżbieta Rafalska, emerytury dla 
matek z co najmniej czwórką dzieci zaczną 
obowiązywać od marca 2019 roku. Chodzi 
o kobiety, które urodziły i wychowały co 
najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa 
do emerytury lub też ich emerytura wy-
płacana przez organ rentowy jest niższa od 
najniższej emerytury. Co ważne, emerytu-
rę otrzymają też ojcowie, w przypadku gdy 
matka dzieci nie żyje albo porzuciła rodzinę. 
Emerytura ma wynosić 1029,80 zł brutto.

Z myślą o seniorach  

Do 21 grudnia można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty 
dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W nowej edycji progra-
mu do wzięcia jest 40 mln złotych. O dofinansowanie (maksymalnie  
200 tys. zł, 10 proc. wkład własny) starać mogą się m. in. organizacje po-
zarządowe, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego. Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, 
w generatorze ofert dostępnym pod adresem https://asos2019.mpips.
gov.pl. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosi wyniki 
konkursu najpóźniej do 15 marca 2019 roku.
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni można 

oglądać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej do końca 
roku zwiedzający mogą poznać historię Szafarni i szafarskiego dworku, a także do-
wiedzieć się jak na przestrzeni lat zmieniał się ośrodek. Proces przemiany instytucji 
ukazuje kalendarium oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające poprzedni wygląd po-
mieszczeń i pałacu. Z kolei w bibliotece dostępne są dawne kroniki ośrodka i księgi 
pamiątkowe dokumentujące artystów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu 
ostatnich trzech dekad.

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

 Wąbrzeźno
 W środę 12 grudnia o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta zosta-

nie wystawa rękodzieła artystycznego Róży Patzer. Artystka swoje prace wysyła na 
różnego rodzaju konkursy, zdobywając czołowe lokaty. Trzykrotnie otrzymała wy-
różnienie z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Od 2002 r. współpracuje 
również z Muzeum Etnograficznym w Toruniu, gdzie należy do grupy rękodzieła 
ginącego. W latach 2015-2017 nagrodzona została z rąk Wojewody Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia na terenie kraju i zagranicy.

 15 grudnia w godz. 9.00-13.00 na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie odbędzie 
się Miejski Jarmark Bożonarodzeniowy. Podczas imprezy prezentowane będą prace 
twórców ludowych, rękodzielników, lokalnych artystów a także regionalne produkty 
spożywcze, ozdoby bożonarodzeniowe i wiele innych przedmiotów związanych z tym 
wyjątkowym czasem. – Do udziału w planowanej inicjatywie zapraszamy lokalnych 
i zamiejscowych przedsiębiorców produkujących artykuły żywnościowe, koła go-
spodyń wiejskich, pszczelarzy, cukiernie oraz osoby indywidualne zajmujące się 
produkcją ekologicznej żywności, a także podmioty zajmujące się wyrobem różnego 
rodzaju bożonarodzeniowych ozdób i suwenirów – informuje WDK. – Dodatkową 
atrakcją szczególnie dla najmłodszych będą odwiedziny św. mikołaja, który niewąt-
pliwie przywiezie słodkie upominki, dobre słowo i szeroki uśmiech dla każdego. 
Bliższych informacji udziela Dział Animacji Kultury WDK pod nr tel. 566881727, 
wew. 24

 18 grudnia o godz. 17.00 w WDK zostanie wystawiony spektakl teatralny dla 
dzieci „Mikołajkowa niespodzianka” w wykonaniu aktorów studia teatralnego Krak-
Art. z Krakowa. Przedstawienie opowiada historię małego chłopca o imieniu Mikoła-
jek, który z utęsknieniem wyczekuje nadejścia świąt Bożego Narodzenia i Mikołaja. 
Ale nie każdy lubi ten zimowy czas. Zła czarownica nigdy nie dostaje prezentów. 
Dlatego chce zepsuć święta innym. Na szczęście Śnieżynka pomoże Mikołajowi do-
trzeć na czas, aby ten mógł każde dziecko obdarować upominkiem. Bilety w cenie 5 
zł do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 16.00.

 23 grudnia o godz. 16.00 warto wybrać się do WDK na muzyczne jasełka pt. 
„Nasze Betlejem”. Wykonawcami przedstawienia będą uczniowie wąbrzeskich szkół 
i przedszkoli oraz zespół Nefes. Wstęp wolny!

 Rypin
 W środę 12 grudnia o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta zosta-

nie wystawa rękodzieła artystycznego Róży Patzer. Artystka swoje prace wysyła na 
różnego rodzaju konkursy, zdobywając czołowe lokaty. Trzykrotnie otrzymała wy-
różnienie z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Od 2002 r. współpracuje 
również z Muzeum Etnograficznym w Toruniu, gdzie należy do grupy rękodzieła 
ginącego. W latach 2015-2017 nagrodzona została z rąk Wojewody Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia na terenie kraju i zagranicy.

 15 grudnia w godz. 9.00-13.00 na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie odbędzie 
się Miejski Jarmark Bożonarodzeniowy. Podczas imprezy prezentowane będą prace 
twórców ludowych, rękodzielników, lokalnych artystów a także regionalne produkty 
spożywcze, ozdoby bożonarodzeniowe i wiele innych przedmiotów związanych z tym 
wyjątkowym czasem. – Do udziału w planowanej inicjatywie zapraszamy lokalnych 
i zamiejscowych przedsiębiorców produkujących artykuły żywnościowe, koła go-
spodyń wiejskich, pszczelarzy, cukiernie oraz osoby indywidualne zajmujące się 
produkcją ekologicznej żywności, a także podmioty zajmujące się wyrobem różnego 
rodzaju bożonarodzeniowych ozdób i suwenirów – informuje WDK. – Dodatkową 
atrakcją szczególnie dla najmłodszych będą odwiedziny św. mikołaja, który niewąt-
pliwie przywiezie słodkie upominki, dobre słowo i szeroki uśmiech dla każdego. 
Bliższych informacji udziela Dział Animacji Kultury WDK pod nr tel. 566881727, 
wew. 24

 18 grudnia o godz. 17.00 w WDK zostanie wystawiony spektakl teatralny dla 
dzieci „Mikołajkowa niespodzianka” w wykonaniu aktorów studia teatralnego Krak-
Art. z Krakowa. Przedstawienie opowiada historię małego chłopca o imieniu Mikoła-
jek, który z utęsknieniem wyczekuje nadejścia świąt Bożego Narodzenia i Mikołaja. 
Ale nie każdy lubi ten zimowy czas. Zła czarownica nigdy nie dostaje prezentów. 
Dlatego chce zepsuć święta innym. Na szczęście Śnieżynka pomoże Mikołajowi do-
trzeć na czas, aby ten mógł każde dziecko obdarować upominkiem. Bilety w cenie 5 
zł do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 16.00.

 23 grudnia o godz. 16.00 warto wybrać się do WDK na muzyczne jasełka pt. 
„Nasze Betlejem”. Wykonawcami przedstawienia będą uczniowie wąbrzeskich szkół 
i przedszkoli oraz zespół Nefes. Wstęp wolny! 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?koła Gospodyń Wiejskich 
po nowemu

  Polski Sejm po raz kolejny skierował pomocną dłoń w kie-
runku polskiej wsi. Tym razem posłowie pracowali nad po-
prawą sytuacji i polepszeniem warunków działania Kół Go-
spodyń Wiejskich. Przyjęto ustawę, która nadaje tym kołom 
osobowość prawną, ułatwia również pozyskiwanie dla nich 
nowych środków, dotacji itp. Od tej pory w każdej wsi będzie 
mogło istnieć tylko jedno takie koło

Obecnie funkcjonujące tego 
typu podmioty mają  miesiąc na 
uzyskanie osobowości prawnej, 
a tym samym uzyskania dodat-
kowego wsparcia finansowego 
na swoją działalność i rozwój. We 
wsiach, w których do tej pory nie 
istniało takie koło bądź dotychczas 
istniejące nie uzyskało osobowości 
prawnej wg nowych zasad, kobiety 
tworzące takie koło mogą uzyskać 
nawet 5000zł pomocy na start. 
Wystarczy, że co najmniej 10 peł-
noletnich osób wyrazi chęć bycia 
członkiem KGW, a w odpowiednim 
oddziale Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
złoży wniosek o rejestrację koła. 

Następnie należy założyć kon-
to w banku, na które zosta-
nie przelana odpowiednia 
kwota z ARiMR. Złożenie 
wniosku o rejestrację nowe-
go powinno być wykonane 
do 27.12.2018r. Całą procedurę 
najlepiej pokazuje grafika:

Na stronie www.kobie-
tygospodarnewyjatkowe.pl 
zostały udostępnione wszel-
kie niezbędne dokumenty, 
które umożliwią zarówno 
nowym, jak i obecnie funk-
cjonującym KGW skorzysta-
nie z pełni możliwości, jakie 
daje im nowa ustawa. Koła 
gospodyń wiejskich to bar-
dzo ważny i od dawna funk-
cjonujący element kultury, 
tradycji i wartości środowi-
ska wiejskiego. Zmiany, które 
obecnie zachodzą, tym bar-
dziej dadzą im możliwości 
jeszcze lepszej, skutecznej 
formy rozwoju wsi. Głównie 
za sprawą rosnących możli-
wości finansowania najróż-
niejszych inicjatyw i walo-
rów polskiej wsi. Osobowość 
prawna KGW według zapi-
sów nowej ustawy umożliwia 
im działalność gospodarczą. 
A jest to bardzo ważny ele-
ment, który sprawi, że życie 
w środowisku wiejskim zyska 
nowe pole do działania i po-
kazania swojej kreatywności 
i skuteczności w działaniu dla 
dobra całego kraju.

Iwona Michałek
Poseł na Sejm RP



13.12.2018-19.12.2018

Pi¹tek 14 grudnia

TVN 20:05



Czwartek, 13 grudnia 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 385 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 77 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 105 s. 9 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 27 s. 3 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 141 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Zakochani są wśród zwierząt  
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 386 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 67 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 78 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3393
18:30 Korona królów odc. 142 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 208 s. 16 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 33
23:50 Ocaleni odc. 37
00:55 Tanie dranie 
 - Moroz i Kłopotowski komentują  
 świat odc. 79

05:10 Ukryta prawda odc. 415 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 182 - serial 

07:15 Szpital odc. 463 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 6 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 231 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 183 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 7 - serial 

14:55 Szpital odc. 464 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 7 s. 1 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 107 - serial

18:25 Brzydula odc. 108 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 232 - serial 

20:00 Pora na miłość - komedia

22:15 Porwani odc. 10 - serial

23:20 Szybcy i wściekli VI - film

02:00 Moc magii odc. 338

06:00 Czysta chata odc. 9

07:05 Turbo Fast odc. 8 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 9 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 109

09:00 Septagon odc. 29 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 53

11:30 Benny Hill odc. 24

12:00 Detektywi w akcji odc. 75 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 76 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 182

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 437 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 71 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 71 - serial

18:00 Septagon odc. 31 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 438 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 216 - serial

21:00 Zaginiony świat: 

 Park Jurajski - film

23:45 Kraina złoczyńców - film

01:55 Polityka na ostro

06:00 Kontrakt na miłość odc. 89 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 112
07:55 Najlepsza kuchnia! odc. 3
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 10 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 81 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 8 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 8 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 120 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 8 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 8 - serial
17:55 Najlepsza kuchnia! odc. 4
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial
20:00 Wesołych świąt - komedia
21:50 Wygrane marzenia - komedia
23:55 Sahara - dramat
02:00 Kuchnia na Maksa 
 odc. 11 - serial

07:00 Teledyski

07:40 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 5

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Listy naszych czytelników - film

09:10 Wielki bieg - dramat

11:00 Jan Serce odc. 7 - serial

12:10 Jan Serce odc. 8 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Rififi po sześćdziesiątce 

 - komedia

15:05 Sędziowie - dramat

16:10 Taśmy Kultury odc. 3

16:25 Taśmy Kultury odc. 4

16:45 Miasto z morza - film

18:55 Pegaz odc. 116

19:35 Antarktyda - film

19:45 Debiut - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Szarada - komedia

