
Wszystko na Boże Narodzenie
W sobotę 16 grudnia w remizie 
OSP w Skępem, na II Jarmarku 
Bożonarodzeniowym, spotkali się 
wystawcy rękodzieła, smakołyków 
i ozdób świątecznych z powiatu 
lipnowskiego i nie tylko

REKLAMA W CLI
TEL. 608 688 587Dyżur reporterski 24 h tel. 535 170 961

Korzystanie z basenu to gehenna?
LIPNO  Do redakcji CLI zgłosił się mieszkaniec Lipna, któremu nie podoba się funkcjonowanie pływalni. 
Według Czytelnika mocz na podłodze w toalecie, dyskryminacja mężczyzn i opryskliwy personel to norma
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Skępe/Region Powiat
Wigilie w regionie
W przededniu Bożego Narodzenia 
mieszkańcy spotykali się na wigi-
liach. Około 500 osób podzieliło się 
opłatkiem w Kikole, niewiele mniej 
w Bobrownikach. Okazję do wspól-
nego świętowania mieli też w Wi-
chowie i Witkowie

str. 6str. 3

BobrownikiPowiat
W dowód uznania 
dla małżonków
Pięćdziesiątą rocznicę pożycia mał-
żeńskiego świętowały cztery pary 
z gminy Bobrowniki. Ze względu na 
tak długi staż, w dowód uznania, 
otrzymały medale od Prezydenta 
Polski

Postawili na inwestycje
15 grudnia w sali gimnastycznej ZS 
im. Waleriana Łukasińskiego w Skę-
pem odbyła się budżetowa sesja 
rady powiatu w Lipnie. Radni jed-
nogłośnie przyjęli budżet na 2018 
r. Plan finansowy naznaczony jest 
licznymi inwestycjami
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Lipno
Odnowią przedszkole i remizę
Sarbnik Lipna Mariola Michalska 
i burmistrz Paweł Banasik podpisali 
umowy na dofinansowanie moder-
nizacji przedszkola nr 4 i strażnicy 
OSP w ramach projektów z dziedzi-
ny polityki społecznej wspieranych 
ze środków RPO
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Mieszkaniec Lipna o interwen-
cję poprosił nas w ubiegłym tygo-
dniu. Wysłał tradycyjną pocztą listy 
do dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Krzysztofa Spi-
sza oraz do burmistrza Lipna Paw-
ła Banasika, w których sformuło-
wał szereg zarzutów. Nam przesłał 
kopie tych korespondencji, prosząc 
o nagłośnienie sprawy. Jednocze-
śnie poprosił o zachowanie anoni-
mowości (dane Czytelnika są zna-
ne redakcji). A według niego lista 
zarzutów jest długa. Największym 
problemem ma być kwestia szatni.

Dyskryminacja mężczyzn?
– Od pewnego czasu stosują 

państwo zakaz wstępu mężczy-
znom z córkami do damskiej prze-
bieralni. Nie otrzymujemy tzw. 
żółtych zegarków, tylko niebie-
skie. Zakaz ten nie dotyczy jednak 
kobiet, które są uprzywilejowa-
ne i mogą z synami wchodzić do 
męskiej przebieralni z niebieskimi 
zegarkami, czego byłem kilkukrot-
nie świadkiem. Ubolewam, że jako 
mężczyzna jestem w tej kwestii 
dyskryminowany i traktowany go-

rzej – uważa nasz rozmówca.
Zdaniem Czytelnika CLI kie-

rownictwo MOSiR-u dopuściło do 
sytuacji, w której małoletnie dziew-
czynki – w tym przypadku sześcio-
letnia córka – muszą przebierać się 
i brać prysznic razem z chłopcami 
i dorosłymi mężczyznami. – Moja 
córka, świadoma już swojej budo-
wy ciała, nie rozumie tej sytuacji 
i ogromnie to przeżywa i jest co-
raz bardziej zniechęcona do cho-
dzenia na basen w Lipnie. Trudno 
wytłumaczyć tak małemu dziecku 
dlaczego państwo dyskryminujecie 
mężczyzn i nie jesteście w stanie 
stworzyć oddzielnej przebieralni 
dla rodziców z dzieckiem – dodaje 
mieszkaniec Lipna.

Podzielili szatnie
O problemie rozmawialiśmy 

z szefem MOSiR-u. Jego zdaniem 
ta kwestia została rozwiązana. – 
Problem z szatniami pojawił się 
w momencie, gdy na basen zaczęły 
uczęszczać szkółki pływackie. Po-
stanowiliśmy rozwiązać go w ten 
sposób, że przyporządkowaliśmy 
szatnie do poszczególnych grup. 

I tak jedynka jest przeznaczona dla 
kobiet i dziewczynek, dwójka dla 
mężczyzn i chłopców, którzy po-
trafią się sami przebrać. Do trójki 
mogą wchodzić matki z synami, 
a do czwórki ojcowie z córkami. 
Zaznaczam też, że w każdej szatni 
jest 8-10 przebieralni, więc każdy 
może zachować pełną prywatność. 
Ponadto jeśli rodzic będzie wyma-
gał wejścia do innej szatni, również 
istnieje taka możliwość – mówi 
Krzysztof Spisz.

Na tym jednak nie koniec, bo 
w liście adresowanym do burmi-
strza pada więcej uwag odnośnie 
funkcjonowania miejskiej pływalni. 
Nasz Czytelnik zwraca uwagę m. in 
na warunki w jakich dzieci zmienia-
ją obuwie na korytarzu, porządek 
w toaletach oraz zachowanie per-
sonelu.

„Mocz na podłodze”
– Klienci, rodzice, podziele-

ni są często na dwie grupy ludzi: 
zwyczajnych, którzy są besztani za 
każde „przewinienie” i tych, którzy 
są znajomymi personelu i którym 
wolno wszystko. Nad toaletami 
chyba nikt tam nie panuje. Jest 
brudno, często brakuje papieru to-
aletowego, a bardzo często można 
wdepnąć w mocz na podłodze – 
wylicza mieszkaniec Lipna.

– Każdy z pracowników wy-
konuje swoją pracę sumiennie. Są 
trybuny, szatnie, łazienki, siłownia, 
basen, a więc nie jesteśmy w sta-
nie obsadzić każdego z tych miejsc, 
by zawsze był tam pracownik. Za-
trudnionych jest 17 osób, z czego 
5 sprzątaczek. W dniach gdy jest 
duże obłożenie, brakuje rąk do pra-
cy. Toalety są sprzątane na bieżą-

co, ale jeśli zdarzy się sytuacja np. 
pomiędzy zmianami, że gdzieś jest, 
delikatnie mówiąc nieporządek, to 
świadczy niestety o osobach ko-
rzystających z tych pomieszczeń – 
wyjaśnia dyrektor Spisz.

Jaki finał?
Zarówno dyrektor MOSiR-u jak 

i burmistrz Lipna koresponden-
cję od mieszkańca Lipna przyjęli. 
Krzysztof Spisz także listownie 
udzielił odpowiedzi. Naszego Czy-
telnika jednak nie wszystkie wyja-
śnienia zadowalają i również na list 
dyrektora ośrodka odpowiedział. 
Jak zakończy się sprawa? Spisz za-
pewnia, że dołoży wszelkich starań, 
by podnosić jakość funkcjonowania 
pływalni. Czy to zadowoli jego ad-
wersarza i innych użytkowników 
basenu? Czas pokaże.

(ak), fot. archiwum
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odnowią przedszkole i remizę oSP
LiPno   15 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu skarbnik Lipna Mariola Michalska i bur-
mistrz Paweł Banasik podpisali umowy na dofinansowanie modernizacji przedszkola nr 4 i strażnicy 
OSP w ramach projektów z dziedziny polityki społecznej wspieranych ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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W miniony piątek marszałek 
województwa Piotr Całbecki pod-
pisał 23 umowy na budowę i ada-
ptację obiektów na przedszkola, 
mieszkania socjalne i ośrodki 
opieki nad osobami starszymi 
i niesamodzielnymi, w tym dwie 
z władzami Lipna. Nasze miasto 
reprezentował burmistrz Paweł 
Banasik oraz skarbnik Mariola Mi-
chalska.

Wiemy już na pewno, że Lipno 
otrzyma dotacje na przebudowę 
budynku OSP na potrzeby usług 
świadczonych w środowisku lo-
kalnym oraz rozbudowę budyn-
ku przedszkola publicznego nr 

4 o nowe miejsca przedszkolne 
oraz sale dydaktyczne na potrze-
by edukacji ekologicznej.

Warto podkreślić, że dotacje 
na przedsięwzięcia służące zwięk-
szeniu liczby miejsc w przedszko-
lach, łącznie ponad 18,5 miliona 
złotych, trafią do osiemnastu 
miast i gmin w całym regionie 
kujawsko-pomorskim. Inwesty-
cje te (modernizacja i rozbudowa 
obiektów), muszą zostać powią-
zane z projektami miękkimi słu-
żącymi poszerzeniu oferty edu-
kacyjnej placówek, w tym przede 
wszystkim z organizacją dodat-
kowych, rozwijających zajęć dla 

maluchów. I tak w Lipnie, ramach 
poddziałania „Inwestycja w infra-
strukturę przedszkolną” projekt 
„Rozbudowa budynku Przed-
szkola Publicznego nr 4 o nowe 
miejsca przedszkolne oraz sale 
dydaktyczne na potrzeby eduka-
cji ekologicznej” otrzymał wnio-
skowaną kwotę 786 185,49 zł, na-
tomiast w ramach poddziałania 
„Wychowanie przedszkolne” pro-
jekt „Lipnowskie przedszkolaki – 
zwiększenie szans edukacyjnych 
dzieci w wieku przedszkolnym” 
otrzymał 408 tysięcy złotych.

Zarząd województwa kujaw-
sko-pomorskiego zdecydował 
również o dofinansowaniu ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego siedemnastu 
spośród dwudziestu siedmiu 
zgłoszonych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych w dziedzinie polityki 
społecznej. Jednym z realizowa-
nych projektów będzie przebudo-
wa strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lipnie. Głównym ce-
lem tego przedsięwzięcia będzie 
zwiększenie dostępu do usług 
społecznych w naszym mieście. 
Dzięki realizacji projektu zostaną 
stworzone warunki aktywizacji 
seniorów oraz integracji ze spo-

łecznością lokalną.
Istniejący budynek strażnicy 

OSP w Lipnie zostanie przebu-
dowany, zmianie sposobu użyt-
kowania ulegnie część obiektu. 
Zgodnie z planem nowe pomiesz-
czenia dla usług społecznych 
znajdą się na piętrze budynku 
i w części parteru. Rozebrana zo-
stanie część istniejącego budyn-
ku, nastąpi zmiana konstrukcji 
dachu oraz przebudowane zo-
staną pozostałe pomieszczenia. 
Na piętrze zostaną zlokalizowane 
pomieszczenia przeznaczone wy-
łącznie dla usług świadczonych 
w środowisku lokalnym, czyli 
pomieszczenia socjalne i służbo-
we, kuchnia, toalety, w tym dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
duża sala zebrań, tzw. świetlica. 
W budynku strażnicy zostanie za-
instalowana platforma dla osób 

niepełnosprawnych (wykorzy-
stywana przy przemieszczaniu 
się seniorów do przemieszczania 
zlokalizowanego na piętrze).

– To wspaniała wiadomość, 
bo teraz rzeczywiście emeryci nie 
mają swojego miejsca spotkań – 
mówi pani Anna. – Przemiesz-
czamy się między kinem, szkołą 
a domem kultury, a takie stałe 
miejsce pozwoli zintensyfikować 
nasze działania w organizacjach 
emeryckich, senioralnych i zakty-
wizować społeczeństwo naszego 
miasta do integracji. No i strażni-
ca odzyska blask, a Lipno zyska 
kolejny odrestaurowany obiekt.

Całkowita wartość tego pro-
jektu wyniesie ponad 1,520 mln 
złotych, natomiast suma dotacji 
to 945 tysięcy złotych.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Złote pary
14 grudnia burmistrz Paweł Banasik wręczył me-
dale prezydenta RP „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” trzem parom. Wszyscy przeżyli ze sobą po 
pół wieku.

Lipno

Podniosła atmosfera, kwiaty 
i szampan. Tak jak przed pięćdzie-
sięcioma laty w lipnowskim USC 
spotkali się małżonkowie, którzy 
idą wspólnie przez życie już pół 
wieku. Zasłużyli na gratulacje i me-
dale.

Medale prezydenta RP An-
drzeja Dudy otrzymali w miniony 

czwartek: Urszula i Tadeusz Ści-
słowscy, Irena i Bogdan Łuczakowie 
oraz Anna i Zygmunt Zernowowie.

Burmistrz Lipna Paweł Banasik 
złożył jubilatom życzenia na dalsze  
lata  wspólnego życia. Były kwiaty 
i wspomnienia w gronie krewnych 
i przyjaciół. A wspominać było co.

Lidia Jagielska, fot. UM Lipno
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Postawili na inwestycje
POWIAT  15 grudnia w ZS im. W. Łukasińskiego w Skępem odbyła się XXV sesja rady powiatu w Lipnie. 
Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2018 r. Plan finansowy naznaczony jest licznymi inwestycjami

Projekt budżetu powiatu lip-
nowskiego na rok 2018 oraz projekt 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Lipnowskiego na lata 
2018-2028, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami został przedłożony 
do zaopiniowania Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Bydgoszczy 
oraz radnym rady powiatu w Lip-
nie. Obydwa dokumenty uzyskały 
pozytywną opinię RIO zarówno 
w zakresie projektu budżetu, moż-
liwości finansowania deficytu jak 
i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Projekt budżetu był omawiany na 
wszystkich komisjach rady powia-
tu.

Ponad 6 mln zł deficytu
Opracowany przez zarząd po-

wiatu projekt budżetu na 2018 rok 
jest budżetem deficytowym z pla-
nowaną przewagą wydatków nad 
dochodami. Zaplanowano docho-
dy w wysokości 66,6 mln zł oraz 
wydatki w wysokości 72,8 mln zł. 
Oznacza to ponad 6-milionowy de-
ficyt, który ma być pokryty wpły-
wami ze sprzedaży papierów war-
tościowych i kredytów. Ale radnych 
cieszy przede wszystkim skala po-
dejmowanych zadań inwestycyj-
nych. – Starosta robi wszystko, by 

nasz powiat się rozwijał. Dużo pie-
niędzy inwestujemy w drogi i chod-
niki. Powstają nowe zakłady pracy. 
Mamy rozwojowy budżet, więc gło-
sujmy za jego przyjęciem – mówił 
na sesji radny Jerzy Zieliński.

5 mln zł na remonty dróg
Ponad 5 mln zł powiat przezna-

czy w przyszłym roku na remonty 
dróg, a ponad 300 tys. zł na budowę 
nowych chodników. – Od 11 lat pra-
cuję w komisji, która zajmuje się m. 
in. drogami. To nie jest łatwa praca, 
ale dzięki inwestycjom powiatu po-
lepsza się infrastruktura. Przybywa 
nowych dróg i chodników. Zawsze 
jest wiele do zrobienia, ale powiat 
nie ustaje w wysiłkach, by było le-
piej. Powiększamy swój majątek, 
kupując autobusy. Takiej rady może 
nam pozazdrościć niejeden samo-
rząd – dodaje radny Stanisław Ja-
gielski.

10 mln zł na inwestycje
Łącznie samorząd powiatu 

zaplanował ponad 10 mln zł na 
inwestycje, co sprawia, że budżet 
jest przede wszystkim rozwojowy. 
Ponad 4 mln zł kosztować będą 
remonty, w większości dróg, ale 
i modernizacje obiektów jednostek 
podległych starostwu. – Stawiamy 
przede wszystkim na rozwój go-
spodarczy i minimalizację bezro-
bocia. Wiadomo, że znaczna część 
z osób zarejestrowanych w urzę-
dzie pracy nie chce podejmować 
zatrudnienia, ale pozostałym trze-
ba pomóc. Jeśli powiodą się plany 
odnośnie naszych terenów inwe-
stycyjnych, przybędzie 300 miejsc 
pracy. Budżet na 2018 rok jest real-
ny i dobrze wyliczony – przekonuje 
starosta Krzysztof Baranowski.

Przyjęty jednogłośnie
Projekt budżetu poparły jed-

nogłośnie wszystkie komisje rady 
powiatu. Wątpliwości nie mogło 
być także podczas głosowania. Pro-
jekt przeszedł jednogłośnie. – To 
jest ambitny budżet, takiego nie 
mieliśmy od dawna. Będziemy na-
prawiać 20 km dróg, kładąc grub-

szą warstwę asfaltu. Jest nacisk na 
chodniki, co zwiększa bezpieczeń-
stwo – cieszy się radny Tomasz 
Woźnicki.

W budżecie zapisano impo-
nującą listę inwestycji i przedsię-
wzięć. Do najciekawszych należą: 
budowa pawilonu z parkingiem 
przy ul. Nieszawskiej (koszt 1,9 mln 
zł), kontynuacja budowy placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych 
w Lipnie (1,8 mln zł, dofinansowa-
nie 1,35 mln zł), remont oddziału 
wewnętrznego szpitala (1,5 mln zł, 

1,2 mln zł w 2018 r.), budowa wiat 
i pomostu przy Zespole Szkół im. 
W. Łukasińskiego w Skępem (450 
tys. zł), remonty dróg (ponad 5 mln 
zł), budowa chodników (ponad 300 
tys. zł), zakup dwóch autobusów 
dla PZTP (ponad 1 mln zł), budowa 
zatoki postojowej w Lipnie (250 tys. 
zł), zakup aut dla ZDP, PCPR i POW 
w Lipnie (277 tys. zł), utworzenie 
magazynu na wypadek klęsk ży-
wiołowych (70 tys. zł) oraz dotacje 
na kulturę, sport, ochronę zabyt-
ków, OSP i realizacja programu wy-
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Starosta Krzysztof Baranowski dzieli 
symboliczny budżet – tort

chowania patriotycznego.
– To jest dobry budżet, ale teraz 

czeka nas wiele pracy, by go zreali-
zować. Jeśli zarobimy na sprzedaży 
gruntów w strefie ekonomicznej, 
deficyt może spaść praktycznie do 
zera – podsumowuje Baranowski.

Tradycyjnie już sesja budżeto-
wa połączona została ze spotka-
niem wigilijnym, w którym zaraz 
po posiedzeniu wzięli udział wszy-
scy goście. Więcej zdjęć z sesji na 
naszej stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)
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Ratują 
w każdych warunkach
GMINA LIPNO/POWIAT  W piątek 14 grudnia odbyły się ćwi-
czenia taktyczno-bojowe dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego z powiatu lipnowskiego

Manewry zainicjowano z pole-
cenia komendanta głównego PSP. 
Nasze jednostki doskonalą swoje 
umiejętności niezależnie od pory 
roku, tym razem w srogiej, zimowej 
aurze. Ćwiczenia, w których wzięły 
udział jednostki OSP Tłuchowo, Do-
brzyń nad Wisłą, Mokowo, Skępe, 

Wioska, Zaduszniki, Chrostkowo, 
Wielgie, Kikół, Chlebowo, Lipno, Ło-
chocin, Radomice, Bobrowniki oraz 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
Państwowej Straży Pożarnej w Lip-
nie rozpoczęły się o godzinie 12:00 
i odbywały się na rzece Mień o raz 
terenie do niej przyległym w miej-

scowościach Maliszewo, Brzustowa 
i Brzeźno.

Strażacy ćwiczyli m. in.: ra-
townictwo medyczne w zakresie 
hipotermii, pompowanie wody, 
zasilanie w energię elektryczną 
obiektów oraz usuwanie zatoru 
drzewa na cieku wodnym. Pozoro-
wana akcja ratownicza rozpoczęła 
się koncentracją ćwiczących jed-
nostek w miejscowości Złotopole, 
gm. Lipno (plac targowiska), po 
czym nastąpił przejazd kolumny 
na miejsce działań ratowniczych. 
Podsumowanie ćwiczeń odbyło się 
w siedzibie OSP Maliszewo. Więcej 
zdjęć z ćwiczeń na naszej stronie 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Sprzęt dla OSP Rachcin
Sprzęt za ponad 5 tysięcy złotych trafił na wypo-
sażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rachcinie.

Gmina Bobrowniki

W ubiegłą środę mł. bryg. mgr 
inż. Jakub Politowski p. o. Zastęp-
cy Komendanta Powiatowego PSP 
Lipno w obecności Naczelnika 
Wydziału ds. Kwatermistrzowsko-
Technicznych i Organizacyjno-Ka-
drowych bryg. mgr Pawła Zna-
nieckiego przekazał prezesowi OSP 
Rachcin Karolowi Kostrzewskiemu 
nowy sprzęt na wyposażenie OSP 
Rachcin. Zadanie pn. „Zakup dwóch 
kompletów strojów ochronnych 

i pilarki do cięcia drewna dla OSP 
Rachcin” zrealizowane zostało ze 
środków budżetu państwa. Koszt 
to 5.147 zł. Zarząd i członkowie OSP 
Rachcin dziękują Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji za przekazanie dotacji oraz 
Komendzie Powiatowej PSP Lipno 
i Zarządowi Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Lipnie za dokonany 
przydział.

(ak), fot. Oskar Politowski

Dwujęzyczne święta
15 grudnia milusińscy z Przedszkola Publicznego im. 
Ewy Szelburg Zarembiny gościli rodziców i gości na 
przedstawieniu bożonarodzeniowym.

Skępe

W miniony piątek w skępskim 
przedszkolu rozbrzmiewały kolę-
dy i piosenki bożonarodzeniowe, 
płynęły najserdeczniejsze życze-
nia, a to wszystko w języku pol-
skim i angielskim. Milusińscy sta-
nęli na scenie i zachwycili nawet 
najbardziej wybrednych widzów 
mistrzowskim przedstawieniem 
teatralnym „Bóg się rodzi”.

– Dzisiaj mamy w przedszkolu 
wigilię – wyjaśniają dzieci. – Mamy 
dużo gości, śpiewamy kolędy i skła-

damy życzenia. Każdy ma swoją 
rolę do zagrania w jasełkach. Długo 
ćwiczyliśmy, to chyba wyjdzie do-
brze.

Wyszło wspaniale. Piękne 
przedstawienie, niezapomniane 
stroje i kreacje aktorskie oraz wzru-
szenie gości i serdeczne życzenia 
płynące z ust maluszków zdomi-
nowały przedświąteczne spotkanie 
w przedszkolu.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Wielkie wydarzenie oczami dzieci

Dobrzyń nad Wisłą

Pokazali piękno gminy
Konkurs fotograficzny „Dobrzyń nad Wisłą z obiektywie” został rozstrzygnięty. 
Jury wyłoniło zwycięzców, a nagrody zostały rozdane.

W konkursie wzięło udział 
trzynastu uczestników, którzy 
łącznie nadesłali kilkadziesiąt prac. 
Podejście do tematu było dowol-
ne – mogły to być ciekawe zdjęcia 
architektury, ludzi lub wydarzeń 
organizowanych w Dobrzyniu nad 
Wisłą. Ważne żeby były z pomy-
słem. Nadsyłanie prac trwało do 
końca października.