22:20 Pojedynki stulecia odc. 15

22:50 Paryż. Czas dokonany - film

23:55 Scena klasyczna odc. 41

00:45 Legenda - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 419
06:55 Quo vadis? odc. 1 - serial
07:55 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 25 - serial
08:35 #dziedzictwo odc. 6
09:10 Odkryć prawdę - film
10:05 Sensacje XX wieku odc. 35
11:00 Tropem niedźwiedzi 
 odc. 2 - serial
12:00 Czterdziestolatek odc. 19 - serial
13:10 Dawne światy odc. 5 - film
14:15 Krajobrazy Dzikiego Zachodu  
 odc. 3 - serial
15:10 Zaginiony świat Aleksandra  
 Wielkiego odc. 3 - serial
16:05 Bez komentarza odc. 150 - film
16:40 Bez komentarza odc. 152 - film
17:15 13 pierwszych dni odc. 2
17:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:05 Taśmy bezpieki
18:35 Quo vadis? odc. 2 - serial
19:35 Towarzysz generał idzie 
 na wojnę - film
21:05 Niezwykła broń odc. 3 - serial
22:05 Spór o historię odc. 142
22:40 Szerokie tory odc. 78
23:15 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 4 - serial
00:10 Sensacje XX wieku odc. 41

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Stan wojenny wspomnienia  
 przywódców
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia
10:15 Więźniarki - film
11:45 Myśląc Ojczyzna
11:55 Kartka z kalendarza
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 - koncerto bł. ks. 
 Jerzym Popiełuszce 
 - „Jesteś” - koncert
14:00 Dokonać niemożliwego - film
15:40 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów 
17:00 Przymusowa izolacja 
 - 13 grudnia 1981 r.
17:30 Okiem kamery
17:55 Rekolekcje adwentowe 
 - adwent na serio odc. 12
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Cud wirującego słońca 
 - prawdziwa historia 
 objawień fatimskich - film
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Uśmiech Ojczyzny Widowisko
23:00 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:30 Ziemia mojego Zbawiciela

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 724 - serial
06:55 Operacja Zdrowie! odc. 11
07:20 Na sygnale odc. 176 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 239
11:25 Rodzinka.pl odc. 73 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1961 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 98
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 724 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 74 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 220 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 7 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1961 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1962 - serial
20:45 Doktor Foster odc. 10 s. 2 - serial
21:50 Rodziny się nie wybiera 
 - komedia
23:40 Na sygnale odc. 210 - serial
00:20 Jak ona to robi? - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 34 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2350

11:00 Ukryta prawda odc. 617 - serial

12:00 Szpital odc. 459 - serial

13:00 Szkoła odc. 359 - serial

14:00 19+ odc. 281 - serial 

14:30 19+ odc. 282 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 8

16:00 Szkoła odc. 360 - serial 

17:00 Szpital odc. 460 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 618 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 25

19:50 Uwaga! odc. 5523

20:10 Doradca smaku odc. 33 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2797 - serial

20:55 Milionerzy odc. 119

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 16

22:35 Mój biegun - film

00:30 Mr Brooks - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 760 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 761 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 34 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 797 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 78 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 744 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2781 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 670 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3779
16:30 Na ratunek 112 odc. 133 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 63 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2782 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 341 - serial
20:10 Zmierzch - film
22:50 Grace księżna Monako - film
01:00 Chirurdzy odc. 126 - serial

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombart. Życie
pod zastaw 11:00 Jan Serce 10:05 Sensacja XXI wieku

05:55 Na dobre i na złe 13:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Sześć lat po tragicznych wypadkach, które miały 
miejsce w rezerwacie wskrzeszonych dinozaurów, 
krwiożercze gady znów zagrażają ludzkości.

17-letnia Isabella Swan poznaje w nowej szkole 
Edwarda Cullena. Gdy chłopak wyznaje jej, że jest 
wampirem i od wieków żywi się krwią zwierząt, 
zauroczenie nastolatki przeradza się w płomienne 
uczucie.

„Zmierzch”
(2008r.) Polsat 20:10

„Zaginiony świat: Park Jurajski”
(1997r.) TV 4 21:00



Piątek, 14 grudnia 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 386 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 78 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 106 s. 9 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 28 s. 3 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 142 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Zakochani są wśród 
 zwierząt odc. 4 - serial
14:00 Elif odc. 387 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:00 Wieczna miłość odc. 79 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3394
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 14
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 49
21:30 Big Music Quiz odc. 25
22:35 Z krwi i kości - dramat
00:45 Magazyn kryminalny 997 odc. 33

05:10 Ukryta prawda odc. 416 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 183 - serial 

07:15 Szpital odc. 464 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 7 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 232 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 184 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 8 - serial 

14:55 Szpital odc. 465 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 8 s. 1 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 109 - serial

18:25 Brzydula odc. 110 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 233 - serial 

20:00 Śnieżne psy - komedia

22:15 Podejrzani - thriller 

00:25 W garniturach odc. 3 s. 1 - serial

01:25 Porwani odc. 10 - serial

06:00 Czysta chata odc. 10
07:05 Turbo Fast odc. 9 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 10 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 110
09:00 Septagon odc. 31 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 54
11:30 Benny Hill odc. 28
12:00 Detektywi w akcji odc. 77 - serial
13:00 Galileo odc. 722
14:00 Galileo odc. 723
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 438 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 72 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 72 - serial
18:00 Septagon odc. 32 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 439 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 3
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 213 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 214 - serial
23:15 Aligator kontra anakonda - film
01:05 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 15

06:00 Kontrakt na miłość odc. 90 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 113
07:55 Najlepsza kuchnia! odc. 4
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 11 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 82 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 8 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 8 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 121 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 8 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 8 - serial
17:55 Najlepsza kuchnia! odc. 5
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial
20:00 Protektor - film
21:55 Dziedzictwo krwi - film
23:40 Wykidajło II - film
01:20 Dyżur odc. 10 s. 2

07:00 Teledyski

07:40 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 6

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1410

08:30 Krakatau - film

08:50 Miasto z morza - film

11:00 Jan Serce odc. 9 - serial

12:00 Jan Serce odc. 10 - serial

13:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1410

13:55 Marc-Antoine Charpentier  

 - A la venue de Noel - Ensemble  

 Correspondances - koncert

14:45 Taśmy Kultury odc. 5

15:00 Taśmy Kultury odc. 6

15:25 Ziemia i cień - dramat

17:15 Księstwo - film

19:25 Pojedynki stulecia odc. 15

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 116

20:25 Intruz - dramat

22:15 Ikony muzyki odc. 3 - serial

23:05 Tygodnik kulturalny

23:55 Yuma - dramat

02:00 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 420
07:00 Quo vadis? odc. 2 - serial
08:00 Taśmy bezpieki
08:40 Pojedynki stulecia odc. 2
09:10 Bez komentarza odc. 150 - film
09:45 Bez komentarza odc. 152 - film
10:25 Sensacje XX wieku odc. 41
10:50 Życie po radziecku odc. 8 - serial
11:30 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 4 - serial
12:25 Czterdziestolatek odc. 20 - serial
13:35 Transsyberyjska wyprawa  
 Joanny Lumley odc. 1 - serial
14:45 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3 - serial
15:50 Normandia. Ostatni bohaterowie  
 desantu odc. 2 - film
16:55 Telewizja ‘81. Weryfikacja - film
17:50 13 pierwszych dni odc. 3
18:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:35 Ex libris
19:10 Quo vadis? odc. 3 - serial
20:10 Defilada - film
21:25 Pearl Harbor odc. 1 - film
22:20 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 44
22:50 Szerokie tory odc. 81
23:25 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 11 - serial
00:00 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 12 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Cud wirującego słońca -  
 prawdziwa historia objawień  
 fatimskich - film
09:15 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:40 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Ja głuchy - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Filmowe życiorysy
14:10 Siewca nadziei - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 37 - serial 
17:00 Wywiad z dysydentem rosyjskim  
 Władimirem Bukowskim 
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
 - adwent na serio odc. 13
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 2 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 12 - serial 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 ...na bezdrożach 
 tożsamości Chaco - film
23:50 180 lat na zdrowie - film

05:30 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 16 - serial
06:55 Anna Dymna - spotkajmy się
07:20 Na sygnale odc. 177 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 240
11:25 Rodzinka.pl odc. 74 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1962 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 99
14:00 Coś dla Ciebie odc. 180
14:30 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 3
15:00 Kabaretowy Klub Dwójki odc. 14
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 75 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl 
 odc. 221 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 8 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1962 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1963 - serial
20:45 Rozmowy kontrolowane 
 - komedia
22:35 Kret - thriller 
00:35 Rodziny się nie wybiera 
 - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 33 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 235

11:00 Ukryta prawda odc. 618 - serial

12:00 Szpital odc. 460 - serial

13:00 Szkoła odc. 360 - serial

14:00 19+ odc. 283 - serial 

14:30 19+ odc. 284 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 8

16:00 Szkoła odc. 361 - serial 

17:00 Szpital odc. 461 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 619 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 26

19:50 Uwaga! odc. 5524

20:00 Jak Mikołaj odc. 4

20:05 Godzilla - film

22:35 Incepcja - film

01:35 Życie bez wstydu odc. 2 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 SuperPies odc. 1

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 762 - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 35 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 798 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 79 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 745 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2782 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 671 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3780

16:30 Na ratunek 112 odc. 134 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 64 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2783 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 342 - serial

20:10 Skarb narodów - film 

22:55 W ciemność. Star Trek - film

01:50 UFO - film

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Jan Serce

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

Emerytowany policjant z Los Angeles, 
Roland Sallinger, zostaje ochroniarzem córki 
teksańskiego przemysłowca. Gdy dziewczyna 
zostaje porwana przez gangsterów, Sallinger 
wyrusza jej na ratunek.

Dom Cobb wykrada informacje z umysłów śpiących 
ludzi. Pewnego dnia bogaty japoński biznesmen 
chce, by Cobb przeprowadził incepcję – zaszczepił 
w umyśle śniącego człowieka nową ideę.

„Cena powrotu”
(2009r.) TV Puls 20:00

„Incepcja”
(2010r.) TVN 22:35

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

06:00 Klan odc. 3392
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 76 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 56
09:20 Rodzinny ekspres odc. 60
09:50 Harry Potter: Historia magii - film
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 14
11:25 Korona królów odc. 139 - serial
11:55 Korona królów odc. 140 - serial
12:25 Korona królów odc. 141 - serial
13:00 Korona królów odc. 142 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 199
14:10 Jak to działa? odc. 171
14:35 Gen innowacyjności odc. 20 s. 2
14:45 Spis treści odc. 36
14:55 Ojciec Mateusz 
 odc. 208 s. 16 - serial
15:50 Puchar Świata w Engelbergu  
 Skoki narciarskie
16:00 Puchar Świata w Engelbergu  
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Puchar Świata w Engelbergu  
 Skoki narciarskie
18:00 Puchar Świata w Engelbergu  
 Skoki narciarskie
18:35 Blondynka odc. 80 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Zatańcz ze mną - komedia
22:30 Śmierć jak kromka chleba 
 - dramat
00:40 Z krwi i kości - dramat

05:40 Ukryta prawda odc. 417 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 101 - serial

09:30 Brzydula odc. 102 - serial

10:05 Brzydula odc. 103 - serial

10:40 Brzydula odc. 104 - serial

11:15 Brzydula odc. 105 - serial

11:50 Zabójcza broń odc. 5 - serial

12:50 Legendy sowiego królestwa: 

 Strażnicy Ga’Hoole - film

14:50 Dobry piesek! - film

16:40 Sknerus - komedia

19:00 Evan Wszechmogący - komedia

21:05 Złodziejka tożsamości - komedia

23:25 Zamiana ciał - komedia

01:50 Moc magii odc. 340

06:00 Czysta chata odc. 11
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 14 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 15 - serial
08:05 Flintstonowie odc. 4 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 5 - serial
09:05 Dzielna Mysz - serial 
09:30 Tom i Jerry odc. 4 - film
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 435 - serial
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 436 - serial
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 437 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 183
14:55 Eko-jaja - komedia
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 438 - serial
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 439 - serial
19:00 Galileo odc. 724
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 4
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 215 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 216 - serial
23:05 Przeznaczenie - thriller 
01:05 STOP Drogówka odc. 183

05:45 Hotel Zacisze odc. 1 s. 2 - serial
06:25 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 6 s. 3 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 89 s. 3
07:50 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 7 s. 3 - serial
08:30 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 1 s. 4 - serial
09:05 13. posterunek 
 odc. 23 s. 2 - serial
09:45 13. posterunek 
 odc. 24 s. 2 - serial
10:20 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2 - serial
11:15 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2 - serial
12:15 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial
13:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial
14:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial
15:05 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 1
16:00 Idealny facet - komedia
18:00 Śnięty Mikołaj - komedia
20:00 W pogoni za zemstą - film
22:00 9. kompania - dramat
00:50 Pirania - thriller 

07:00 Nienasyceni odc. 15

07:30 Teledyski

07:45 Informacje kulturalne

08:05 Tygodnik kulturalny

08:55 Królowa Bona odc. 5 - serial

10:05 Co tu jest grane? odc. 14

10:45 SOG - film

11:05 Szlakiem Kolberga odc. 38

11:35 Szklane domy. Historia osiedli  

 społecznych - film

12:20 Wino truskawkowe - komedia

14:15 Daniel - film

14:45 Akcja pod Arsenałem - dramat

16:25 Szalony zegar - film

16:40 Kino odzyskane

17:05 Szarada - komedia

19:10 Elvis i dziewczyna z Wiednia  

 - film

20:20 Metro - film

22:40 Dranie w kinie odc. 46

23:25 Sgt. Pepper’s w Filharmonii  

 Paryskiej - koncert

00:45 Lincz - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 15
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 20 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 5
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 16 s. 1
08:50 Janosik odc. 8 - serial
09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 86
10:30 Dawne światy odc. 5 - film
11:35 Krajobrazy Dzikiego Zachodu  
 odc. 3 - serial
12:45 Wielkie widowiska natury 
 odc. 2 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 82
14:20 Podróże z historią odc. 16 s. 2
14:50 Tropem niedźwiedzi - serial
15:50 Spór o historię odc. 35
16:25 13 pierwszych dni odc. 4
16:40 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 4 - serial
17:30 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 3 - serial
18:00 Zmiennicy odc. 1 - serial
19:10 W szumie gwiazd jestem - film
20:20 Niezwykła broń odc. 3 - serial
21:25 Rodzina Połanieckich 
 odc. 5 - serial
23:00 Gdzie najpierw była Polska
00:05 Ocenzurowane taśmy - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Zakon Marianistów - film
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 10 - serial
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Niebieska jabłoń - film
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 39
16:00 Informacje dnia
16:10 Przełamywanie barier. Podróże  
 apostoła Pawła - film
16:40 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 8
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
 - adwent na serio odc. 14
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 25 - serial
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Samotny w sercu dżungli - film
23:55 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego

05:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1959 - serial
06:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1960 - serial
06:55 M jak miłość odc. 1405 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Pogoda - flesz odc. 293
10:40 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 241
11:10 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 12
11:40 Inteligent w armii - komedia
14:00 Familiada Teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:20 XXI Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2015 odc. 1
16:15 Słowo na niedzielę odc. 776
16:20 Rodzinka.pl odc. 240 - serial
16:55 Alternatywy 4 odc. 1 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 26
20:05 Bitwa tenorów na róże - koncert
21:05 Bitwa tenorów na róże - koncert
22:10 Alex Cross - thriller 
00:00 Osaczony - thriller 
02:00 Kret - thriller 

05:40 Mango - Telezakupy

07:50 Jak Mikołaj odc. 4

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1117

11:00 Na Wspólnej odc. 2794 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2795 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2796 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2797 - serial

12:50 MasterChef odc. 14 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 2

15:55 Koncert ”Miłość jest wszystkim”

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 27

19:45 Uwaga! odc. 5525

20:00 Oszukane - dramat

22:05 Fokus - komedia

00:15 Mumia powraca - film 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:20 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 35 - serial

08:50 Przygody Kota w butach 

 odc. 46 - serial

09:20 Przygody Kota w butach 

 odc. 47 - serial

09:50 Ewa gotuje odc. 351

10:25 Koszmarny Karolek - komedia

12:25 Długo i szczęśliwie Baśń filmowa

14:55 Kabaret na żywo odc. 14

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 127

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 128

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 343 - serial

20:10 Podróże Guliwera - film 

21:55 Szklana pułapka II - film

00:45 Paweł Pawlak - Daniel Skibiński  

 MMA 

09:30 Brzydula 18:00 Policjantki 
i policjanci

10:20 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Królowa Bona 09:50 Okrasa łamie 

przepisy

06:20 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 09:50 Ewa gotuje

Dwaj bracia zostają porwani i uwięzieni przez wrogów 
sowiego rodu. Muszą nauczyć się współpracować, 
aby uciec i odnaleźć legendarne Wielkie Drzewo, 
dom strażników Ga’Hoole.

Bill Rago rejestruje się jako bezrobotny. Wkrótce 
zostaje skierowany do pracy w jednostce 
wojskowej. Ma poprowadzić kurs literatury dla 
ośmiorga szeregowców nieradzących sobie na 
placu ćwiczeń.

„Inteligent w armii”
(1994r.) TVP 2 11:40

„Legendy sowiego królestwa: 
Strażnicy Ga’Hoole”

(2010r.) TVN 7 12:50
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10:30 Leśniczówka

05:40 Klan odc. 3394
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień - aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 77 s. 2
09:00 Ziarno odc. 686
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 54 - serial
10:05 Zaakochaj się w Polsce 
 odc. 101
10:30 Leśniczówka odc. 65 - serial
11:00 Leśniczówka odc. 66 - serial
11:25 Leśniczówka odc. 67 - serial
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 Wigilijne dzieło
13:05 Dziki Meksyk odc. 3 - film
14:05 Puchar Świata w Engelbergu  
 Skoki narciarskie
14:15 Puchar Świata w Engelbergu  
 Skoki narciarskie
16:25 Z kamerą TVP Sport
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Gintrowski - ... a jednak coś 
 po nas zostanie - koncert
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 81 s. 7 - serial
21:15 Czarny Czwartek. Janek  
 Wiśniewski padł - dramat
23:15 Zatańcz ze mną - komedia
01:15 Jaka to melodia?

06:00 Galileo odc. 722

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 16 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 17 - serial

08:00 Królowa śniegu odc. 12 - film

09:50 Galileo odc. 723

10:50 Galileo odc. 724

11:55 Zaginiony świat: 

 Park Jurajski - film

14:40 Bajkowe Boże Narodzenie - film

16:35 Smok: historia Bruce’a Lee - film

19:00 Galileo odc. 725

20:00 Nożownik - thriller 

22:00 Oko za oko odc. 9 - serial

23:00 Oko za oko odc. 10 - serial

00:00 Tuż przed tragedią odc. 11 - serial

06:00 Flash odc. 19 s. 1 - serial

06:55 Flash odc. 20 s. 1 - serial

07:50 Flash odc. 21 - serial

08:45 Przygody Merlina 

 odc. 6 s. 4 - serial

09:45 Przygody Merlina 

 odc. 7 s. 4 - serial

10:45 Gdzie jest gwiazdka - film

12:10 Siedmiu zaklętych braci - film

14:15 Idealny facet - komedia

16:30 Królewskie święta - komedia

18:20 Wesołych świąt - komedia

20:00 Król Artur - film 

22:40 Patrol - film

01:20 Skorpion odc. 2 s. 3 - serial

07:00 Dzika muzyka odc. 24

07:30 Teledyski

07:55 Dranie w kinie odc. 46

08:40 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 7 s. 2 - serial

09:45 Filharmonia nad Łabą - film

10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 267

11:30 Patton - film

14:20 Chuligan literacki odc. 108

14:55 Joanna d’Arc - film

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 449

18:05 Bajki na dobranoc - film

19:35 Next-Ex - spektakl teatralny 

21:15 Noc Walpurgi - dramat

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 267

23:15 Biesy po latach - film

00:15 Scena alternatywna odc. 77

00:50 W kręgu miłości - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 421

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 21 - serial

08:05 Świat Józefa - film

09:10 Janosik odc. 9 - serial

10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 87

10:35 Transsyberyjska wyprawa 

 Joanny Lumley odc. 1 - serial

11:45 Opowieści o Yellowstone 

 odc. 3 - serial

12:45 Lodowa planeta odc. 5 - serial

13:50 Archiwum zimnej wojny odc. 16

14:25 Serce matki - melodramat

16:05 Wielka gra odc. 169

16:55 13 pierwszych dni odc. 5

17:15 Wojownicy czasu odc. 5

17:45 Zmiennicy odc. 2 - serial

18:55 Gdzie najpierw była Polska

20:00 Pearl Harbor odc. 1 - film

21:00 Śmierć jak kromka chleba 

 - dramat

23:10 Wielki test o żywności. 

 Polska smakuje

00:55 Tu stoję... - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. 
 bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 w Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa odc. 4 - serial
11:30 Królewna Śnieżka odc. 4 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Samotny w sercu dżungli - film
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Królestwo rekinów - film
15:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
 - adwent na serio odc. 15
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Święta Klara 
 - roślinka św. Franciszka - film
22:30 Trzy wyspy - trzy światy - film
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 8
23:50 Lusaka City of Hope - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1962 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1963 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1406 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:40 Pogoda - flesz odc. 294

10:45 Wielka wyprawa żenety - film

11:50 Kleopatra - film

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Kabaretowa Scena 

 Dwójki przedstawia

16:15 Złoty środek - komedia

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 724 - serial

19:30 Rodzinka.pl 

 odc. 240 s. 13 - serial

20:05 Osaczony - thriller 

22:10 Wilczy totem - film 

00:15 Barany. Islandzka opowieść 

 - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1118

11:00 Domowe rewolucje odc. 1 s. 3

12:00 Co za tydzień odc. 880

12:30 Drzewo marzeń odc. 2 s. 2

13:30 Wracajcie, skąd przyszliście  

 odc. 2

14:30 Samoloty II - film

16:15 Szlachetna paczka 

 - relacja odc. 1

16:25 Gwiezdny pył - film

18:55 Szlachetna paczka 

 - relacja odc. 2

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 28

19:45 Uwaga! odc. 5526

20:00 Tu się gotuje! odc. 1 s. 3

20:05 Szlachetna paczka - gala

21:35 Mumia powraca - film

00:10 Godzilla - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 36 - serial

09:15 Bambi II - film

10:50 Zebra z klasą - film 

12:55 Podróże Guliwera - film

14:50 Skarb narodów - film 

17:35 Nasz nowy dom odc. 97

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 294

20:05 Mister Supranational 2018

23:05 Ślad odc. 25 - serial

00:05 Ślad odc. 26 - serial

05:45 Ukryta prawda odc. 418 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

 Program reklamowy 

08:55 Brzydula odc. 106 - serial

09:30 Brzydula odc. 107 - serial

10:05 Brzydula odc. 108 - serial

10:40 Brzydula odc. 109 - serial

11:15 Brzydula odc. 110 - serial

11:50 Zabójcza broń odc. 6 s. 1 - serial

12:50 Zabójcza broń odc. 7 s. 1 - serial

13:50 Rok bez Mikołaja - komedia

15:45 Zbuntowana księżniczka - komedia

17:55 Evan Wszechmogący - komedia

20:00 Niepamięć - film

22:40 Złodziejka tożsamości - komedia

01:00 Sposób na morderstwo 

 odc. 11 s. 2 - serial

11:15 Brzydula 10:50 Galileo

06:00 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

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

Po latach służby pod wodzą Rzymian rycerze 
Artura mają wrócić do domów, ale zwierzchnicy 
zlecają im ostatnie zadanie. Muszą wyprowadzić 
rodzinę cesarskiego dostojnika z terenów zajętych 
przez Sasów.

Pracownik pocztowy Guliwer trafia na wyspę 
Liliputów. Szybko zjednuje sobie jej mieszkańców. 
Kiedy sprowadza niebezpieczeństwo na nowych 
przyjaciół, prędko musi znaleźć sposób, by 
naprawić błąd.