– Konkurs miał na celu pro-
mocję miasta i gminy pod kątem 

turystycznym. Chcieliśmy pokazać 
jakimi pięknymi miejscami może 
pochwalić się nasza gmina – mówi 
Ryszard Machnowski, sekretarz 
miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Nadesłane fotografie odzwier-
ciedlały piękno przyrody, zabytki, 
ciekawe miejsca, a także obiekty 
znajdujące się w Dobrzyniu nad 
Wisłą. W zmaganiach mogli wziąć 
udział wszyscy, niezależnie od wie-
ku. Jednak miejsca na podium były 

tylko trzy. Brąz wywalczyła Marta 
Żelazek, drugie miejsce przypadło 
w udziale Wiktorii Stroisz. Najlep-
sza wśród uczestników okazała 
się Julia Czachorowska, zdobywa-
jąc laptop. Za dwa kolejne miejsca 
zwycięzcy odebrali tablety.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Spotkali się 
przy wspólnym stole
TŁUCHOWO  W Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie mia-
ło miejsce niezwykłe, świąteczne kolędowanie. W tym roku, już 
po raz kolejny, grupy artystyczne wraz z zaproszonymi gośćmi, 
zasiadły do bożonarodzeniowego stołu

R E K L A M A

Już na stałe w tłuchowskiej 
tradycji zagościły przedświąteczne 
spotkania osób zaangażowanych 
w działalność GOK. Spotkanie od-
było się w piątkowy wieczór. Za-
częło się od jasełek, które prze-
niosły gości w bardzo odległe 
czasy i przypomniały, że przyszedł 
na świat zbawiciel. Przedstawie-
nie wzbogaciły bożonarodzenio-
we piosnki i pastorałki. Nastrój 
początkowo poważny, zmienił się 

z czasem w gwar radosnych roz-
mów.

– Święta to czas, w którym 
wszyscy stajemy się sobie bliżsi, 
często brak nam odwagi, a na-
wet czasu, aby wyrazić tkwiące 
w nas uczucia. Dlatego dobrym 
zwyczajem stało się obchodze-
nie takich spotkań w gronie ludzi 
sobie bliskich, a my jesteśmy jak 
jedna wielka rodzina i muszę po-
wiedzieć, że jest nas coraz więcej 

– mówi Wioletta Krzysztoforska, 
dyrektor GOK. 

Członkowie grup artystycz-
nych oraz zaproszeni goście wspól-
nie podzielili się opłatkiem i złożyli 
sobie życzenia. Sala widowiskowa 
wypełniła się po brzegi, a stoły 
zastawiono słodkościami. Unoszą-
cy się zapach i magia świąt, były 
w zasięgu ręki. – Jak wiele radości 
przynoszą nam wspólne spotkania, 
nie tylko wigilijne, lecz również te 
na co dzień. Dzisiejsza uroczystość 
jest wyjątkowa i wzruszająca, 
a przede wszystkim oczekiwana 
z niecierpliwością przez tych, dla 
których jest organizowana – ludzi 
aktywnych i działających na wielu 
płaszczyznach – mówi Krzysztof 
Dąbkowski, wójt gminy Tłuchowo.

Zgromadzeni mieli także oka-
zję zobaczyć występ miejscowych 
tancerzy oraz wysłuchać kolęd 
w wykonaniu chóru seniora Vena.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Wigilijnie w Jasieniu
Spotkanie z Mikołajem i jego pomocnikami, wspólne 
kolędowanie, życzenia i opłatek – to wszystko czekało 
na mieszkańców Jasienia w gminie Tłuchowo, którzy 
przybili na sobotnie spotkanie bożonarodzeniowe.

Gmina Tłuchowo

Wigilia w świetlicy wiejskiej 
w Jasieniu to wyjątkowa okazja 
do spotkania i integracji z innymi 
mieszkańcami w niepowtarzalnym 
klimacie Świąt Bożego Narodzenia. 
Uroczystość została urozmaicona 
nietypowymi jasełkami w wyko-
naniu jasieńskiej grupy teatralnej 
„Brzydkie Kaczątka”. Jednak tym 
razem realia przedstawienia zosta-
ły umiejscowione na polu bitwy. 
Walczącymi stronami były diabły 
i anioły. Oczywiście wynik mógł 
być tylko jeden o czym mówił sam 
tytuł – „Jeden – zero dla nieba”.

– Wspólna wigilia to czas, kie-

dy można odpocząć 
od codziennych 
obowiązków, po-
czuć wzajemną ra-
dość w oczekiwaniu 
na Boże Narodzenie 
i oczywiście okazja 
do zobaczenia się  
z najbliższymi, bo 
przecież mieszkań-
cy Jasienia i okolic, 
to jedna rodzina – 
mówi Konrad Słom-
czewski, współorga-

nizator uroczystości.
W trakcie spotkania miesz-

kańcy i władze samorządowe zło-
żyli sobie życzenia i podzielili się 
opłatkiem. O zimowy, świąteczny 
klimat, podobny to tego za oknami 
w sobotę zadbali artyści, prezentu-
jąc oryginalne aranżacje kolęd i pa-
storałek. Przybył także św. Mikołaj 
z pomocnikami, którzy wspólnie 
z najmłodszymi stworzyli prawdzi-
wą fabrykę zabawek i słodkości. Jak 
przystało na spotkanie wigilijne, 
nie zabrakło też pysznego poczę-
stunku.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Medale wręczał wójt gminy Bobrowniki, Jarosław Poliwko
Czesława i Czesław Bojarscy

Trzy pary przybyły do Urzędu Gminy Bobrowniki na oficjalne przekazanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Henryka i Czesław SuscyMaria i Jan Bejgierowie

W dowód uznania dla małżonków
BOBROWNIKI  Pięćdziesiątą rocznicę pożycia małżeńskiego świętowały cztery pary z gminy Bobrowniki. 
Ze względu na tak długi staż, w dowód uznania, otrzymały medale od Prezydenta Polski

Świętujące małżeństwa pod-
kreślały, że do uzyskania tak 
znakomitego wyniku spędzonych 
wspólnie lat niezbędne jest od-
powiednie dopasowanie dwóch 
osób, które chcą spędzić razem 
resztę życia. Państwo Bojar-
scy dopasowali się nie tylko pod 
względem charakterów i sposobu 
patrzenia na świat, ale również 
odnośnie imion.

– W każdym szarym dniu się 
wspieraliśmy. Żyliśmy w zgodzie 
z dziećmi, rodziną i sąsiadami – 
zdradza receptę na udane mał-
żeństwo Czesława Bojarska.

Z kolei państwo Suscy wierzą, 
że wpływ na udane małżeństwo 
miała opieka Boga. Żartują na-
wet, że istotne jest ich miejsce 
zamieszkania. Pochodzą bowiem 
z miejscowości Bógpomóż.

– Przede wszystkim dzięku-
jemy Bogu, że zdrowie dopisało 
i udało nam się przeżyć tyle lat. 
Dziękujemy również władzom 
gminy, że o nas pamiętały i otrzy-
maliśmy te wyróżnienia – mówią 

Henryka i Czesław Suscy.
Zgoda nawet w sytuacjach, 

gdy każdy ma inne zdanie, to 
z kolei sposób na udany związek 
państwa Bejgierów.

– Było dobrze i źle, jak to 
w małżeństwie, ale zawsze do-
chodziliśmy do porozumienia – 
zapewniają Jan i Maria Bejgiero-
wie.

Jubileusz to również oka-
zja do wspomnień. Przy tej oka-
zji państwo Bojarscy opowiadali 
o tym, jak się poznali.

– W młodzieńczych latach 
mieszkaliśmy w niedalekim są-
siedztwie i mieliśmy się ku sobie. 
Musieliśmy poczekać do odpo-
wiednich lat, żebyśmy mogli wziąć 
ślub – zdradza Czesław Bojarski.

Nie brakowało gratulacji, ale 
także życzeń, aby seniorzy otrzy-
mali wsparcie i opiekę od swoich 
bliskich oraz zachowali zdrowie 
jak najdłużej, a także cieszyli się 
sobą jeszcze przez długie lata.

Natalia Chylińska-
Żbikowska

W 1967 roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego Urzędu Gminy Bobrow-
niki ślubowały 23 pary. Jubileuszu 
doczekały jedynie cztery z nich, 
zaś trzy mogły wziąć udział w ofi-
cjalnych uroczystościach. Wło-
darz gminy tuż przed wręczeniem 
odznaczeń w imieniu prezydenta 

Polski gratulował świętującym 
parom tak znakomitego stażu. 
Zwracał uwagę na fakt, że 50 lat, 
to bardzo długi czas i wymagał od 
współmałżonków zaangażowania, 
wielu wyrzeczeń i kompromisów.

– To wyjątkowa okazja. Bar-
dzo się cieszę i jestem dumny. 

Serdecznie gratuluję tym pań-
stwu, że przeżyli ze sobą 50 lat. 
To wielkie wyzwanie. Rzadko się 
zdarza żeby pary przetrwały tyle 
lat w zdrowiu i jeszcze w tak wiel-
kim wzajemnym szacunku – mó-
wił Jarosław Poliwko, wójt gminy 
Bobrowniki.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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– W tym roku mamy 22 wy-
stawców, czyli więcej niż podczas 
ubiegłorocznego, pierwszego jar-
marku bożonarodzeniowego – 
mówi animatorka kultury i pomy-
słodawczyni skępskich jarmarków 
Magda Czachorowska. – Cieszymy 
się, że odwiedzają nas kolejni wy-
stawcy, nie brakuje też klientów. 
Nagrodę specjalną przyznaną 
przez samych wystawców drugie-
go jarmarku bożonarodzeniowego 
zdobyła dzisiaj Natalia Motylew-
ska, a my oczywiście gratulujemy 
i dziękujemy wszystkim wystaw-
com.

W sobotę w Skępem prezen-
towali swoje produkty, rękodzieło 
i smakołyki wystawcy ze Skępego 
i gminy Skępe, z Lipna, Trutowa, ale 
też Szczutowa czy Rypina. Piękne 
stoiska przygotowały lokalne Koła 
Gospodyń Wiejskich i indywidualni 
wystawcy.

– Ja wybrałem ręcznie robio-
ną zabawkę dla dzieci – mówi pan 
Jerzy. – W ubiegłym roku kupiłem 
podobną. Dzieci sprawdziły ją. Jest 
lubiana i wytrzymała, więc gdy 
dzisiaj zobaczyłem tych samych 
wystawców, od razu wiedziałem, 
że do domu wrócę z kolejną nie-
spodzianką dla maluchów.

Ogromną popularnością cie-
szyły się stoiska z ozdobami świą-
tecznego stołu. Choineczki i stro-
iki schodziły jak ciepłe bułeczki, 
a było w czym wybierać. Oblegane 
były oczywiście stoiska z daniami 
świątecznymi. Tradycyjne pierogi 
i ciasta pieściły zmysły i trafiały do 
koszyków klientów.

– Ja stawiam na tradycję i szu-
kam smaków mojego dzieciństwa 
– mówi pani Hanna. – Cieszę się, 
że nie brakuje tu dzisiaj różnych 
pierogów, pierników, ryb. Wspania-
łe dania, pięknie wyeksponowane, 

atmosfera już bardzo świąteczna. 
Jest pięknie.

O bożonarodzeniową atmos-
ferę zadbali młodzi artyści ze Skę-
pego i okolic, którzy ugościli wy-
stawców i klientów wspaniałymi 
interpretacjami kolęd i zaprezen-
towali własnoręcznie wykonane 
ozdoby świąteczne i szopki, ale 
też…

– Nasze dzieci proponują 
pyszne, własnoręcznie robione 
pierniczki – mówi dyrektor przed-
szkola w Wiosce Małgorzata Grzy-
wińska. – Zachęcamy do odwiedza-
nia naszego stoiska i skosztowania 
przedszkolnych pierniczków.

Pierniczki pyszne i pachnące, 
a na dodatek pięknie opakowane 
przyciągały amatorów pyszności 
autorstwa najmłodszych lokalnych 
cukierników.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Klientów nie brakowało

Krystyna Karpińska otrzymała 
podziękowania i dyplom za udział

Burmistrz w bożonarodzeniowym towarzystwie

Koło Gospodyń z Trutowa też uczestniczyło w jarmarku

Przedszkolaki z wioski kusiły piernikami własnego wypieku Wszyscy najlepiej ocenili stoisko Natalii Motylewskiej

Klub seniora Koziołek proponował ozdoby

Wszystko na Boże Narodzenie
SKĘPE/REGION  W sobotę 16 grudnia w remizie OSP w Skępem, na II Jarmarku Bożonarodzeniowym, spo-
tkali się wystawcy rękodzieła, smakołyków i ozdób świątecznych z powiatu lipnowskiego i nie tylko
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Wigilie w regionie
POWIAT  W przededniu Bożego Narodzenia mieszkańcy spotykali się na gminnych i sołeckich wigi-
liach. Około 500 osób podzieliło się opłatkiem w Kikole, niewiele mniej w Bobrownikach. Okazję do 
wspólnego świętowania mieli też w Wichowie (gmina Lipno) i w Witkowie (gmina Wielgie). Z miesz-
kańcami biesiadowali również samorządowcy. Nie brakowało życzeń, prezentów i chwil wzruszeń. 
Wszędzie tam był nasz fotoreporter. Obszerne fotorelacje, w których możecie odnaleźć siebie i bli-
skich, znajdziecie na naszej stronie lipno-cli.pl. Fot. (ak)

Mieszkańcy Witkowa podczas wigilii sołeckiej

Udział w spotkaniu w Witkowiewzięli też samorządowcy: z lewej 
przewodnicząca rady gminy Halina Sztypka, w środku wójt Tadeusz Wiewiór-
ski, z prawej radny Sebastian Pikus

W Bobrownikach wystawiono przedstawienie, 
w którym zagrali m. in. samorządowcy

W spotkaniu udział wzięli głównie starsi mieszkańcy gminy Bobrowniki

Na sali w Kikole mzasiadło przy wspólnych stołach kilkaset osób

Mieszkańcom Kikoła dopisywały humory

Życzenia składała m. in. Aneta 
Jędrzejewska z zarządu województwa 
kujawsko-pomorskiegoMoment dzielenia się opłatkiem w Wichowie

Z mieszkańcami gminy Lipno spotkał się m. in. starosta Krzysztof Bara-
nowski (w środku), z lewej przewodniczący rady gminy Bohdan Nowak, 
z prawej wójt Andrzej Szychulski

Dyrektor ośrodka kultury w Wichowie 
TeresaSztuka wyróżniona za swoją 
działalność przez Anetę Jędrzejewską 
z zarządu województwa
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Olsztyn to miasto, które jest 
stolicą województwa warmińsko-
mazurskiego. Pierwsze wzmianki 
o nim, jako o strażnicy, pojawiły 
się już w 1334 roku. Strażnica mia-
ła chronić okoliczne tereny przed 
licznymi najazdami litewskimi. 
Przywilej lokacyjny został wysta-
wiony w 1353 roku, gdzie określo-
no powinności względem kapituły 
warmińskiej. Powstał zamek, do 
którego prowadziły cztery bra-
my: Brama Górna, Brama Dolna, 
Brama Młyńska oraz Furta Wod-
na. Ośrodek był siedzibą kanonika 
administratora dóbr kapitulnych. 
Wielka wojna z zakonem krzyżac-
kim ominęła Olsztyn. W 1410 roku 
zamek został poddany królowi 
polskiemu Władysławowi Jagielle, 
a ten z kolei przekazał go księ-
ciu mazowieckiemu Januszowi. 
Wkrótce jednak zamek powrócił 
pod władanie krzyżackie. W wyni-
ku II pokoju toruńskiego, w 1466 
roku Olsztyn wraz z całą Warmią 
przeszedł pod panowanie polskie. 
W XVI wieku kanonikiem, który 
administrował tymi terenami, był 
Mikołaj Kopernik. Wiek XVI i XVII 
to liczne pożary Olsztyna i stop-
niowy upadek miasta. W kolejnym 

stuleciu miasto trafiło do zaboru 
pruskiego. Zaczęły się wojny na-
poleońskie i całkowicie popadło 
w ruinę.

Rozkwit Olsztyna nastąpił 
w pierwszej połowie XIX wieku, 
kiedy to jego burmistrzem został 
Jakub Rarkowski. Pobudowano 
między innymi kanalizację miej-
ską, położono chodniki. Powstał 
pierwszy szpital. Po zakończeniu 
I wojny światowej, w wyniku re-
ferendum, Olsztyn pozostał przy 
Niemczech, a Polacy byli trakto-
wani jako mniejszość narodowa. 
Do Polski powrócił totalnie znisz-
czony dopiero w styczniu 1945 
roku.

Obecnie Olsztyn to nowocze-
sne miasto z 15 jeziorami, z czego 
13 ma powierzchnię ponad 1 ha. 
Miasto położne jest nad trzema 
rzekami: Łyna, Wadąg i Kortówka. 
Znajdują się w nim dwa rezerwaty 
przyrody, a północne tereny mia-
sta to las miejski z licznymi ścież-
kami spacerowymi i rowerowymi.

Co ciekawego można zoba-
czyć w mieście?

Zamek w Olsztynie – wy-
budowany jeszcze przed lokacją 
miasta, w 1348 roku był siedzibą 

kanonika administracyjnego dóbr 
kapitulnych. Posiada 30-metrową 
wieżę. We wnętrzach zamkowych 
w 1921 roku powstało muzeum 
regionalne, przedstawiające wy-
stawy etnograficzne. Po II wojnie 
światowej ulokowało się tu Mu-
zeum Warmii i Mazur. Na dzie-
dzińcu zamku od 1974 roku od-
bywają się spotkania zamkowe 
z cyklu „Śpiewajmy Poezję”. Do 
ciekawostek należy zaliczyć tablicę 
astronomiczną stworzoną przez 
Mikołaja Kopernika. Prowadzone 
przez niego badania posłużyły 
między innymi do reformy kalen-
darza w 1582 roku i ustanowienia 
kalendarza gregoriańskiego.

Wysoka Brama – jedyna za-
chowana brama miejska, broniąca 
miasta od strony północnej. Zbu-
dowana w 1378 roku, stanowiła 
punkt obserwacyjny i punkt kon-
troli celnej dla przybywających do 
Olsztyna. Wielokrotnie przebudo-
wywana i rozbudowywana, była 
m.in. siedzibą straży pożarnej i… 
więzieniem. Finalnie zaadaptowa-
na na hotel turystyczny.

Stary Ratusz – trzyskrzy-
dłowy budynek dawnego ratusza 
miejskiego. Pobudowany na prze-

Olsztyn leży na Szlaku Św. Jakuba W Muzeum Warmii i Mazur poznacie historię regionu

olsztyn – stolica Warmii i Mazur
TURYSTYKA  W północno-wschodniej Polsce można jeszcze spotkać dziewicze tereny i naładować 
akumulatory, obcując z przyrodą

łomie XIV i XV wieku był siedzibą 
władz miasta. W poszczególnych 
skrzydłach mieściły się różnorakie 
instytucje. Był tu posterunek poli-
cji, stacja pocztowa, pomieszczenia 
sądowe. Po wybudowaniu nowego 
ratusza, w 1916 roku w pomiesz-
czeniach powstała szkoła handlo-
wa i biblioteka. W latach II wojny 
światowej ratusz był siedzibą or-
ganizacji niemieckiej Hiterjugend. 
Po wojnie w pomieszczeniach ra-
tusza swoją siedzibę miała przy-
chodnia lekarska, Urząd Stanu Cy-
wilnego. Obecnie to Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna.

Bazylika Archikatedralna 
pw. Św. Jakuba Starszego – go-
tycki, halowy kościół farny śre-
dniowiecznego Olsztyna. Główna 
świątynia rezydującego w Olsz-
tynie arcybiskupa warmińskiego, 
podniesiona do godności Bazyliki 
Mniejszej w 2004 roku. Kościół 
wznoszony od początków miasta, 
ale budowa zakończyła się właści-
wie pod koniec XVI wieku. Dwu-
krotnie trawiony przez pożary, na-
stępnie odbudowywany. Podczas 
II wojny światowej, dzięki osobi-
stej prośbie ks. Jana Hanowskiego, 
wojska radzieckie nie zniszczyły 

świątyni. Od 1965 r. jest grobow-
cem biskupów warmińskich.

Planetarium i obserwato-
rium – otwarte w 1973 r., w pięć-
setną rocznicę urodzin Mikołaja 
Kopernika. Kopuła planetarium 
ma średnicę 15 metrów, a widow-
nia może pomieścić 200 widzów. 
Znajdują się tu również zbiory 
biblioteczne z astronomii i fizy-
ki oraz biblioteka multimedialna 
„Planeta 11”. Obserwatorium jest 
umieszczone w zabytkowej wieży 
ciśnień, położonej na najwyższym 
wzniesieniu św. Andrzeja. Odby-
wają się tu pokazy nieba. W ob-
serwatorium możemy zobaczyć 
zegar radiowy, zegar wahadłowy 
„Shortta” oraz pracownie promie-
niowania kosmicznego.

Wybierając się na wycieczkę 
do Olsztyna, warto trochę zboczyć 
z trasy w Lubawie i udać się do 
niedalekiego Grunwaldu. To wła-
śnie tutaj 15 lipca 1410 roku odbyła 
się wielka bitwa między zakonem 
krzyżackim a wojskami polskimi. 
Zakon był wspomagany przez ry-
cerstwo zachodnioeuropejskie 
i stanął do boju pod przywódz-
twem wielkiego mistrza Ulricha 
von Jungingena. Wojska polskie 
za zwolenników miały między 
innymi rycerzy z Litwy, a dowo-
dził nimi król polski Władysław II 
Jagiełło. Bitwa trwała od godzin 
rannych do wieczora i skończyła 
się wielkim zwycięstwem wojsk 
polskich. Wygrana nie przyniosła 
jednak spodziewanych rezulta-
tów. Oblężenie Malborka, które 
rozpoczęło się 22 lipca tego same-
go roku, również nie przyniosło 
zniszczenia Zakonu Krzyżackiego 
a zakończyło się traktatem toruń-
skim. 

Na polach Grunwaldu kilku 
już lat w lipcu odbywa się insceni-
zacja pamiętnej bitwy, którą war-
to zobaczyć.

Tekst i fot. (Maw)
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Wszyscy posłowie za

Zabiegi muszą poczekać

Rzadko zdarza się, że sejm uchwala nowe prawo jed-
nogłośnie. Tak jednak stało się ze specustawą umoż-
liwiającą podjęcie zdecydowanych działań w związku 
z ASF. 

Samorząd rolniczy na początku grudnia zwrócił 
się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa z prośbą o wprowadzenie przepisów, które 
umożliwią rolnikom wykonanie zabiegów agrotech-
nicznych do końca roku, bez ryzyka redukcji dopłat 
bezpośrednich.

Dopłaty

Motoryzacja

Prawo

Kradzież z pastwiska 

Piąte koło u traktora

Czasowe nie przeszło 

Obecnie na pastwiskach pozostało bydło mięsne od-
powiednich ras. Niestety, staje się łupem dla wyjąt-
kowo bezczelnych złodziei. Jeden z nich nie cofnął się 
przed zabiciem zwierzęcia. 

Przygotowanie pola do siewu wymaga sporo pracy, a dodatkowo kosztuje wiele 
energii i pieniędzy. Jedna z firm działających w branży prowadzi obecnie testy 
dodatkowych elektrycznych kół, które mają ułatwiać pracę traktorowi. 

Powrót czasowego wyrejestrowania ciągników i innych maszyn rolniczych jest 
coraz mniej realny. 