„Podróże Guliwera”
(2010r.) Polsat 12:55

„Król Artur”
(2004r.) TV Puls 20:00



Poniedziałek, 17 grudnia 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 387 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 79 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 107 s. 9 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 29 s. 3 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 14
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:35 Magazyn rolniczy odc. 184
12:50 Dziki Meksyk odc. 3 - film
14:00 Elif odc. 388 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 199
16:05 Wieczna miłość odc. 80 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3395
18:30 Korona królów odc. 143 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 68 - serial
21:00 Chłopcy Spektakl teatralny 
22:25 Dekalog odc. 10 - dramat
23:40 Eugeniusz Kwiatkowski - film
00:40 Czarny Czwartek. Janek  
 Wiśniewski padł - dramat

05:10 Ukryta prawda odc. 419 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 184 - serial 

07:15 Szpital odc. 465 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 8 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 233 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 185 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 9 - serial 

14:55 Szpital odc. 466 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 9 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 111 - serial

18:25 Brzydula odc. 112 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 234 - serial 

20:00 Strefa zrzutu - film

22:10 W garniturach odc. 4 s. 1 - serial

23:10 Niepamięć - film

00:00 Transakcje za milion dolarów 

 - Los Angeles odc. 7 - serial

06:00 Czysta chata odc. 12
07:05 Turbo Fast odc. 10 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 11 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 111
09:00 Septagon odc. 32 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 55
11:30 Benny Hill odc. 30
12:00 Detektywi w akcji odc. 78 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 79 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 186
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 439 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 73 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 73 - serial
18:00 Septagon odc. 34 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 440 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 217 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14 - serial
22:00 Oko za oko odc. 11 - serial
23:00 Oko za oko odc. 12 - serial
00:00 Transakcje za milion dolarów 
 - Los Angeles odc. 7 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 91 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 114
07:55 Najlepsza kuchnia! odc. 5
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 12 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 83 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 8 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 8 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 122 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 8 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 8 - serial
17:55 Najlepsza kuchnia! odc. 6
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial
20:00 W klatce - film
22:00 Mściciel - film
23:50 Rollerball - film
01:45 Taki jest świat

07:00 Teledyski

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1388

08:15 Wigilia w lesie - film

08:45 Księstwo - film

11:00 Janosik odc. 1 - serial

12:00 Janosik odc. 2 - serial

12:55 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1388

13:20 Siódmy pokój - film

15:15 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości odc. 7

15:30 Taśmy Kultury odc. 7

15:50 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 1 - serial

16:55 Skarga - film

18:30 Chuligan literacki odc. 108

19:00 Muszla - film

19:10 Esperalia - film

19:20 Którędy po sztukę odc. 76

19:35 Videofan - program studyjny 

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wszyscy albo nikt - film

22:15 Chińskie van Goghi - film

23:50 Kronos odc. 26

00:40 Noc Walpurgi - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 17

07:00 Quo vadis? odc. 3 - serial

07:50 Działo się w Krakowie

08:00 Ex libris

08:25 Wojownicy czasu odc. 5

09:05 Telewizja ‘81. Weryfikacja - film

10:05 Sensacje XX wieku odc. 40

10:35 Kronika olimpijska odc. 1

11:10 Wielkie widowiska natury 

 odc. 2 - serial

12:15 Czterdziestolatek odc. 21 - serial

13:30 Śmierć jak kromka chleba 

 - dramat

15:40 Lodowa planeta odc. 5 - serial

16:35 13 pierwszych dni odc. 6

16:55 Ambasador Spasowski - film

18:00 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:30 Flesz historii

18:50 Quo vadis? odc. 4 - serial

19:50 Ballada o Zbyszku - film

20:10 Ocenzurowane taśmy - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 17

22:35 Spór o historię odc. 1

23:20 Krucjaty odc. 3 - serial

00:25 Opowieści gołdapskiego lasu  

 - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria - Klasztor Mar Musa
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Komunikat o śmierci   
 niepotrzebnej
12:50 Zbrodnie nierozliczone
13:20 Koncert życzeń
14:10 Rękopis błogosławionych - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
 - adwent na serio odc. 16
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 104 - serial 
23:00 Pochodzenie świata odc. 1 - film

06:00 M jak miłość odc. 1406 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 168
07:20 Na sygnale odc. 178 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 242
11:25 Rodzinka.pl odc. 75 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1963 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 100
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1406 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 76 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 222 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 9 - serial
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1963 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1964 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 69
20:55 M jak miłość odc. 1407 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Modliszka odc. 3 - serial
00:00 Trzeci oficer odc. 10 - serial

05:50 Uwaga! odc. 5526

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 23

07:55 Akademia ogrodnika odc. 23

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2352

11:00 Tu się gotuje! odc. 1 s. 3

11:05 Ukryta prawda odc. 619 - serial

12:00 Szpital odc. 461 - serial

13:00 Szkoła odc. 361 - serial

14:00 19+ odc. 285 - serial 

14:30 19+ odc. 286 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 8

16:00 Szkoła odc. 362 - serial 

17:00 Szpital odc. 462 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 620 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 29

19:50 Uwaga! odc. 5527

20:10 Doradca smaku odc. 29 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2798 - serial

20:55 Milionerzy odc. 120

21:30 Życie bez wstydu odc. 3 s. 6

22:35 Mój biegun - film

00:20 Co za tydzień odc. 880

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 763 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 764 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 36 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 799 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 80 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 746 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2783 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 672 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3781
16:30 Na ratunek 112 odc. 135 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 65 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2784 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 344 - serial
20:05 Skazani na Shawshank - dramat
23:10 Uciekający pociąg - film
01:40 Bank - thriller 

14:55 Szpital 12:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Janosik 10:05 Sensacje XX wieku

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

Bracia Pete i Terry są szeryfami. Razem otrzymują 
pozornie proste zadanie, mają eskortować więźnia 
Earla Leedy’ego, hakera. W trakcie lotu samolotem 
dochodzi do zamachu terrorystycznego.

Płatny zabójca postanawia wycofać się z branży. 
Wszystko się komplikuje, gdy jego żona bierze pod 
opiekę małą Chinkę. Dziewczynka jest poszukiwana 
przez ojca, który na jej oczach zmordował matkę.

„Mściciel”
(2004r.) TV Puls 22:00

„Strefa zrzutu”
(1994r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 18 grudnia 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 388 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 80 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 108 s. 9 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 30 s. 3 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 143 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 7
12:55 Dziki Paryż odc. 1 - film
14:00 Elif odc. 389 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 68 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 81 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3396
18:30 Korona królów odc. 144 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 69 - serial
21:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 4 s. 2 - serial
21:40 Kompania X odc. 14 s. 2 - serial
22:35 Patton - film
01:30 Grabieżcy skarbów - film

05:10 Ukryta prawda odc. 420 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 185 - serial 

07:15 Szpital odc. 466 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 9 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 234 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 186 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 10 - serial 

14:55 Szpital odc. 467 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 10 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 113 - serial

18:25 Brzydula odc. 114 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 235 - serial 

20:00 Kandydat - thriller 

22:45 Kroll - film

00:55 Sposób na morderstwo 

 odc. 12 s. 2 - serial

06:00 Czysta chata odc. 13

07:05 Turbo Fast odc. 11 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 12 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 112

09:00 Septagon odc. 34 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 56

11:30 Benny Hill odc. 21

12:00 Detektywi w akcji odc. 80 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 81 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 187

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 440 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 74 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 74 - serial

18:00 Septagon odc. 35 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 441 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 218 - serial

21:00 Oczy anioła - thriller 

23:10 Czysty strzał - thriller 

01:35 STOP Drogówka odc. 183

06:00 Kontrakt na miłość odc. 92 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 115
07:55 Najlepsza kuchnia! odc. 6
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 13 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 84 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 8 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 8 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 123 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 8 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 9 - serial
17:55 Najlepsza kuchnia! odc. 7
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial
20:00 Resident Evil: Retrybucja - horror
22:00 13. dzielnica - ultimatum - film
00:00 W klatce - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1409

08:35 Piżama - film

09:20 Skarga - film

11:00 Janosik odc. 3 - serial

11:55 Janosik odc. 4 - serial

12:50 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1409

13:10 Zawodowcy - film

14:10 Siedem czerwonych róż, 

 czyli Benek Kwiaciarz 

 o sobie i o innych - komedia

15:30 Taśmy Kultury odc. 8

15:40 Taśmy Kultury odc. 9

16:10 Stepy - dramat

17:40 Iluminacja - film

19:20 Kronos odc. 26

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do Teatru - film

20:30 Teatr - spektakl teatralny 

22:40 W drodze do domu - komedia

00:10 Dezerterzy odc. 94

06:50 Był taki dzień odc. 422
06:55 Quo vadis? odc. 4 - serial
07:50 Działo się w Krakowie
07:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 44
08:35 Flesz historii
09:00 Ambasador Spasowski - film
10:05 Sensacje XX wieku odc. 28
11:05 Spór o historię odc. 114
11:40 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 41
12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później  
 odc. 1 - serial
13:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 23 - serial
14:25 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 12 - serial
15:30 Dajcie mi jabłko
16:00 Pojedynki stulecia odc. 3
16:35 Rozkaz: stan wojenny
17:05 Stan oblężenia - film
17:45 13 pierwszych dni odc. 7
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Rozmowy o Niepodległości odc. 4
18:50 Quo vadis? odc. 5 - serial
19:50 Sokoły wolności - film
20:55 Zaginiony świat Aleksandra  
 Wielkiego odc. 4 - serial
22:00 Jak było? odc. 30
22:40 Wielki wóz - dramat
00:10 Sensacje XX wieku odc. 29

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:35 Syria - Klasztor Mar Musa
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 10
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Lato marzeń - film
13:40 Marana - film
13:50 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 104 - serial
14:50 Joanna d’Arc. Pod sztandarami  
 wiary - film
15:40 Misyjna Eucharystia w Gahunga  
 - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
 - adwent na serio odc. 17
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Słuchajcie uważnie - dramat
23:40 Kartka z kalendarza
23:45 Toliara - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1407 - serial
07:00 Ojczyzno moja
07:20 Na sygnale odc. 179 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 243
11:25 Rodzinka.pl odc. 76 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1964 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 101
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1407 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 77 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 223 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 10 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1964 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1965 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 70
20:55 M jak miłość odc. 1408 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Jazz na Kalatówkach - film
00:05 Rodzinka.pl 
 odc. 240 s. 13 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 29 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2353

11:00 Ukryta prawda odc. 620 - serial

12:00 Szpital odc. 462 - serial

13:00 Szkoła odc. 362 - serial

14:00 19+ odc. 287 - serial 

14:30 19+ odc. 288 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 8

16:00 Szkoła odc. 363 - serial 

17:00 Szpital odc. 463 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 621 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 30

19:50 Uwaga! odc. 5528

20:10 Doradca smaku odc. 31 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2799 - serial

20:55 Milionerzy odc. 121

21:30 Włoska robota - film

23:50 Superwizjer odc. 1147

00:25 Tu się gotuje! odc. 1 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 765 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 766 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 37 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 800 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 81 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 747 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2784 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 673 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3782
16:30 Na ratunek 112 odc. 136 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 66 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2785 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 345 - serial
20:05 Ślad odc. 27 - serial
21:05 Ślad odc. 28 - serial
22:05 Bank - thriller
00:45 Bruce Wszechmogący - komedia

07:15 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

15:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 00:10 Dezerterzy 10:05 Sensacja XX wieku

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

Stworzony w laboratoriach korporacji 
Umbrella śmiercionośny wirus pustoszy świat, 
przemieniając ludzi w hordy zombie. Ostatnią 
nadzieją ludzkości jest Alice, która budzi się 
w tajnej bazie Umbrelli.

Marcin Kroll dezerteruje z jednostki wojskowej. 
Przyczyną ucieczki jest wiadomość o romansie 
jego żony z przyjacielem. Porucznik Arek i kapral 
Wiaderny wyruszają w ślad za zbiegiem.

„Kroll”
(1991r.) TVN 7 22:45

„Resident Evil: Retrybucja”
(2012r.) TV Puls 20:00
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 389 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 81 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 109 s. 9 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 31 s. 3 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 144 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda Pogoda 
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 8
12:55 Dziki Paryż odc. 2, - film
14:00 Elif odc. 390 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 69 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 82 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3397
18:30 Korona królów odc. 145 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 70 - serial
21:00 Wielki test. Święta 
 Bożego Narodzenia
22:25 Pierwsza cicha noc - film
23:35 Bez tożsamości 
 odc. 9 s. 2 - serial
00:25 Kompania X odc. 14 s. 2 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 421 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 186 - serial 

07:15 Szpital odc. 467 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 10 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 235 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 187 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 11 - serial 

14:55 Szpital odc. 468 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 11 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 115 - serial

18:25 Brzydula odc. 116 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 236 - serial 

20:00 Słaby punkt - thriller 

22:20 Pod powierzchnią odc. 3 - serial

23:30 Salem: historia czwórki 

 z San Antonio - film

01:20 Moc magii odc. 344

06:00 Czysta chata odc. 14

07:05 Turbo Fast odc. 12 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 13 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 113

09:00 Septagon odc. 35 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 57

11:30 Benny Hill odc. 23

12:00 Detektywi w akcji odc. 82 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 83 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 188

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 441 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 75 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 75 - serial

18:00 Septagon odc. 36 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 442 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 219 - serial

21:05 Gniew Caina - film

22:50 Tylko jeden - film

00:40 Tuż przed tragedią odc. 11 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 93 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 116
07:55 Najlepsza kuchnia! odc. 7
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 14 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 85 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 8 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 9 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 124 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 9 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 9 - serial
17:55 Najlepsza kuchnia! odc. 8
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 67 s. 2 - serial
20:00 Dorwać gringo - dramat
22:00 Protektor - film
23:55 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 3 - serial
00:50 Flash odc. 19 s. 1 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1412

08:35 Pierwsza miłość - film

09:15 Iluminacja - film

11:00 Janosik odc. 5 - serial

12:00 Janosik odc. 6 - serial

12:55 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1412

13:20 Gwiezdny pył - film

14:35 Panoptykon - dramat

16:15 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 8

16:30 Taśmy Kultury odc. 10

16:50 Legendy rocka odc. 36 - serial

17:55 Ryś - dramat

19:25 Dezerterzy odc. 94

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Kapitał ludzki - film

22:15 Pegaz odc. 117

22:55 Zmiana - film

00:20 W drodze do domu - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 19
07:00 Quo vadis? odc. 5 - serial
07:50 Działo się w Krakowie
08:00 Archiwum zimnej wojny odc. 17
08:35 Jak było? odc. 30
09:10 Rozkaz: stan wojenny
09:45 Stan oblężenia - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 29
11:30 Sokoły wolności - film
12:30 Czterdziestolatek - 20 lat później  
 odc. 2 - serial
13:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial
14:45 Gdzie najpierw była Polska
15:50 Krucjaty odc. 3 - serial
16:50 Grudzień ‘70. Interesy władzy  
 - film
17:55 13 pierwszych dni odc. 8
18:10 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:40 Śladami zbrodni i walki 1944-1956  
 odc. 26 - serial
19:20 Quo vadis? odc. 6 - serial
20:15 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 5 - serial
21:10 Zagubiony żołnierz Hitlera - film
22:05 Kuźnia noblistów - film
23:00 Wichry Kołymy - film
01:00 Sensacje XX wieku odc. 31

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata  
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 9 - serial
11:20 Kartka z kalendarza
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Sobowtór - film
14:05 Święty na każdy dzień
14:10 Słuchajcie uważnie - dramat
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Serce Afryki - film
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Rekolekcje adwentowe 
 - adwent na serio odc. 18
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Proces przeciwko szatanowi  
 - film
23:40 Kartka z kalendarza
23:45 Ivato - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1408 - serial
07:00 Koszerna kuchnia Hany 
 - karp po żydowsku - film
07:20 Na sygnale odc. 180 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 244
11:25 Rodzinka.pl odc. 77 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1965 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 102
14:10 Postaw na milion
15:05 Koło fortuny - extra odc. 31
15:10 M jak miłość odc. 1408 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 78 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 224 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 11 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1965 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1966 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 28 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 725 - serial
21:55 Na sygnale odc. 211 - serial
22:35 Salon piękności - komedia
00:30 Defekt odc. 7 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 31 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2354

11:00 Ukryta prawda odc. 621 - serial

12:00 Szpital odc. 463 - serial

13:00 Szkoła odc. 363 - serial

14:00 19+ odc. 289 - serial 

14:30 19+ odc. 290 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 8

16:00 Szkoła odc. 364 - serial 

17:00 Szpital odc. 464 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 622 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 31

19:50 Uwaga! odc. 5529, 

20:10 Doradca smaku odc. 39 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2800 - serial

20:55 Milionerzy odc. 122

21:30 Wracajcie, skąd przyszliście  

 odc. 3 

22:35 Grawitacja - film

00:20 Włoska robota - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 767 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 768 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 38 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 801 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 82 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 748 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2785 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 674 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3783, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 137 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 67 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2786 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 346 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 249 - serial
20:40 Bruce Wszechmogący - komedia
22:50 Niezaliczona - komedia
00:50 Głupi, głupszy, najgłupszy 
 - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 19:25 Dezerterzy 10:30 Sensacje XX wieku

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

Larry, Curly i Moe pracują jako woźni w sierocińcu. 
Kiedy dowiadują się o problemach finansowych 
placówki, postanawiają w nietypowy sposób zdobyć 
pieniądze i uratować dom dziecka przed likwidacją.

Skazany na dożywocie Cain, przywódca 
więziennego gangu, dowiaduje się, że za kratki 
trafił jego syn. Postanawia zrobić wszystko, aby 
Ricky nie poszedł w jego ślady.

„Głupi, głupszy, najgłupszy”
(2012r.) Polsat 00:50

„Gniew Caina”
(2010r.) TV 4 21:05

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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Zapiekanka rybna ze szpinakiem
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
300 g szpinaku mrożonego
500 g filetu z dorsza
150 ml śmietany 30%
50 ml soku z cytryny
100 g startego sera
2 pomidory
6 różyczek brokuł
2 ząbki czosnku
2 jaja
sól, pieprz, gałka muszkatołowa

sposób wykonania:
Rybę posyp solą, pieprzem, skrop sokiem 

z cytryny i ułóż w natłuszczonej formie. Szpi-
nak rozmroź, odcedź na sicie. Śmietanę wy-
mieszaj z jajkami, dodaj odsączony szpinak, 
dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową, 
dodaj pokrojony drobno czosnek. Pomidory 
sparz, obierz ze skórki, pokrój na ćwiartki. 
Brokuły zblanszuj i ostudź w zimnej wodzie. 
Rybę przykryj sosem szpinakowym, pokrojo-
nymi pomidorami i brokułami, posyp tartym 
serem. Piekarnik rozgrzej to temperatury 180. 
C, rybę z sosem zapiekaj 20 min. 

smacznego! Kacper Ziorkowski
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Sezon na mandarynki
KULINARIA  Okres późno jesienny i świąteczny nieodzownie kojarzy się nam z mandarynkami. Jest ich 
wtedy w sklepach najwięcej i są najsłodsze. Co możemy z nich zrobić? Radzimy w naszym artykule

Jakby to określiła młodzież 
„sezon na jestem mandarynką, 
uważamy za otwarty”. Nadszedł 
bowiem okres kiedy to ten połu-
dniowy owoc zalewa nasz rynek, 
a do tego teraz jest najsmaczniej-
szy, najsłodszy i najtańszy. Dlatego 
kupujemy go kilogramami i chęt-
nie zjadamy.

Południowy przysmak
Mówi się, że mandarynka 

to młodsza siostra pomarańczy. 
Jedne źródła podają, że pochodzi 
z Azji południowej, inne że z Chin. 
W piśmiennictwie chińskim infor-
macje o tych owocach pojawiły się 
już kilkadziesiąt lat przed naszą 
erą. Mandarynki są tam popularne 
do dziś. Jednak do Europy owoce 
te dotarły dosyć późno. Dopiero 
400 lat po wprowadzeniu poma-
rańczy poznano smak mandaryn-
ki. W Wielkiej Brytanii pojawiła się 
w 1805 roku. Wkrótce potem roz-
winięto uprawę na południu Eu-
ropy, w rejonie śródziemnomor-
skim, w Algierii, na południu USA 
i w Ameryce Środkowej. W Europie 
dostępne są mandarynki uprawia-
ne na plantacjach w Italii, Hiszpa-
nii, Turcji, Grecji i Izraelu.

Bomba witamin
Mandarynki od pomarańczy 

i innych owoców cytrusowych 
różnią się zawartością witamin 
i innych składników odżywczych. 
Podobnie jak grejpfruty czy cytry-

ny są skarbnicą witaminy C, lecz 
tylko one zawierają nobiletynę 
– flawonoid, który pomaga zwal-
czać otyłość, zapobiegać cukrzy-
cy typu 2 i miażdżycy naczyń. To 
niejedyne właściwości lecznicze 
mandarynek. Dzięki witaminom 
C i A – naturalnym przeciwutle-
niaczom – wspomagają układ 
odpornościowy, hamują działanie 
wolnych rodników odpowiedzial-
nych za proces starzenia, a także 
poprawiają kondycję skóry oraz 
chronią przed chorobami oczu. 
Z badań przeprowadzonych przez 
współczesnych naukowców wyni-
ka, że te niepozorne owoce poma-
gają także zwalczać otyłość, zapo-
biegać cukrzycy tupu 2, miażdżycy 
naczyń i niektórym rodzajom no-
wotworów. Mandarynki to jedne 
z bogatszych w witaminę A owo-
ce cytrusowe. Pod względem jej 
zawartości ustępują tylko grejp-
frutowi. Witamina A ma wpływ 
na wiele procesów zachodzących 
w organizmie, m. in. jest niezbęd-
na w okresie wzrostu, ponieważ 
pozytywnie wpływa na budowę 
silnych kości i zębów, chroni skórę 
przed promieniami UV i poprawia 
jej kondycję. Ponadto chroni przed 
rozwojem chorób oczu, w tym ja-
skry i zaćmy.

Mandarynkowe zdrowie
Ta niepozorna, mała poma-

rańczowa kulka może pomóc 

w wielu schorzeniach. Pomaga 
zwalczyć otyłość, zapobiegać 
chorobom serca i cukrzycy typu 
2 – to wszystko dzięki zawartej 
w mandarynkach nobiletynie 
(rodzaj flawonoidu). Zapobiega 
ona bowiem procesom, które 
prowadzą do ww. schorzeń, tj. 
odkładaniu tłuszczów w wątro-
bie, poprzez stymulację genów 
odpowiedzialnych za ich spalanie 
oraz blokowanie genów odpo-
wiedzialnych za ich gromadzenie 
się. Warto wiedzieć, że substan-
cja ta występuje przede wszyst-
kim w skórce mandarynek.

Według naukowców z Leice-
ster School of Pharmacy związek 
pozyskiwany ze skórki manda-
rynek ma zdolność niszczenia 
pewnych rodzajów komórek 
nowotworowych, m. in. tych od-
powiedzialnych za raka wątroby. 
Jest to salvestrol Q 40 – rodzaj 
fitoaleksyny, czyli substancji 
używanej przez rośliny do od-
straszania szkodników, np. owa-
dów. Według badaczy związek 
ten przekształca się we wnętrzu 
komórek nowotworowych w tok-
syczną substancję i doprowadza 
do ich rozkładu, nie naruszając 
przy tym komórek zdrowych.

Mandarynki nie tuczą – je-
den owoc (ok. 65 g) dostarcza tyl-
ko 34 kcal, w ponad 85procentach 
składają się z wody, a zawarte 
w nich kwasy organiczne (cytry-
nowy i jabłkowy) przyśpieszają 
proces oczyszczania organizmu 
z toksyn i poprawiają trawienie. 
W związku z tym są polecane 
nie tylko osobom, które walczą 
z nadwagą i otyłością, lecz także 
tym, które chcą zrzucić kilka ki-
logramów lub oczyścić organizm 
z toksyn.

Mandarynki mogą spożywać 
nie tylko osoby zdrowe, w celu 
zapobiegania wystąpienia cu-
krzycy typu 2, lecz także diabe-
tycy. Charakteryzują się średnią 
ilością węglowodanów i ogólną 
niską wartością energetyczną. 

Dlatego indeks glikemiczny tych 
owoców jest dość niski i wynosi 
30. W związku z tym są bezpiecz-
ne dla chorych na cukrzycę.

Jak kupować?
W naszych sklepach możemy 

napotkać kilka odmian manda-
rynek. Są to najpopularniejsza 
klementynka, jest też satsuma 
(ponad sto odmian), tangertyn-
ka (z charakterystyczną odsta-
jącą od miąższu skórką) i tan-
gela (skrzyżowanie mandarynki 
z grejpfrutem). Kupując manda-
rynki w sklepie zwróćmy uwagę 
czy nie stoją w cieple, bo wtedy 
szybciej się psują. Wybierajmy 
te intensywnie pomarańczowe 
z nieuszkodzoną skórką. Waż-
ny też jest zapach. Im świeższa 
mandarynka tym mocniej pach-
nie.