Prawo

Dopłaty

Więksi się rozwijają 
KONFERENCJA  12 grudnia w Przysieku przedstawiciele środo-
wiska rolniczego debatowali o zmianach, jakie zaszły w rolnic-
twie w minionych latach oraz o tym, jak nasi farmerzy dostoso-
wują się do potrzeb współczesnej gospodarki

W ubiegłym tygodniu 
w miejscowości Jeżów Sudec-
ki na Dolnym Śląsku złodziej 

zaczaił się na jedną z jałówek, 
a następnie zabił ją i poćwiarto-
wał. Do zabicia zwierzęcia użył 

noża do tapet. 
Temat kradzieży krów z pa-

stwisk pojawia się co roku. 
W styczniu wyjątkowo zuchwa-
ła szajka uprowadzała zwie-
rzęta z pól w woj. zachodnio-
pomorskim. W niemieckiej 
przygranicznej Brandenburgii 
z pastwisk znikały cenne byki 
- reproduktory. Wcześniej były 
usypiane.

(pw)

Nawożenie pól obornikiem 
bądź gnojówką i gnojowicą było 
możliwe do końca listopada. 
Tegoroczna jesień była jednak 
bardzo mokra i prace polowe 
przeciągały się. Ciężki sprzęt 
nie mógł wjechać na mocno na-
siąknięty wodą grunt. Co więcej, 
w wielu przypadkach utrudnio-
ne było nawet wykonanie orki 
jesiennej. Samorząd rolniczy 
uznaje to za działanie siły wyż-
szej i w związku z tym pisze do 
ARiMR. 

Niestety, po zamknięciu 

okienka, w którym możliwe było 
nawożenie, rolnicy będą musie-
li czekać do 1 marca. To wtedy 
ponownie będzie można używać 
nawozów naturalnych. Tak póź-
ne nawożenie wpłynie nieko-
rzystnie na uprawy zbóż jarych. 
Samorząd rolniczy ma nadzieję, 
że prośba zostanie szybko roz-
patrzona przez władze agencji. 

Ograniczenia użycia nawo-
zów naturalnych związane są 
z ekologią. 

(pw)

Zmieni się prawo łowieckie, 
zwiększony zostanie nadzór nad 
Polskim Związkiem Łowieckim. 
Dzięki temu łatwiejsze i szyb-
sze ma być przeprowadzanie 
odstrzału sanitarnego dzików. 
Obecnie populacja dzika jest 
redukowana do poziomu 0,1 
osobnika na kilometr kwadrato-
wy (na terenach na wschód od 
Wisły). 

Jeśli w danym powiecie wy-
stąpi wiele ognisk choroby, ba-

dać je będą zespoły do spraw 
dochodzeń epizootycznych. Ma 
to odciążyć powiatowych leka-
rzy weterynarii i umożliwić pro-
wadzenie masowych kontroli 
w gospodarstwach. 

Ostatni tydzień przyniósł 
wysyp nowych ognisk choroby. 
ASF stwierdzono u kilkunastu 
padłych dzików. Wiele z nich po-
chodziło z okolic Warszawy. 

(pw)

Firma, o której mowa to ZF. 
Zajmowała się dotąd produkcją 
m.in. osi do traktorów i innych 
maszyn rolniczych. Od niedawa-
na testuje dodatkowe koła, któ-
re można dołożyć np. do pługa. 
Są one napędzane elektrycznie. 
Co daje ten wynalazek? Trady-
cyjny traktor o mocy 240 koni 

mechanicznych poradzi sobie 
z 6-skibowym obrotowym płu-
giem. Będzie mu jednak bardzo 
ciężko w przypadku 8-skibowego. 
Dzięki dodatkowym kołom 
elektrycznym, stanie się możli-
we udźwignięcie przez traktor 
8-skibowego zestawu. Koła są za-
silane z generatora elektrycznego. 

System jest sprytny. Generator 
prądu w traktorze „wyczuwa” ob-
roty kół podczas orki. Gdy liczba 
obrotów rośnie (np. gdy traktor 
zakopuje się w grząskiej glebie), 
dodatkowa moc jest kierowana 
do kół elektrycznych na pługu. 

(pw)

Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa negatywnie oceniło 
petycję samorządu rolniczego, któ-
ry chciał powrotu czasowego wy-
rejestrowania. Dzięki temu rozwią-
zaniu rolnik nie musiałby ponosić 
kosztów związanych z posiadaniem 
pojazdu, gdy ten stoi na podwórku 
lub w garażu i nie jest używany. 

W tym roku przez Sejm RP nie 

przeszły dwa projekty ustaw, któ-
rych celem było dopuszczenie do 
tymczasowego wyrejestrowania. 
Ministerstwo ma kilka argumen-
tów na poparcie swojego stanowi-
ska. Pierwszym jest wprowadzenie 
opłaty za wyrejestrowanie. Nie 
wiadomo, czy koszt opłaty nie 
zniechęciłby rolników. Druga kwe-
stia to opłata za depozyt dowodu 

rejestracyjnego i tablic rejestracyj-
nych. Wycofany pojazd musiałby 
być także parkowany poza drogami 
publicznymi, poza strefą zamiesz-
kania i strefą ruchu. Ostatni, ale 
zarazem najpoważniejszy problem, 
to kwestia „zawieszenia” ubezpie-
czenia OC.

(pw)

Nasze województwo jest dość 
specyficzne: mamy niezbyt dobre 
gleby, ale mimo to głód ziemi 
powoduje, że ich ceny rosną i są 
obecnie niemal najwyższe w kra-
ju. Jeszcze w 2009 roku hektar 
kosztował średnio ok. 25 tys. zł. 
Obecnie to ok. 55 tys zł. Wzrost 
cen wyhamowało wprowadzenie 
nowej ustawy o obrocie ziemią. 

W dziedzinie hodowli zwie-
rząt jesteśmy drudzy, po Wielko-
polsce, pod względem produkcji 
trzody chlewnej. W kwestii pro-
dukcji mleka wyprzedza nas Pod-

lasie, Mazowsze i Wielkopolska. 
W minionych dekadach zmie-

niała się struktura gospodarstw. 
Obecnie co trzecie w naszym 
województwie ma więcej niż 15 
hektarów. Ostatnie dziesięciole-
cie przyniosło gigantyczny wzrost 
inwestycji w gospodarstwach, 
które są coraz lepiej wyposażone 
w rozmaity sprzęt. Przykładowo 
w 2006 roku wartość maszyn 
w gospodarstwie na jednego rol-
nika wynosiła 160 tys. zł. W 2015 
roku było to już 320 tys. zł. Warto 
zaznaczyć, że inwestycje w go-

spodarstwach były tym większe, 
im większe było samo gospodar-
stwo. 

Jeden z referujących w Przy-
sieku ocenił, że obecnie w naszym 
województwie jest ok. 10-15 tys. 
gospodarstw z perspektywami 
rozwojowymi. Niestety, by iść do 
przodu, nie można pozostawać 
w niezmienionym kształcie. Mi-
nimalna wielkość gospodarstwa 
umożliwiająca uzyskiwanie za-
dowalających dochodów będzie 
wciąż rosła. 

(pw)
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Najważniejszy jest Jezus
SŁOWO OD KSIĘDZA   O tym, jak ważne są święta Bożego Narodzenia, o polskiej tradycji oraz o tym, że 
w Kanadzie nie ma wigilii, a Indianie ubierają świąteczne drzewka i przychodzą na pasterkę opowiada ks. 
Stanisław Błaszkowski

O G Ł O S Z E N I E– Przed nami święta Bo-
żego Narodzenia. Jak powinni-
śmy się do nich przygotować?

– Ważny jest adwent, czas 
radosnego oczekiwania, nie tyl-
ko na pamiątkę narodzin Jezusa, 
ale również na jego powtórne 
przyjście. Istotne jest uczest-
nictwo w rekolekcjach adwento-
wych, ale i spowiedź – pojedna-
nie z Bogiem. Adam Mickiewicz 
pisał: „Wierzysz, że Bóg zrodził 
się w Betlejemskim żłobie! Lecz 
biada Ci, jeżeli nie zrodził się 
w tobie”. Aby Chrystus mógł się 
w nas narodzić, przyjść do nasze-
go serca, trzeba mu przygotować 
miejsce. 

Dzisiaj wielu ludzi tak żyje, 
jakby mieli być wiecznie na zie-
mi. A wiadomo przecież, że nikt 
się nie wykupi – ani wielkim 
bogactwem, ani niczym – od 
śmierci. Dlatego to takie waż-
ne, byśmy na Boże Narodzenie 
przygotowali swoje serca przez 
dobrą spowiedź adwentową i po-
stępowanie. Jan Paweł II nauczał: 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, 
czyli otwórzcie swoje serca. Jeśli 
tego nie zrobimy, Chrystus nie 
będzie mógł do nas przyjść, bo 
do nikogo na siłę nie przycho-
dzi. Jest taki piękny obrazek, jak 

Jezus puka do drzwi. Malarzo-
wi, który go malował, asystował 
synek i w pewnym momencie 
dziecko mówi: – Tato, Pan Jezus 
nigdy nie wejdzie do środka! Ma-
larz zapytał: - Dlaczego, synku? 
– Bo nie ma klamki – odpowie-
dział maluch. A artysta na to: – 
Klamka jest, ale z drugiej strony. 
Jezus do nas puka i jeśli my je-
steśmy gotowi i naciśniemy ją, 
otworzymy te drzwi i Jezus do 
nas wejdzie.

– A jak powinniśmy przy-
gotować nasz dom, wieczerzę 
wigilijną? 

– Dom powinien być wy-
sprzątany i czysty jak nasze ser-
ca. Na stole biały obrus, pod nim 
sianko, pod choinką szopka be-
tlejemska. Ale najważniejszy jest 
opłatek – symbol pojednania, 
przebaczenia i miłości. Wiecze-
rza wigilijna powinna być rodzin-
na. To okazja, by powiedzieć: wy-
bacz, daruj; wybaczam, daruję. 
Jeśli pojednaliśmy się z Bogiem 
w spowiedzi adwentowej, trzeba 
też pojednać się ze sobą i z in-
nymi. Inaczej nie będzie miejsca 
dla Chrystusa, jeśli będziemy 
w sobie chowali urazy i złość. 
Pojednajmy się przy tym stole, 
to bardzo ważne, bez pojednania 

w rodzinie nie ma też szans na 
pojednanie w naszej ojczyźnie. 

– Czy dania, które stawia-
my na stole w ten szczególny 
dzień, są ważne?

– To zależy od narodu. Naj-
piękniejsza jest Polska tradycja. 
Kiedyś było 12 dań, dziś to trochę 
zanika. 

– Co powinno być zwień-
czeniem tej wyjątkowej kola-
cji?

– Oczywiście pasterka 
i uczestnictwo w niej. Tu aku-
rat Polacy uczestniczą, często 
„zawiani”, po kielichu na odwa-
gę, ale przychodzą pod osłoną 
nocy do kościoła. Są tacy, co za 
dnia w niedzielę nie potrafią 
do świątyni trafić, ale w wigilię 
o północy przychodzą. Pan Je-
zus powiedział: „Nie zdrowi, ale 
chorzy potrzebują lekarza”. Oni 
mają prawo przyjść i się modlić. 
Dobrze jednak, by ich serce było 
czyste i otwarte dla Jezusa przez 
cały rok. Byśmy nie wystawiali 
Go zaraz po świętach za te drzwi 
bez klamki z drugiej strony.

– Czego powinniśmy uczyć 
poprzez święta najmłodsze po-
kolenie? Jakie wartości przeka-
zać dzieciom?

– Najważniejsze, że Pan Bóg 
jest miłością. Chrystus jest naj-
ważniejszym prezentem. Teraz 
jest to wypaczone, tak samo jak 
przy przyjęciu I Komunii Świętej. 
Pojawiają się bardzo drogie pre-
zenty: komputery, drony, quady. 
Kolędy w sklepach grają już w li-
stopadzie, a zabawki są wystawia-
ne na pierwszy plan. Dochodzi to 
takich sytuacji, że ludzie nie chcą 
być chrzestnymi z obawy przed 
dużymi nakładami finansowymi. 
Kiedyś było inaczej. Skromniej. 
W Kanadzie tego nie ma. Nie ma 
żadnych drogich prezentów. Naj-
ważniejszy jest Jezus.

– Jak wygląda Boże Naro-
dzenie w Kanadzie?

– Tam nie ma wigilii. To Pol-
ski zwyczaj. Świętowanie zaczy-
na się od uczestnictwa w paster-
ce. Dla dzieci jest ona wczesnym 
wieczorem, dla starszych około 
godziny 21.00, a potem o półno-
cy. Główne świętowanie przy-
pada na pierwszy dzień świąt. 
Wtedy rodziny zbierają się przy 
upieczonym indyku, rozmawia-
ją, wręczają sobie drobne sym-
boliczne podarunki. Domy są 
ustrojone, oświetlone. Całe ulice 
są w migoczących lampkach. Tam 
dzieci się cieszą, że przychodzi 
Jezus do ich serc, do ich rodzin. 
Nie ma znaczenia drogi prezent, 
cenniejszy jest ten wykonany 
przez nas. Nie wszystkich prze-

cież stać na coś drogiego. Święta 
nie są po to, by wydawać pienią-
dze i czekać na cenne podarunki. 
Ważne są te od serca. 

– Ksiądz wyjechał do Ka-
nady w roku 1978. Czy jest róż-
nica pomiędzy świętami w Pol-
sce przed tamtym okresem, 
a tymi teraz? 

– Przed `78 rokiem święta 
były bardziej rodzinne. Wszyscy 
się zjeżdżali, by wspólnie spędzić 
ten czas. Wtedy nic w sklepach 
nie było, ludzie musieli napraw-
dę się postarać, żeby coś na ten 
stół wigilijny postawić. Świat tak 
nie pędził, nie było podłych in-
stynktów i podłych manier. Teraz 
zagościły w niektórych polskich 
domach. Powinniśmy trochę 
zwolnić, wyciszyć się, poświęcić 
czas rodzinie. Zastanowić się nad 
swoim postępowaniem, by nie 
zmierzało ono w złym, krzyw-
dzącym innych kierunku.

– Bywał ksiądz też wśród 
Indian. Jak oni świętują?

– Indianie też przychodzą na 
pasterkę, ubierają choinkę. Biały 
człowiek wiele rzeczy im przeka-
zał. Nie tylko handlarze, którzy 
rozpili Indian (śmiech), ale i mi-
sjonarze. Sam ukazywałem im 
piękno dobrej nowiny. Ci, którzy 
przyjęli chrzest i stali się chrze-
ścijanami, starają się przeżywać 
święta jak i my. W tę cichą, je-

dyną niepowtarzalną, często 
tam bardzo mroźną noc, są na 
pasterce. 

– Czego ksiądz życzy na-
szym Czytelnikom?

– Życzę, by pamiętali, że jest 
taka noc, na którą czekamy cały 
rok. Noc, za którą tęsknimy, za 
takim wyjątkowym okresem, 
kiedy milkną wszelkie spory. To 
taki wyjątkowy wieczór w roku, 
kiedy gromadzimy się przy sto-
łach wigilijnych, połammy się 
opłatkiem, przebaczmy i popro-
śmy o przebaczenie. To bardzo 
ważne. Pojednajmy się z Bogiem 
i z samym sobą. I nie ważne czy 
przy karpiu, czy przy indyku. To 
są zwyczaje narodowe. Ważne 
są wartości. Życzę obfitych łask 
i błogosławieństwa Bożego Dzie-
ciątka. W myśl słów:

„Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami”.

Tego życzę z całego ser-
ca. Niech to Boże Dziecię darzy 
wszystkich zdrowiem w Nowym 
Roku i żeby rok 2018 był rzeczy-
wiście czasem Bożej Łaski, bo to 
rok św. Józefa. 

Tekst i fot. (nał)
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FILM

Film

Filmowe nowości w BDK

Ojciec polskiego teledysku

W niedzielę 21 stycznia do Brodnickiego Domu Kultury zawita Objazdowe Kino 
Visa. Widzowie będą mogli obejrzeć m.in. „Atak paniki”, „Magiczną zimę Mumin-
ków” i drugą część przygód „Paddingtona”

13 grudnia w wieku 59 lat zmarł Jan „Yach” Paszkiewicz, reżyser, twórca teledy-
sków i przyjaciel lokalnych festiwali kulturalnych.

Wąbrzeźno
 14 stycznia rusza XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Sztab WOŚP utworzony został tradycyjnie w Wąbrzeskim Domu Kultury. 
W tym roku pieniądze trafią na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. 
Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc akcję, m.in. przekazując przedmioty na 
licytację, proszeni są o kontakt ze sztabem, tel. 56 688 17 27, wew. 24.

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

Golub-Dobrzyñ 
 W czwartek 21 grudnia o 19.00 w sali widowiskowej Domu Kultury 

planowany jest X Jubileuszowy Koncert Kolęd i Utworów Świątecznych. Na 
scenie pojawią się uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wa-
zówny. Zaproszenia do odbioru w sekretariatach: DK (tel. 56 683 24 08) 
i ZS (tel. 56 683 54 50). W holu prowadzona będzie zbiórka, z której dochód 
zostanie przekazany na leczenie Oliwii. 

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

 W sobotę 13 stycznia w Ośrodku Chopinowskim w Szafrani wystąpi 
Zespół Bydgoskich Solistów Arte Con Brio. Formację tworzą wybitni artyści 
Opery Nova, Filharmonii Pomorskiej i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 
Początki bydgoskiej grupy sięgają 1999 roku. Nieprzerwanie kierownikiem 
artystycznym Arte Con Brio jest Mirosław Przybył. Publiczność usłyszy in-
terpretacje klasycznych przebojów, utwory kościelne, operowe, rozrywkowe 
czy filmowe. W programie m.in. „To były piękne dni” Haliny Kunickiej, „I Will 
Always Love You” Whitney Houston czy „Nie dokazuj” Marka Grechuty. 
Początek koncertu o 17.00. Bilety kosztują 50 zł. 

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

Rypin
 Ostatni dzień roku warto spędzić z Rypińskim Domem Kultury. O 22.30 

na Nowym Rynku rozpocznie się zabawa sylwestrowa. Wśród atrakcji m.in. 
program muzyczny i pokaz sztucznych ogni. Wstęp wolny.  

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

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Orszak Trzech Króli
WĄBRZEŹNO  Po raz drugi Wąbrzeski Dom Kultury organizuje 
konkurs na wykonanie stroju i wcielenie się w jedną z postaci 
Orszaku Trzech Króli. Zgłoszenia są przyjmowane do 2 stycz-
nia

Filmowa uczta rozpocznie 
się o 9.30 i potrwa do wieczo-
ra. Szczegółowy program sean-
sów zostanie ogłoszony wkrótce. 
Młodsi widzowie będą mogli zo-
baczyć „Magiczną zimę Mumin-
ków”. Głównym bohaterem jest 
Muminek, który postanawia nie 
zasypiać na zimę, jak to mają 
w zwyczaju od pokoleń jego to-
warzysze. Chce dowiedzieć się, 
jak wygląda świat, gdy cała rodzi-
na śpi oraz poznać tajemniczego 
gościa – Gwiazdkę. 

Kolejną propozycją dla dzieci, 
ale i rodziców, jest „Paddington 
2”. To kontynuacja przygód rezo-
lutnego niedźwiadka. Tym razem 
nasz bohater wpadnie w tarapa-
ty. Omyłkowo zostanie osadzony 

w areszcie, razem z typami spod 
ciemnej gwiazdy. Paddington po-
dejmie się misji sprowadzenia ich 
na dobrą drogę. Czy mu się uda? 

W BDK będzie można wybrać 
się także na „Atak paniki” w reży-
serii Pawła Maślony. To komedio-
dramat, opowiadający o losach 
zwykłych ludzi, którzy wpadają 
w wir zupełnie nieoczekiwanych 
zdarzeń. Na ekranie zobaczymy 
m.in. Artura Żmijewskiego, Do-
rotę Segdę, Magdalenę Popławską 
i Grzegorza Damięckiego. 

Objazdowe Kino Visa przy-
gotowało również dla widzów 
komedię zatytułowaną „Gotowi 
na wszystko. Exterminator”. Po-
znamy historię piątki przyjaciół, 
którzy chcą spełnić swoje marze-

nie z dzieciństwa – założyć zespół 
metalowy. W rolach głównych: 
Paweł Domagała, Piotr Rogucki 
i Agnieszka Więdłocha. 

Seanse będą wyświetlane na 
profesjonalnym sprzęcie projek-
cyjnym, w najwyższej jakości ob-
razu i dźwięku, z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Użyt-
kownicy kart Visa przy płatności 
tą kartą mają możliwość zakupu 
biletów normalnych i zestawów 
w barku kinowym z 50 proc. zniż-
ką. Przedsprzedaż biletów on-line 
oraz więcej szczegółów na stro-
nie: www.kino.visa.pl. Bilety: 16 zł 
normalny, 14 zł ulgowy (szkolny, 
studencki, seniora, rodzinny). 

(ToB)

Paszkiewicz urodził się w 1958 
roku w Bydgoszczy. Ukończył 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. W trakcie kariery za-
wodowej wyreżyserował ponad 
400 klipów do takich utworów jak: 
„Polska” Kultu czy „Nóż” Illusion. 
Ponadto współpracował z Bud-
ką Suflera, Wojciechem Waglew-
skim, Maciejem Maleńczukiem 
czy zespołem Hey. Współtworzył 
Festiwal Polskich Wideoklipów 
Yach Film. 

Artysta był związany także 
z naszym regionem m.in. z Lip-
nem. W Miejskim Centrum Kul-
turalnym prowadził warsztaty fil-
mowo-telewizyjne dla młodzieży 
i dorosłych. Zasiadał też w jury 
muzycznego festiwalu Lipa, obok 
Sławomira Lewandowskiego, Ja-
rosława Szajerskiego i Zbigniewa 
Krzywańskiego. Zmarł 13 grudnia 
w Sopocie, po ciężkiej chorobie. 

(ToB)
fot. internet

W konkursie, a następnie 
w korowodzie wezmą udział oso-
by, które do 2 stycznia dostarczą 
pisemne zgłoszenie do organi-
zatora. Musi ono zawierać: imię 

i nazwisko uczestnika, wiek, adres 
i telefon oraz, w przypadku dzie-
ci, nazwę szkoły lub przedszko-
la. Prace będą oceniane w trzech 
kategoriach wiekowych: dzieci 

w wieku przedszkolnym, ucznio-
wie szkół podstawowych oraz 
uczniowie szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych i dorośli.

Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty 6 stycznia. Najpierw, 
o 12.30, planowana jest msza 
święta w Sanktuarium Matki 
Bożej Brzemiennej, a następnie 
uczestnicy przejdą w korowodzie 
do kościoła Matki Bożej Królo-
wej Polski, gdzie ok. 13.30 nastąpi 
podsumowanie konkursu i wrę-
czenie nagród.

Współorganizatorami zma-
gań są parafie: Świętych Aposto-
łów Szymona i Judy Tadeusza 
oraz Matki Bożej Królowej Polski.