Na słodko
Mandarynka kojarzy się nam 

z deserem. Zjadamy ją w takiej 
formie jak jest, ale można ją do-
dawać do galaretek, jogurtów, 
serników na zimno, a nawet do 
ciast ucieranych. Możemy zrobić 
sałatkę owocową z mandarynka-
mi, dżem lub konfiturę, sok czy 
koktajl z dodatkiem bananów 
i jogurtu. Nadają się też do zro-
bienia kompotu np. z jabłkami 
i goździkami. Możemy podać je 
w czekoladzie czy budyniu cze-
koladowym. Można ją dodać do 
owsianki na śniadanie. Skórkę 
z mandarynki możemy kandyzo-
wać i dodawać do wszelkich dese-
rów, a nawet do likieru domowej 
roboty. Z mandarynek możemy 
też zrobić wino czy nalewkę.

Na ostro
Mandarynka to owoc, który 

idealnie nadaje się też do potraw 
mięsnych. Najpopularniejsza jest 
chyba kaczka z mandarynkami. 
Dobre są też filety z kurczaka 
duszone z mandarynką i serem 
mozzarellą. W mandarynkach 
możemy upiec schab, kurczaka 
czy polędwiczki. Dobrze kom-
ponuje się z indykiem. Odważ-

niejsi podają ją do ryb, a nawet 
do śledzia. Idealnie nadaje się 
do sałatek wykwintnych (z ło-
sosiem, tuńczykiem, wędzonym 
kurczakiem) czy obiadowych. 
Można dodać ją do zwykłej tar-
tej surówki z marchewki, co 
wzbogaci jej smak. Mandarynka 
jest też doskonałym owocem do 
ozdabiania gotowych potraw czy 
półmisków z  szynkami itp.

Na ozdobę
Z mandarynek możemy tez 

robić różne ozdoby. Możemy 
wbijać w nią goździki, co uwol-
ni wspaniały zapach w naszym 
domu. W obranych skórkach 
możemy zrobić małe świeczki, 
lampiony. Ususzoną mandaryn-
kę w plastrach możemy zwiesić 
na choince, a ze skórki możemy 
powycinać małe gwiazdki, serca 
czy choinki, które po ususzeniu 
nadają się na zawieszenie na 
choince czy ozdoby do pakowa-
nia prezentów.

Na urodę
Z mandarynki możemy zro-

bić peeling z płatkami owsianymi 
oraz oliwą z oliwek. Jest doskona-
ły na trądzik. Mandarynka nadaje 
się też do zrobienia maseczki np. 
z jogurtem czy twarogiem i sie-
mieniem lnianym. Możemy też 
z niej zrobić płukankę do włosów. 
W celu przygotowania płukanki 
łączymy sok z mandarynki z let-
nią wodą. Potem polewamy nim 
umyte włosy i wcieramy w skórę 
głowy. Płukanka mandarynkowa 
nabłyszcza i wygładza włosy oraz 
pomaga walczyć z nadmiernym 
przetłuszczaniem. Nie trzeba jej 
spłukiwać. Możemy z niej zrobić 
w połączeniu np. z jajkiem maskę 
na włosy. Sokiem z mandarynki 
wymieszanym z olejkiem drzewa 
herbacianego nacierać możemy 
skórki oraz paznokcie, gdy są po-
żółkłe, suche i łamliwe. W ciepłej 
wodzie z solą morską i plastrami 
mandarynek możemy wymoczyć 
zmęczone stopy.

(CR) fot. internet
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Świąteczne przygotowania cz. III
Boże narodzenie  Jak sprzątać przed świętami, by nie dać się zwariować i nie narobić jeszcze większe-
go bałaganu, a w efekcie nie paść ze zmęczenia? Radzimy w naszym cotygodniowym poradniku. Dziś część 
trzecia

W poprzednim odcinku zmie-
rzyliśmy się z myciem okien, wy-
praliśmy firany, umyliśmy drzwi 
i framugi, meble i łazienka też już 
lśnią. Mamy upieczone pierniczki 
i gotowe uszka, i pierogi. Pora na 
dalsze świąteczne działania.

Kuchnia
W kwestii świątecznego 

sprzątania kuchni są dwie szkoły. 
Jedna mówi, że można posprzą-
tać wcześniej inna, że dopiero 
po dużym świątecznym gotowa-
niu. Moja natomiast jest taka, że 
sprzątam kuchnię na bieżąco. Nie 
zapuszczam jej nigdy i nie czekam 
na przedświąteczne sprzątanie. 
Potrafię nawet podczas paniero-
wania schabowych ogarnąć szafkę, 
w której trzymam mąkę i tartą 
bułkę. No bo przecież kotlet sma-
ży się z jednej strony kilka minut 
i to jest czas, by przetrzeć półkę 
zanim odstawimy na miejsce tartą 
bułkę i mąkę. Świąteczne sprząta-
nie kuchni to przede wszystkim 
wytarcie kurzy na szafkach. Na-
sze babcie rozkładały na szafkach 
stare gazety, by wchłaniały tłuszcz 
i kurz. To już raczej niepolecane 
ze względu na małą estetykę, ale 
ten patent był dobry i chronił na-
sze meble. Gazety możemy zastą-
pić pergaminem lub rozwiniętym 
ręcznikiem papierowym.

Czym myć szafki kuchenne? 
Białe wodą z sodą i płynem do 
mycia naczyń, do ciemnych sody 
nie używamy, bo może zostawić 
białe smugi. W dzisiejszych cza-
sach mamy tak szeroki wybór 
chemii do mycia i czyszczenia 
także takiej ekologicznej, że bez 
trudu poradzimy sobie z czyszcze-
niem szafek, piekarnika czy okapu. 
Oczywiście sprzątanie w kuchni to 
także okazja do uporządkowania 
w szafkach, wyrzucenia starych 
produktów i przetarcia wnętrza 
szafki. Na świeży zapach jest kilka 
sposobów. Bawełniany woreczek 
z sodą pochłonie wilgoć i wchłonie 

brzydki zapach. Zapach w szafkach 
uzyskamy też dzięki goździkom, 
można je rozsypać na spodecz-
ku lub położyć w bawełnianym 
woreczku. Podobnie zadziałają 
uprażone na patelni ziarna kawy, 
także rozłożone po ostygnięciu do 
szafek. Bardzo dobrym i pachną-
cym patentem są aromaty spo-
żywcze do ciast. Nie wyrzucajmy 
po pieczeniu pustej buteleczki 
od aromatu, pozostawmy w niej 
trochę olejku i otwartą wstawmy 
do szafki. Będzie długo wydzielać 
przyjemny zapach.

Lodówka
Lodówkę na pewno trze-

ba ogarnąć przed świątecznym 
gotowaniem, zanim wstawimy 
świąteczne potrawy, a te war-
to trzymać w czystej i pachnącej 
chłodziarce. Mycie jej to nie tylko 
kwestia pozbycia się nieprzyjem-
nego zapachu, ale i bakterii. Naj-
lepszym sposobem jest utrzymy-
wanie w niej czystości i regularny 
przegląd produktów. Ważnym 
elementem dbania o lodówkę 
jest regularne czyszczenie otwo-
ru odpływowego skraplającej się 
wody. Jeśli nie będzie on szczel-
ny, w lodówce zacznie zbierać się 
woda, a na dłuższą metę może to 
prowadzić do uszkodzenia sprzę-
tu. Zabierając się za sprzątanie 
lodówki, najpierw powinniśmy 
ją opróżnić i wyjąć plastikowe 
i szklane elementy, które powinny 
być dokładnie umyte i wysuszo-
ne zanim znów trafią do środka. 
Najpopularniejszym sposobem 
na czyszczenie wnętrza lodówki 
jest umycie jej roztworem wody 
i octu, można dodać łyżeczkę sody 
która ma właściwości czyszczące. 
Nie musimy się obawiać przykrego 
zapachu octu, po umyciu całości 
szybko wywietrzeje, a dzięki nie-
mu pozbędziemy się nieprzyjem-
nego zapachu z lodówki. Warto 
pamiętać również o tym, że za-
wsze myjemy wyłączoną lodówkę. 

Do tak przygotowanej lodówki, po 
jej wyschnięciu, możemy z powro-
tem włożyć produkty spożywcze. 
Warto jednak poświęcić chwilę 
i odpowiednio je posegregować. 
Wszystkie artykuły, które mają 
nieprzyjemny zapach, powinniśmy 
wsadzić do szczelnie zamkniętych 
pojemników. Dotyczy to zwłasz-
cza wędlin, ryb oraz serów ple-
śniowych.

Nieprzyjemne zapachy po-
chłonie nam soda, wystarczy do 
lodówki wstawić pojemniczek 
z sodą oczyszczoną. Świetnie 
sprawdzi się również rozsypana 
w miseczce mielona kawa, która 
równie dobrze neutralizuje zapa-
chy. Oczywiście raz na jakiś czas 
powinniśmy ją wymienić na nową, 
aby mieć spokój z brzydką wonią 
w lodówce. Pamiętajmy, że zużytą 
kawę wyrzucamy do śmieci, po-
nieważ nie nadaje się do dalszego 
spożycia. W roli neutralizatora za-
pachów można wykorzystać cytry-
nę lub jabłko. Wystarczy przekroić 
na pół i wsadzić na tydzień do lo-
dówki. Można również obrać inny 
owoc i pozostawić w chłodziarce 
samą skórkę. Kolejnym sposo-
bem na pochłanianie brzydkiej 
woni jest wanilia. Wystarczy tylko 
skropić wilgotną gąbkę odrobiną 
ekstraktu z wanilii. Gąbkę umiesz-
czamy w lodówce i pozostawiamy 
ją na jakiś czas. Można też kupić 
w sklepie specjalny pochłaniacz 
zapachów do lodówki.

Strojenie
Teraz możemy zabrać się za 

ustrojenie domu. Już odchodzimy 
od tradycyjnego ubierania choinki 
w wigilię rano. Coraz więcej z nas 
stroi dom dużo wcześniej, niektó-
rzy nawet na 6 grudnia. Alterna-
tywną datą jest połowa grudnia. 
Wtedy już warto znieść ze stry-
chu ozdoby, przejrzeć je, spraw-
dzić czy lampki działają i czy nie 
musimy dokupić czegoś nowego. 
Strojąc dom wcześniej, będziemy 
mieli na to czas. Także na zakup 
ładniejszej żywej choinki, te kupo-
wane na ostatnią chwilę są mocno 
przebrane. Tę sztuczną zdążymy 
wyczyścić, robimy to rozkładając 
ją, przecierając każdą z gałązek 
szmatką zwilżoną w wodzie z pły-
nem do mycia, na którą nakrapia-
my kilka kropel olejku sosnowego. 
No i przy strojeniu domu jeszcze 
sporo naprószymy przed defini-
tywnym sprzątaniem podłóg.

Pakowanie prezentów
Dom ustrojony, pora popako-

wać prezenty. Nie czekajmy z tym 
do ostatniej chwili. Co za różnica 
czy prezent mamy schowany za-
pakowany czy nie? Duża, bo gdy 

jest zapakowany, trudniej podej-
rzeć domownikom, co dla nich 
szykujemy. To oczywiście żarcik, 
ale faktem jest, że nie ma sensu 
czekać z pakowaniem upominków 
na ostatnią chwilę.

Pościel
W ostatnim tygodniu przed 

świętami zmieniamy pościel. Je-
śli jest mroźne i bezsmogowe 
powietrze na dworze, to może-
my kołdry wywiesić i dać się im 
przemrozić, w ten sposób zabi-
jamy roztocza. Najlepiej robić to 
przed południem, zanim sąsiedzi 
zaczną rozpalać w piecach. Kapy 
i narzuty warto wyprać. Wskazane 
jest obrócenie materaca. Wierzch 
możemy przeprasować żelazkiem, 
w ten sposób zabijemy bakterie.

obrusy
Skoro już jesteśmy przy żelaz-

ku, zobaczmy w jakim stanie są ob-
rusy. Może się bowiem okazać, że 
całkiem zapomnieliśmy, że został 
zachlapany barszczem i do nicze-
go się nie nadaje, i trzeba zakupić 
nowy. Może się zleżał od poprzed-
nich świąt i trzeba go porządnie 
wyprać, wybielić i wykrochmalić? 
Przy okazji można już naszykować 
mężowi koszulę i swoją sukienkę.

Podłogi, dywany
Można powiedzieć, że dom na 

święta posprzątany gruntownie. 
Jako ostatnią zawsze sprzątamy, 
dokładnie okurzamy i myjemy 
podłogę. Panele i drewno warto na 
święta zapastować, by się błysz-
czały, a w domu unosił zapach 
pasty jak w domu rodzinnym. Gdy 
już jesteśmy na poziomie podłóg, 
to poszukajmy naszych czworo-
nogów. Kąpiel i konkretne wycze-
sywanie im nie zaszkodzi. Warto 
też wyczyścić przedłużacze. Robi-
my to, gdy są wyjęte z gniazdka, 
zalegający kurz wciągamy odku-
rzaczem z małą, okrągłą końców-
ką z włosiem, kabel przecieramy 
wilgotną szmatką. Gdy mamy od-
kurzacz w ręku, wyczyśćmy też 
kaloryfery. Odpowiednia końców-
ką – długa i płaska – wyciągnijmy 
kurz z za kaloryfera i z pomiędzy 
żeberek. Na kaloryferze możemy 
powiesić specjalny pojemnik na 
wodę, do nawilżania powietrza 
w domu z paroma kroplami olejku 
sosnowego.

Potrawy
Tradycyjnie na wigilijnym 

stole powinny się znaleźć uszka 
z barszczem, pierogi z kapustą 
i grzybami, karp. Potraw w su-
mie powinno być 12 i to postnych. 
W dzisiejszych czasach już się od-
chodzi od kapusty z grochem czy 
klusek z makiem. To co znajdzie 
się na wigilijnym stole, zależy od 

naszych upodobań, a to czy przy 
tym się napracujemy, zależy od lo-
gistyki, bo i taka w kuchni obowią-
zuje. W naszej serii już pisaliśmy 
o uszkach i pierogach, mamy je 
już zrobione i zamrożone. Cztery 
dni przed wigilią możemy już na-
stawić bigos. Dwa dni wcześniej 
możemy też przygotować karpia 
w galarecie, sałatkę jarzynową – 
nawet dobrze by się „przegryzła” 
– podobnie jak kutia. Możemy 
też ugotować zupę grzybową i za-
mknąć ją w szczelnym zawekowa-
nym do góry dnem słoiku. To już 
tez pora, by upiec ciasta – mako-
wiec, piernik czy biszkopt, który 
potem przełożymy kremem. Mo-
żemy wcześniej ugotować jajka na 
twardo, by przed kolacją jedynie 
je obrać i ustroić. Rybę też można 
wypatroszyć wcześniej i pokroić 
na dzwonka. Przed wigilią można 
też zaprawić w marynacie mięsa 
czy indyka, którego możemy już 
w wigilię piec na pierwszy dzień 
świąt. Ja tak robię i piekę – wcze-
śniej przygotowane z przyprawa-
mi – mięsa w formach np. schab, 
karczek, pieczeń i indyka w wigi-
lię, potem tylko się dziwię czemu 
rodzina zamiast iść na pasterkę 
po północy tłumnie gromadzi się 
z talerzykami przy piekarniku.

Stół wigilijny
Najważniejszy po choince ele-

ment tych świąt. Powinien być ele-
gancki i piękny. Jeśli mamy jadal-
nię i nie będziemy z niej korzystać 
w wigilię rano, to stół wstępnie 
możemy zacząć stroić poprzed-
niego dnia wieczorem. W wigilię 
rozłożymy jedynie zastawę świą-
teczną, którą już w poprzednich 
odcinkach naszego cyklu umyli-
śmy i przyszykowaliśmy. Nie za-
pomnijmy o dodatkowym nakry-
ciu dla niespodziewanego gościa 
i o opłatku.

ostatnie poprawki i relaks
Wszystko sprzątnięte i przy-

gotowane. Można odetchnąć, 
świąteczny maraton zakończony. 
Jeszcze tylko lekko kurze, świeży 
bałagan u dzieci – to niech same 
sprzątają, bo ,ikołaj nie przyjdzie 
z prezentami, jeśli w pokoju bę-
dzie bałagan – i lekkie ogarnięcie 
podłogi, gruntownie wysprzą-
tanej wcześniej. Pora na relaks, 
kąpiel i maseczkę. Zanim jednak 
nalejemy wody do wanny, rzućmy 
jeszcze okiem na łazienkę, któ-
rą sprzątałyśmy wcześniej. Mając 
dużą rodzinę, na pewno trzeba ją 
lekko ogarnąć jeszcze, by nie spalić 
się przed gośćmi ze wstydu. Teraz 
już został nam relaks i świętowa-
nie.

(Cr) fot. pixabay
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Kolorowanki dla dzieci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spotkali się przy 
wigilijnym stole

GMINA BOBROWNIKI  W miniony piątek po raz pierwszy 
odbyła się strażacka wigilia druhów-ochotników, Koła Ko-
biet z Rachcina, a także sympatyków tych organizacji. Spo-
tkanie zorganizowano w ich remizie

Fot. Lidia Jagielska

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

MAKSYMILIAN 
DUDKIEWICZ

 urodził się 5 grudnia, 
ważył 3,3 kg i mierzył  
56  cm. Jest synem Artu-
ra i Ani ze Świedziebni, 
ma brata Filipa 

MICHALINA RAMZA
 urodziła się 2 grudnia, 

ważyła 3,4 kg i mierzyła  
54 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Norberta i Mar-
leny ze Złowód

LENKA SZCZEAŃSKA
 urodziła się 2 grudnia, 

ważyła 3,25 kg i mierzy-
ła 56  cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Dominika i Darii 
z Wielgiego

KRYSTIAN DARIUSZ 
SAKWIŃSKI  
urodził się 4 grudnia, 
ważył 3,28 kg i mierzył 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Krzysztofa 
i Natalii z Wildna 

MIKOŁAJ BALCERAK
 urodził się 4 grudnia, wa-

żył 2,8 kg i mierzył 53 cm. 
Jest synem Przemka i Mi-
leny z Cyprianki, ma brata 
Nikodema 

TYMOTEUSZ KRAKOWSKI
 urodził się 7 grudnia, wa-

żył 3,65  kg i mierzyła 55 cm. 
Jest synem Grzegorza i Ju-
styny z Teodorowa, ma sio-
strę Zuzię 

Wigilijne spotkanie przygo-
towali druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz kobie-
ty z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Rachcinie. Wydarzenie miało 
charakter religijny, więc nie mo-
gło zabraknąć Henryka Wysoc-
kiego, proboszcza parafii pw. Św. 
Jakuba w Chełmicy Dużej,  który 
odczytał fragment Pisma Święte-
go. Z zaproszonych gości obec-
ny był również Prezes Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Bobrowni-
kach druh Tadeusz Grzegorzew-
ski.

– Wiele mówimy o dobro-
ci i pojednaniu, ale tylko wte-
dy, gdy spotykamy się oficjalnie, 
a później o tym zapominamy. 
Czekamy na narodziny Chrystu-
sa. Niech ta atmosfera towarzy-
szy nam nie tylko od święta, ale 
także w ciągu codziennych dni – 
mówił Tadeusz Grzegorzewski.

Wspólnie odśpiewano kolędę 

„Wśród nocnej ciszy” i podzielo-
no się opłatkiem. Życzeniom nie 
było końca. – Dziękuję za to, że 
możemy być tu razem i wymie-
nić ciepłe słowa. Życzę państwu, 
aby przy wigilijnym stole nigdy 
nie zabrakło dla nikogo miejsca 
i abyśmy mogli razem z bliski-
mi w czasie świąt uwolnić się od 
codziennych trosk – życzył Sła-
womir Kopyść, członek zarządu 
województwa kujawsko-pomor-
skiego.

Wieczór umilał koncert kolęd 
w wykonaniu solistki Marii Grzę-

dzickiej ze Szpetala Górnego. 
Uczestnicy wigilii po części ofi-
cjalnej zasiedli wspólnie do sto-
łu. Zasiedli do niego całymi ro-
dzinami. Wieczerza poprzedzona 
została warsztatem kulinarnym 
dla kilkunastu pań z KGW Rach-
cin, które podały wspaniałą tra-
dycyjną kolację wigilijną. Kolejne 
warsztaty dla zainteresowanych 
osób odbędą się w remizie OSP 
Rachcin 4 stycznia 2019 r.  

Tekst i fot. Natalia Chyliń-
ska-Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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wigilia u niewidomych
LIPNO/POWIAT  5 grudnia świąteczny stół, bożonarodzeniowe przedstawienie, opłatek i modlitwa połą-
czyły niewidomych i niedowidzących z naszego powiatu oraz ich przyjaciół, samorządowców i sponsorów

– Dzięki wspaniałym lu-
dziom są dzisiaj u nas pod cho-
inką bogate prezenty i pięknie 
zastawione stoły, a dla mnie 
jako prezesa związku niewi-
domych sama radość – mówił 
w środę Krzysztof Suchocki, szef 
lipnowskiego związku niewido-
mych. – Dziękuję za wszystko 

sponsorom, księżom za modli-
twę, wszystkim za udział.

Każdego roku, tuż przez 
świętami prezes lipnowskiego 
koła Polskiego Związku Niewi-
domych Krzysztof Suchocki, we 
współpracy z szefem Miejskiego 
Centrum Kultury Arkadiuszem 
Świerskim zaprasza ludzi nie-

widomych i niedowidzących na 
wspólną wieczerzę. W tym roku 
spotkanie wigilijne odbyło się 
w środę 5 grudnia. Przy stołach 
zasiedli również samorządowcy 
z wiceburmistrz Lipna Jolantą 
Zielińską i szefową rady powia-
tu Anną Smużewską na czele, 
pracownicy ośrodków pomocy 
społecznej i przyjaciele niewi-
domych, sponsorzy.

– W imieniu władz powiatu 
i radnych dziękuję za zaprosze-
nie – mówiła Anna Smużewska. 
– Zbliżają się szczególne święta, 
niosące wyjątkową magię, ma-
leńki Chrystus przynosi ze sobą 
miłość, radość, powoduje, że 
jesteśmy dla siebie lepsi, więcej 
się do siebie uśmiechamy, skła-
damy sobie życzenia. Ja życzę, 
aby ten szczególny nastrój trwał 
przez cały następny rok i sym-
bolicznie przełamuję się z wami 
opłatkiem.

Kulminacyjnym momentem 
była modlitwa pod przewod-
nictwem ks. Henryka Amrozia-
ka, proboszcza parafii WNMP 
w Lipnie, łamanie się opłatkiem 
i życzenia. A potem był czas 
na długie rozmowy przy suto 
zastawionych stołach i paczki 
świąteczne.

– W imieniu burmistrza Ba-
nasika i swoim witam serdecznie 
wszystkich w naszym centrum 
kulturalnym – mówiła wicebur-
mistrz Lipna Jolanta Zielińska. 
– Życzę spokoju, życzliwości, 
dużo zdrowia i uśmiechu oraz 
spełnienia, życzliwości, obfitego 
stołu i bogatego mikołaja. Dzię-
kuję panu Krzysztofowi Suchoc-
kiemu za to, że zawsze z nami 
jest, pięknie to wszystko organi-
zuje, za jego wkład i wielkie za-
angażowanie. Tylko dzięki niemu 
mogliśmy się dzisiaj spotkać.

W świąteczną atmosferę 

wprowadzili zebranych na spo-
tkaniu opłatkowy, młodzi ar-
tyści ze Szkoły Podstawowej 
nr 2, a gościny tradycyjnie już 
członkom PZN z całego powiatu 
udzielił szef lipnowskiego domu 
kultury. Patronem medialnym 
świątecznego spotkania był ty-
godnik CLI.