(ToB)
fot. archiwum
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
09:05 Astronarium odc. 17
09:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 54
10:15 Doktor Quinn odc. 15 s. 2 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Szwajcarski Park Narodowy 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 160 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator odc. 195
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 58 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3228 - telenowela
18:45 Bez tożsamości odc. 14 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 189 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Oblicze miłosierdzia 
 - dokumentalny 
00:40 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 5 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 103 - serial

06:20 Szpital odc. 217 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 150 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 201 - serial

09:45 Brzydula odc. 202 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 492 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 151 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 391 - serial

14:55 Szpital odc. 218 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 203 - serial

18:30 Brzydula odc. 204 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 493 - serial

20:00 Stosunki międzymiastowe 

 - komedia romantyczna 

22:15 Oszuści odc. 7 - serial

23:15 Niewierni odc. 7 - serial

00:15 Atak pająków - fi lm SF

06:00 Niesamowite rekordy odc. 12
06:45 Niesamowite rekordy odc. 13
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 15 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 50 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 51 - serial
09:00 V.I.P. odc. 8 s. 4 - serial
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 312 - serial
11:00 Detektywi w akcji odc. 181 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 169 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 170 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 157
15:00 Dom nie do poznania odc. 255
16:00 Esmeralda odc. 73 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 74 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 182 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 313 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 116 - serial
21:05 Mroki lasu - horror
23:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 19

06:00 To moje życie! 

 odc. 187 s. 3 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw

 odc. 38 - serial

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

 odc. 17 s. 4 - serial

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

 odc. 18 s. 4 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 12 s. 11 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 15 s. 8 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 3 s. 5 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 7 s. 5 - serial

13:50 Królowa serc odc. 49 - telenowela

14:45 Królowa serc odc. 50 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 25 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 26 - serial

17:05 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 14 s. 8 - serial

18:00 Bibliotekarze odc. 3 - serial

19:00 Bibliotekarze odc. 4 - serial

20:00 Wesołych świąt - komedia 

21:50 SexiPistols - western

23:30 Głupia i głupsza - komedia 

01:30 Ale numer! odc. 23

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 79

08:05 Dezerterzy 

08:40 Dawne instrumenty z czasów 

 Chopina odc. 2549

09:00 Dla Ellen - dramat obyczajowy 

11:00 Wojna domowa odc. 7 - serial

11:40 Wojna domowa odc. 8 - serial

12:40 Sami dla siebie - obyczajowy 

14:20 Warszawa - obyczajowy 

16:15 Chuligan literacki odc. 72

16:50 Dla Ellen - dramat obyczajowy 

18:25 Studio Kultura - rozmowy

18:40 Inwazja różu. Księżniczki, 

 gwiazdy i Girl Power 

 - dokumentalny 

19:45 Broken Tale - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 79

20:25 Aby do niedzieli 

 - komedia kryminalna 

22:25 Zakładka odc. 16

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 79

23:15 Mury - dokumentalny 

00:45 Holy Motors 

 - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 21
06:55 Koniec Europy - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 73
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 9 - serial
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 9 - serial
09:40 Grudzień ‘70. Interesy władzy 
 - dokumentalny 
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial
11:50 Flesz historii Magazyn 
12:10 Kryptonim „Muzeum”- Szlak 
 Armii Krajowej odc. 13
12:35 Nowe Ateny odc. 67
13:25 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 38 
14:30 Sensacje XX wieku odc. 39 
15:00 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 31 - serial
15:35 Bizancjum: opowieść 
 o trzech miastach 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:40 Jan XXIII - dokumentalny 
17:40 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 12 - serial
18:35 Taśmy bezpieki odc. 26
19:10 Sensacje XX wieku odc. 41 
19:40 Sensacje XX wieku odc. 40 
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:40 Nieznana historia Wielkiej 
 Armady odc. 2 - serial
21:45 Boża podszewka 
 odc. 15 s. 2 - serial
22:50 Spór o historię odc. 13 
23:35 Czarny serial odc. 13 - serial
23:55 Czarny serial odc. 14 - serial
00:30 Ośmiornica 
 odc. 54 s. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień 
09:40 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Seniorzy z energią odc. 7
11:45 Kapłan pro-life 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
14:00 Księga Ruth. Podróż wiary 
 - obyczajowy 
15:30 Wenezuela - San Félix 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
16:40 Tam, gdzie modlili się dawni 
 papieże - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Góry to życie. Życie to góry 
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 17 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Benedyktyni - właściwa 
 miara - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl 
 odc. 205 s. 10 - serial
06:30 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 28
07:05 M jak miłość odc. 191 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1766 - serial
11:40 Na dobre i na złe 
 odc. 507 - serial
12:40 Tylko z tobą odc. 49 - serial
13:40 Na sygnale odc. 105 - serial
14:15 Wielka Rafa Koralowa 
 z Davidem Attenborough 
 odc. 2 - serial
15:10 Na dobre i na złe - 18 lat! 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 13 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1766 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1767 - serial
20:40 Dzięki Bogu już weekend 
21:05 The Good Doctor odc. 2 - serial
21:55 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 9 - serial
22:55 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 10 - serial
00:05 Zakręcony - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3

07:50 Doradca smaku odc. 27

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2150

10:55 Ukryta prawda odc. 512 - serial

12:00 Szkoła odc. 254 - serial

13:00 19+ odc. 129 - serial

13:30 19+ odc. 130 - serial

14:00 Szpital odc. 398 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 6

16:00 Szkoła odc. 255 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 513 - serial

18:00 Szpital odc. 399 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 38

19:50 Uwaga! odc. 5168

20:10 Doradca smaku odc. 32

20:15 Na Wspólnej odc. 2603 - serial

20:55 Milionerzy odc. 33

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14

22:30 Nigdy w życiu! 

 - komedia romantyczna 

00:45 Mroczna dzielnica - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 583 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 248 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 249 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 88 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 575 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 208 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 709 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2594 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 755 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3536
16:30 Na ratunek 112 odc. 79 - serial
17:00 Gliniarze odc. 67 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2595 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 444 - serial
20:10 12 mężczyzn z kalendarza 
 - komedia romantyczna 
22:00 Godziny - wyścig z czasem - thriller
00:05 Kłopoty z blondynką 
 - komedia romantyczna 

09:10 Brzydula 07:50 Kaczor Donald
przedstawia 13:50 Królowa serc 08:05 Dezerterzy 14:00 Sensacje XX wieku

19:30 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Po kilkunastu latach zgodnego pożycia mąż 
oznajmia Judycie Kozłowskiej, że odchodzi do 
innej. Kobieta musi zacząć życie od nowa. Nie jest 
to łatwe, ponieważ współpracując z popularnym 
pismem kobiecym, w którym odpowiada na listy 
czytelniczek, nigdy nie zarabiała dużych pieniędzy.

Dla okulisty Steve’a święta to najlepszy czas, by 
wykazać się talentem organizacyjnym. Mężczyzna 
w najdrobniejszych szczegółach planuje wszystkie 
grudniowe atrakcje. Znudzona rodzina Steve’a 
z radością przyjmuje zmianę, którą zwiastuje 
wprowadzenie się sprzedawcy samochodów.

„Wesołych świąt”
(2006r.) TV Puls 20:00

„Nigdy w życiu!”
(2004r.) TVN 22:30



Piątek, 22 grudnia 2017

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat odc. 25 - serial
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 52
09:40 Rodzinny ekspres odc. 14
10:15 Doktor Quinn 
 odc. 16 s. 2 - serial
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 7 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Pakujemy odc. 7
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 11 - serial
13:25 Dookoła świata 
14:00 Elif odc. 161 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 59 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3229 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 15 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. 
 Wygraj marzenia odc. 13
21:20 Wiatr i lew - sensacyjny 
23:30 Wściekłość na drodze - thriller
01:05 Podejrzani zakochani 
 - komedia romantyczna 

05:20 Ukryta prawda odc. 104 - serial

06:20 Szpital odc. 218 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 151 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 203 - serial

09:45 Brzydula odc. 204 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 493 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 152 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 392 - serial

14:55 Szpital odc. 219 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 205 - serial

18:30 Brzydula odc. 206 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 494 - serial

20:00 Happy Feet: Tupot małych stóp 

 - animowany 

22:25 Jackie Chan: Pierwsze uderzenie 

 - sensacyjny 

00:00 Zabójcza broń odc. 12 - serial

06:00 Niesamowite rekordy odc. 1
06:45 Niesamowite rekordy odc. 2
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 16 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 52 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 53 - serial
09:00 V.I.P. odc. 9 s. 4 - serial
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 313 - serial
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 182 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 171 - serial
13:00 Galileo odc. 660
14:00 Galileo odc. 661
15:00 Dom nie do poznania odc. 256
16:00 Esmeralda 
 odc. 75 - telenowela
17:00 Esmeralda 
 odc. 76 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 183 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 314 - serial
20:00 Bestie z Morza Beringa 
 - fi lm SF
21:50 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 113 - serial
22:50 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 114 - serial
23:50 Następny jesteś ty - thriller
01:50 Graffi ti 

06:00 To moje życie! 

 odc. 188 s. 3 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 39 - serial

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

 odc. 18 s. 4 - serial

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

 odc. 19 s. 4 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 13 s. 11 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 16 s. 8 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 4 s. 5 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 8 s. 5 - serial

13:50 Królowa serc odc. 51 - telenowela

14:45 Królowa serc odc. 52 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 26 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 27 - serial

17:05 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 15 s. 8 - serial

18:00 Bibliotekarze odc. 4 - serial

19:00 Bibliotekarze odc. 5 - serial

20:00 Osaczeni - sensacyjny 

22:10 Desperado - sensacyjny 

00:10 Strażnik czasu - fi lm SF

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 80

08:05 Kronos odc. 6

08:55 Informacje kulturalne 

09:20 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia 

11:00 Wojna domowa odc. 9 - serial

11:50 Wojna domowa odc. 10 - serial

13:00 Autor wychodzi 

 - dramat obyczajowy 

13:50 Chopin i jego Europa 2017 

 - recital Garrica Ohlssona

15:35 Pegaz odc. 60

16:40 Brzezina 

 - dramat psychologiczny 

18:20 Studio Kultura - rozmowy 

18:40 Oskarowe kostiumy 

 Barbary Ptak - dokumentalny 

19:40 Coming out 2017 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 70

20:25 Czarny kot, biały kot 

 - komediodramat 

22:40 Tygodnik kulturalny 

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 80

23:45 Ella Fitzgerald 

00:45 Aby do niedzieli 

 - komedia kryminalna 

06:50 Był taki dzień odc. 22
06:55 Jan XXIII - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 74
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 10 - serial
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 10 - serial
09:45 Ułan Batalionu Zośka. 
 Jan Rodowicz Anoda 
 - dokumentalny 
10:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial
11:55 Taśmy bezpieki odc. 26
12:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
odc. 8 - serial
13:00 Podróże z historią odc. 42 
13:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 41 
14:35 Sensacje XX wieku odc. 40 
15:05 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
15:40 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 3 - dokumentalny 
16:40 Kaszubi. Odnalezione kolory 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 53 - serial
18:40 Z archiwum IPN odc. 4
19:20 Sensacje XX wieku odc. 1 
20:10 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 17
20:40 Genialne wynalazki 
 odc. 2 - serial
21:45 Boża podszewka 
 odc. 16 s. 2 - serial
22:50 Cicho pod prąd - dokumentalny 
23:55 Szerokie tory odc. 60
00:30 Ośmiornica odc. 55 s. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 17 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Głos Polski 
11:35 Seniorzy z energią odc. 8
11:50 Adoracja w Kalkucie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza 
 - dokumentalny 
12:55 Święty na każdy dzień 
13:00 Kod Genesis 
 - dramat obyczajowy 
14:35 Salezjańskie lato 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 7 - serial
17:00 Ogrody papieskie 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom odc. 2 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu 
 odc. 31 - serial

05:55 Rodzinka.pl 
 odc. 206 s. 10 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 29
07:05 M jak miłość odc. 192 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1767 - serial
11:50 Postaw na milion 
12:50 Tylko z tobą odc. 50 - serial
13:45 Na sygnale odc. 106 - serial
14:20 Coś dla Ciebie odc. 131
14:45 Rodzinka.pl odc. 208 - serial
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! 
15:25 Program rozrywkowy 
 - mini audycja 
15:30 Janosik odc. 12 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 14 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1767 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1768 - serial
20:40 Asterix i Obelix kontra Cezar 
 - przygodowy 
22:45 Zawód szpieg - sensacyjny 
01:00 The Good Doctor odc. 2 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4

07:50 Doradca smaku odc. 32

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2151

10:55 Ukryta prawda odc. 513 - serial

12:00 Szkoła odc. 255 - serial

13:00 19+ odc. 131 - serial

13:30 19+ odc. 132 - serial

14:00 Szpital odc. 399 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 6

16:00 Szkoła odc. 256 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 514 - serial

18:00 Szpital odc. 400 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 39

19:50 Uwaga! odc. 5169

20:00 Piraci z Karaibów: Na nieznanych 

 wodach - przygodowy 

22:55 Shaft - sensacyjny 

01:00 Życie bez wstydu odc. 2 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 584 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 250 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 251 - serial
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 89 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 576 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 209 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 710 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2595 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 756 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3537
16:30 Na ratunek 112 odc. 80 - serial
17:00 Gliniarze odc. 68 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2596 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 445 - serial
20:05 Gęsia skórka Czarna - komedia 
22:15 Znaki - thriller
00:45 Dziewiąty legion - przygodowy 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Wojna domowa 17:45 Czas honoru

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

Jack Sparrow nie ustaje w poszukiwaniach 
źródła młodości. Przed kolejną wyprawą zostaje 
pojmany przez Anglików. Chcą oni, by dołączył do 
dowodzonej przez jego wroga, Hectora Barbossę, 
rządowej ekspedycji, która także chce odnaleźć 
mityczne źródło. 