– Dziękuję, w imieniu swo-
im i księdza kanonika Henryka 
Kołodziejczyka, za zaproszenie 
nas na tę piękną uroczystość – 
mówił ks. Henryk Ambroziak, 
proboszcz lipnowskiej fary. – 
Wszyscy tu zebrani są nam bar-
dzo bliscy. Artyści, czyli nasze 
kochane, wspaniałe dzieci, nasza 
przyszłość, wystąpili wspaniale. 
Cieszymy się ogromnie, że mo-
żemy razem z wami być. Życzę 
zdrowia, bo to jest skarb naj-
większy oraz radości na święta.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Paczki dla kombatantów
W dzień ku czci św. Mikołaja kombatanci wojenni otrzymali drobne upominki. 
29 osób dzięki życzliwości urzędów gmin z Dobrzynia nad Wisłą oraz Wielgiego 
mogło cieszyć się słodkościami.

Dobrzyń nad Wisłą/Wielgie

Do Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych 
z terenu Dobrzynia i Wielgiego 
należy 29 osób. – Są wśród nas 
także wdowy po kombatantach. 
To starsze osoby, które wiele 
przeszły, dlatego pomyśleliśmy, 
żeby chociaż w tak drobny sposób 

osłodzić im ten świąteczny czas 
– opowiada Marcjanna Grubecka, 
członkini koła.

W przekazanych paczkach 
znalazły się słodkości: cukierki, 
czekoladki, batony oraz trochę 
owoców. Każda z nich została 
sporządzona za około 50 złotych. 

– Chciałam złożyć gorące podzię-
kowania dla włodarzy Dobrzynia 
i Wielgiego, że w tym roku, po 100 
latach od odzyskania niepodległo-
ści, nie zapomnieli o tych, którzy 
walczyli w obronie kraju – dodaje 
pani Marcjanna.

(mb-g)

Mikołaje na motorach
Tradycyjnie jak w latach ubiegłych grupa motocyklo-
wa Wolny Duch z Tłuchowa w przebraniach mikoła-
jowych, odwiedziła przedszkole Bajkowa Kraina.

Tłuchowo

Członkowie Wolnego Ducha 
pojechali na motocyklach wrę-
czyć dzieciakom z Bajkowej Kra-
iny upominki z okazji przypada-
jącego 6 grudnia uroczystości ku 
czci św. Mikołaja. Tylu Mikołajów 
w jednym czasie, na tylu moto-
rach, można zobaczyć chyba tylko 
w gminie Tłuchowo.

Wszystkie dzieci otrzymały 
w prezencie słodkości. Zmoto-
ryzowani Mikołaje życzyli malu-
chom pięknych i radosnych świąt. 
Wizyty Wolnego Ducha w przed-
szkolu stały się już ich tradycją, 
a motocykliści przemienili się 
w pomocników św. Mikołaja.

(mb-g)
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Koncert na miarę niepodległości
LIPNO  3 grudnia w szkole podstawowej im. Jana Pawła II odbył się niepowtarzalny, zachwycający koncert 
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości

W poniedziałkowy wieczór 
wszystkie drogi prowadziły do 
lipnowskiej „piątki”. Nauczycie-
le z dyrektor Marzeną Zielińską 
na czele, mieszkańcy z wicebur-
mistrz Jolantą Zielińską i radny-
mi miejskimi: Zbigniewem Na-
piórskim i Jakubem Klabanem, 
rodzice uczniów i przyjaciele 
szkoły oraz fani chóru szkolne-
go i talentu szkolnych artystów 
licznie zgromadzili się w auli 
szkolnej, by wysłuchać wyjąt-
kowego koncertu okraszonego 
porcją niezapomnianej polskiej 
poezji w doskonałej interpreta-
cji uczniów.

– Koncert odbywa się z oka-
zji stulecia odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości – przy-

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

pominała dyrektor Marzena Zie-
lińska. – Jestem pewna, że będą 
momenty, gdy poczujemy ciarki 
na plecach.

I tak było. Były ciarki na 
plecach, łzy wzruszenia i ra-
dości, gromkie brawa, skupie-
nie, refleksja. Bo okazję do 
tych wszystkich emocji dali 
nam uczniowie „piątki”, którzy 
w poniedziałkowy wieczór pio-
senką, wierszem, grą aktorską 
i sobą zafundowali gościom nie 
lada lekcję dążenia do niepod-
ległości i radości z jej odzyska-
nia. Uczestnicy koncertu mieli 
również okazję do wysłuchania 
wiersza autorstwa ucznia szkoły 
im. Jana Pawła II, nagrodzonego 
w konkursie, Franciszka Złakow-

skiego. Muzyczną warstwę spo-
tkania na iście mistrzowskim 
poziomie zapewnili śpiewający 
uczniowie, soliści i chórzyści 
z chóru „Prymka”, pod batutą 
Iwony Mroczkowskiej.

Nie zabrakło wyjątkowych 
i utalentowanych artystycznie 
przedszkolaków, kochających 
i godnie promujących biało-
czerwone barwy narodowe, 
z wychowawczynią Joanną Fry-
markiewicz na czele. Patronem 
medialnym patriotycznego wy-
darzenia zasługującego na ser-
deczne gratulacje był tygodnik 
CLI.

Tekst i fot.
 Lidia Jagielska

Święty odwiedził Koniczynkę
W Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie odbyło się spo-
tkanie opłatkowe podopiecznych z władzami gminy Kikół oraz zaproszonymi go-
śćmi.

Gmina Kikół

Na uroczystości byli obecni 
m. in. wójt Józef Predenkiewicz, 
ksiądz proboszcz Andrzej Minko, 
przedstawiciele starostwa po-
wiatowego w Lipnie, rady gmi-
ny Kikół, GOPS-u, przedstawi-
ciele Klubu Seniora „Nawojka”. 
Spotkanie zaszczyciła również 
Aneta Jędrzejewska z zarządu 
województwa kujawsko-pomor-

skiego, która zawsze jest obecna 
na uroczystościach organizowa-
nych przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy.

Uroczystość przypadła 
w dniu tradycyjnych mikołajek, 
co było okazją do wręczenia 
upominków podopiecznym „Ko-
niczynki” przez przybyłych go-
ści, a także przez mikołaja, któ-

remu towarzyszyła śnieżynka. 
Wszyscy podzielili się tradycyj-
nym opłatkiem i przy stole ze 
świątecznymi potrawami złożyli 
sobie życzenia. Podsumowaniem 
uroczystości było wspólne śpie-
wanie najpiękniejszych polskich 
kolęd i pastorałek przez uczest-
ników i zaproszonych gości.

(ak), fot. nadesłane
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O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

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

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

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

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

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do wszyst-
kich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 3003

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.Kęsicki-usługi mech., klimatyzacja, wulkaniza-
cja, diag. komp., tel. 665 832 917

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mechanika pojaz-
dowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis klima-
tyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefkowo 4, 
tel. 508 086 766

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3003

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

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

Nieruchomości
Centrum Wąbrzeźna lokale handlowe do 
wynajęcia 22, 60, 83, 109, 134 m2 tel. 
663 657 651

Mieszkanie do wynajęcia w Wąbrzeźnie 
94 m2 czynsz 820 zł., tel. 663 657 651

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

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

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

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

Praca
Opiekunka Seniorów w Niemczech! 
Atrakcyjny bonus jesienno-zimowy! Dar-
mowy kurs języka niemieckiego w Toru-
niu i w Brodnicy w grudniu. Po kursie 
- gwarantowane oferty pracy. Zadzwoń: 
519 690 440, Promedica24

Zatrudnię kierowcę  C+E na kraj, week-
endy wolne, tel. 662 568 782 

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, pro-
dukcja kotłów CO, usługi hydrauliczne, koparką 
i koparko-ładowarką, tel. 667 552 919, 607 479 
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Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszyno-
we, tel. 501 202 840

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

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

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

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

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

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

Usługi elektryczne, energetyczne, podnośnik ko-
szowy 18m, pomiary i inne usługi, Ziółkowski Ire-
neusz, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 606 313 594

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

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

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

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, tel. 667 652 205

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

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

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

Doradztwo/inwestycje
FFormalności i inwestycje w pigułce „od A do 
Z”. Operaty wodnoprawne, karty informacyjne 
i wnioski, tel. 606 836 270

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

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

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

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

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

Edukacja
Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, mło-
dzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arka-
dami 9, tel. 604 791 169

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwierzęta

Hodowla materiału zarybieniowego ryb karpiowa-
tych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

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

Sprzedam prosiaki 10-tygodniowe, 13 
szt., tel. 508 823 076 

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

Sprzedaż kurcząt brojlerów do uboju, 15.12.2018, 
tel. 693 110 176 

Sprzedam warchlaki 50 szt., waga 40 kg, szczepio-
ne. Cena 160zł/szt., tel. 665 673 202

Sprzedam prosiaki 40 szt., waga 20 kg. Cena 110 
zł., tel. 693 616 319 

Inne

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

Budowlano/remontowe

Okna firmy DRUTEX ul. Gen. Sikorskiego 
9 Wąbrzeźno tel. 663 657 651 czynne Pn 
- Pt 10 - 17

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-
wis, tel. 668 773 499
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Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

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

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

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania

O G Ł O S Z E N I E

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

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

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75
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O G Ł O S Z E N I E

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

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

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

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

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

Sprzedam szlakę, tel. 784 563 817

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

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

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

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

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

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

Sport/rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stacje paliw

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

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

Transport

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komputery/IT

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

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 103

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

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

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

Moda i uroda

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

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

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

Myjnie

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

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

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

Pomoc drogowa

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

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

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

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

Sklady opału

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

Magazyn opałowy Marchewka, Golub-Dobrzyń, 
ul. Sokołowska 44, tel. 56 683 37 99
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Wisełka wygrywa w mikołajki
PIŁKA NOŻNA  8 grudnia 2018r. Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki przy współpracy z UKS Wisełka 
Centrum Dobrzyń nad Wisłą zorganizowało Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Orlików. W stawce 5 zespo-
łów najlepsi okazali się gospodarze

Do rywalizacji przystąpiły na-
stępujące drużyny: GKS Fabianki, 
Skompensis Skępe, Unia Choceń, 
Victoria Smólnik i Wisełka Cen-
trum Dobrzyń nad Wisłą. Grano 
systemem każdy z każdym, a poje-
dynki trwały po 15 minut. W meczu 
otwarcia Wisełka podejmowała GKS 
Fabianki. Mimo optycznej przewagi 
i groźniejszych sytuacji gospodarzy 
na tablicy wyników długo utrzymy-
wał się remis 0:0. W samej końców-
ce bohaterem został bramkarz Wi-

sełki, który celnym strzałem przez 
całe boisko zapewnił gospodarzom 
3 punkty.

W kolejnych meczach Skom-
pensis Skępe pokonał Victorię 
Smólnik 2:0, a Unia Choceń po 
dobrym i wyrównanym spotka-
niu zremisowała z Wisełką 1:1. To 
właśnie te dwie ostatnie drużyny 
prezentowały się w zawodach naj-
lepiej i poza wspomnianym remi-
sem zgodnie wygrały pozostałe 
mecze. W takiej sytuacji, aby wy-

łonić zwycięzcę turnieju brano pod 
uwagę lepszy bilans bramkowy. Ku 
ogromnej radości zawodników, tre-
nerów i rodziców okazało się, że to 
UKS Wisełka Centrum okazała się 
najlepsza.

Dodatkowo reprezentant na-
szego klubu M. Jaworski został 
wybrany najlepszym zawodnikiem 
turnieju. Cieszy fakt, że przyjęty 
program szkolenia DCSiT i UKS
-u zaczyna przynosić efekty, a nasi 
zawodnicy prezentują coraz wyż-

szy poziom. Puchary dla trzech 
najlepszych drużyn, medale dla 
wszystkich uczestników oraz wy-
różnienia indywidualne wręczył 
dyrektor DCSiT Stanisław Niekraś, 
prezes UKS Wisełka Centrum Piotr 
Wyszyński oraz trenerzy zaproszo-
nych drużyn. Gościem specjalnym 
zawodów był św. Mikołaj, który 
wręczył wszystkim uczestnikom 
słodkie upominki.

Wyróżnienia indywidualne:
Zwycięzca konkursu żonglerki: 

A. Wojciechowski (GKS Fabianki)
Najlepszy bramkarza: P. Macie-

jewski (Unia Choceń)
Najlepszy zawodnik: M. Jawor-

ski (Wisełka Centrum)
Klasyfikacja końcowa:
I – Wisełka Centrum Dobrzyń 

nad Wisłą
II – Unia Choceń
III – GKS Fabianki
IV – Skompensis Skępe
V – Victoria Smólnik

(ak), fot. DCSiT