Nastoletni Zach przeprowadza się z Nowego Jorku do 
cichego miasteczka Madison. Gdy spotyka Hannę, 
szybko odkrywa, jak wiele ich łączy. Dziewczyna 
skrywa pewną tajemnicę. Próbując dowiedzieć się 
o niej więcej, Zach poznaje ojca Hanny, R.L. Stine’a, 
autora książek dla dzieci.

„Gęsia skórka”
(2015r.) Polsat 20:05

„Piraci z Karaibów: 
Na nieznanych wodach”

(2011r.) TVN 20:00



Sobota, 23 grudnia 2017

10:35 Talianka

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:55 Rok w ogrodzie extra odc. 17
08:20 W drodze do Cordury - western
10:35 Talianka odc. 5 - serial
11:35 Talianka odc. 6 - serial
12:35 Studio Raban odc. 14
13:15 Wanilia, cynamon i płatki 
 migdałów. Świąteczne 
 wypieki w Europie 
 - dokumentalny 
14:10 Okrasa łamie przepisy odc. 172
14:40 Dama w czarnym welonie 
 odc. 4 - serial
15:50 Koncert jubileuszowy 
 teleturnieju „Jaka to melodia?” 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Blondynka odc. 67 - serial
18:30 Opole 2017 na bis 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Nieuchwytni - sensacyjny 
21:55 Podejrzani zakochani 
 - komedia romantyczna 
23:50 Wiatr i lew - sensacyjny 
02:00 Wściekłość na drodze - thriller

05:35 Ukryta prawda odc. 105 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 - serial

09:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 - serial

10:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 - serial

11:45 Brzydula odc. 197 - serial

12:20 Brzydula odc. 198 - serial

12:55 Brzydula odc. 199 - serial

13:30 Brzydula odc. 200 - serial

14:05 Brzydula odc. 201 - serial

14:40 Brzydula odc. 202 - serial

15:10 Zeus i Roksana - komedia 

17:15 Street Dance II - muzyczny

19:00 Ekspres polarny - animowany 

21:10 Znów mam 17 lat - komedia 

23:25 Star Trek: W ciemność - fi lm SF

02:10 Moc magii odc. 349

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 17 - serial
06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 18 - serial
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 19 - serial
07:35 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 51 - serial
08:10 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 54 - serial
08:40 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 55 - serial
09:10 Dzwoneczek i zaginiony skarb 
 odc. 2 - animowany 
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 310 - serial
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 311 - serial
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 312 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 158
14:55 Jaś Fasola - serial
15:35 Tajniak - komedia sensacyjna 
17:25 Król lew II: Czas Simby 
 - animowany 
19:00 Galileo odc. 630
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 313 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 314 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 115 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 116 - serial
00:00 436 mieszkańców - horror

06:00 Niesamowite! odc. 15 - serial

06:30 Niesamowite! odc. 16 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 38 s. 3

07:50 Lekarze na start 

 odc. 52 - serial

08:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 22 - serial

09:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 23 - serial

10:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 24 - serial

11:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25 - serial

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 26 - serial

13:20 W świecie baśni: 12 miesięcy 

 - fantastyczny

14:55 Gdzie jest gwiazdka 

 - fantastyczny

16:30 Przyjadę do domu na święta 

 - komedia 

18:15 SexiPistols - western

20:00 Next - sensacyjny 

21:55 Momentum - thriller

23:55 Piła V - horror

01:50 Ale numer! odc. 25

08:00 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 7 - serial

08:45 Stawiam na Tolka Banana 

 odc. 1 - serial

09:25 Informacje kulturalne 

09:40 Miłość ci wszystko wybaczy 

11:05 Vistuliada odc. 10, 

11:40 Tygodnik kulturalny 

12:35 Szlakiem Kolberga odc. 22

13:15 Spartakus - dramat historyczny 

16:35 Wydarzenie aktualne 

17:05 Baczyński - biografi czny 

18:25 Dranie w kinie odc. 17

19:05 Legendy rocka odc. 39 - serial

20:00 Studio Kultura - rozmowy 

20:20 Blue Jasmine 

 - dramat obyczajowy 

22:10 Frank Sinatra: A Man & His Music 

23:15 Utopia odc. 5 s. 2 - serial

00:00 Utopia odc. 6 s. 2 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 23
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial
08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 17
08:25 Dziedzictwo regionów odc. 10
08:50 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 1 - serial
09:10 W pustyni i w puszczy 
 odc. 2 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 163
10:40 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 4 - serial
11:35 Odkryć tajemnicę 
 odc. 1 - serial
12:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 13 - serial
13:05 Wielka piątka Azji 
 odc. 5 - serial
14:05 Szerokie tory odc. 137
14:35 Wielka gra odc. 96
15:40 Spór o historię odc. 162 
16:20 Niepamięć - dokumentalny 
17:15 Dzieci ukradzione przez 
 Hitlera odc. 29 - dokumentalny 
17:45 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 37
18:00 Jan Serce odc. 6 - serial
19:10 Nieznana historia 
 Wielkiej Armady odc. 2 - serial
20:15 Życie rodzinne 
 - dramat obyczajowy 
22:00 Genialne wynalazki 
 odc. 2 - serial
23:00 Dziewczyny z Szymanowa 
 - dokumentalny 
23:40 Czas siewu i czas żniw 
 odc. 1 - serial
00:40 Dotknięcie anioła 
 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Życie Matki Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 31 - serial
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Głos z Brukseli 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
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 

06:00 Wielka Rafa Koralowa 
 z Davidem Attenborough 
 odc. 2 - serial
07:05 M jak miłość odc. 1338 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Lajk! odc. 40
11:10 David Attenborough 
 i dinozaur olbrzymi 
 - dokumentalny 
12:15 Superpies 
 - komedia sensacyjna 
13:45 Lajk! odc. 17
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:15 Rodzinka.pl odc. 209 - serial
15:50 Asterix i Obelix kontra Cezar 
 - przygodowy 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 60 lat TVP Poznań 
 - koncert jubileuszowy
21:00 60 lat TVP Poznań 
 - koncert jubileuszowy
22:00 Koneser - melodramat 
00:20 Nieznana siostra - thriller

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1036

11:00 Na Wspólnej odc. 2600 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2601 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2602 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2603 - serial

12:50 Mali giganci odc. 7 s. 3

14:50 Kulinarne podróże Magdy Gessler 

 odc. 1 - dokumentalny 

15:50 Azja Express odc. 3 s. 2

17:20 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 5 s. 9

17:55 Tu się gotuje! odc. 4

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 40

19:45 Uwaga! odc. 5170

20:00 Pamiętnik księżniczki II: 

 Królewskie zaręczyny 

 - komedia romantyczna 

22:25 Pod słońcem Toskanii - komedia 

00:50 Nigdy w życiu! 

 - komedia romantyczna 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 13

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 23 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 34 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 35 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

 odc. 30 - serial

10:10 Ewa gotuje odc. 322

10:50 Anioły i kowbojki - familijny

12:50 Klik: i robisz, co chcesz - komedia 

15:05 Jaś Fasola odc. 7 s. 1 - serial

15:50 Kabarety Rybnik 2017 

17:50 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 129 - telenowela

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 130 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 351 - serial

20:05 Paddington - komedia 

22:10 Teściowie - komedia sensacyjna 

00:15 Postrach nocy II: Nowa krew 

 odc. 2 s. 1 - horror

08:45 Gotowe na wszystko 13:55 STOP Drogówka 06:00 Niesamowite! 13:15 Spartakus 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

15:50 Asterix i Obelix 
kontra Cezar 11:00 Na Wspólnej 10:10 Ewa gotuje

Księżniczka Mia skończyła właśnie 21 lat i wkrótce 
ma objąć tron maleńkiego europejskiego państwa 
– Genovii. Jednak aby stać się prawowitą królową, 
musi najpierw wyjść za mąż w ciągu zaledwie 
30 dni. Jeśli tego nie zrobi, korona przepadnie na 
rzecz sir Nicholasa. 

Kurier mieszkający w Nowym Jorku, Cam, jest 
poszukiwany przez mafi ę za zadłużenia. Gdy rozbija 
swój rower, spotyka piękną nieznajomą, która zabiera 
go do świata parkour. 

„Nieuchwytni”
(2015r.) TVP 1 20:15

„Pamiętnik księżniczki II: 
Królewskie zaręczyny”

(2004r.) TVN 20:00
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05:55 Klan

05:55 Klan odc. 3229 - telenowela
06:30 Słownik polsko@polski 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:25 Ziarno odc. 642
09:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 29 - serial
09:35 Nicholas Nickleby 
 - dramat obyczajowy 
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:10 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 3 - serial
14:20 Obietnica pod jemiołą 
 - komedia romantyczna 
16:05 Jaka to melodia? 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Płyń, kolędo! - wielki 
 koncert kolęd odc. 1
18:30 Płyń, kolędo! - wielki 
 koncert kolęd odc. 2
19:30 Wiadomości 
20:00 Orędzie arcybiskupa 
 Stanisława Gądeckiego 
 na Boże Narodzenie 
20:05 Sport 
20:15 Pogoda 
20:20 Jaka Wigilia, taki cały rok 
 - kolędy z Katowic 
21:25 Transmisja pasterki 
 z Watykanu z udziałem 
 papieża Franciszka 
23:30 Nieuchwytni - sensacyjny 
01:10 Niespotykanie spokojny 
 człowiek - komedia 

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 20 - serial

06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 21 - serial

07:05 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 52 - serial

07:40 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 53 - serial

08:10 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 56 - serial

08:45 Kudłaty zaprzęg - dla dzieci 

10:30 Galileo odc. 661

11:30 Galileo odc. 630

12:40 Mój tata Scrooge - obyczajowy 

14:30 Człowiek przyszłości 

 - komediodramat 

17:05 Bajkowe Boże Narodzenie 

 - obyczajowy 

19:00 Galileo odc. 631

20:00 Trefny wóz - thriller

21:50 Mroźny wiatr - horror

23:45 Lepiej być nie może - komedia 

02:30 Najdziwniejsze zwierzęta 

 świata odc. 2 - serial

05:45 Niesamowite! odc. 4 - serial

06:35 Allo, Allo odc. 5 s. 2 - serial

07:15 Allo, Allo odc. 6 s. 2 - serial

08:00 Flintstonowie - serial

09:40 Życzenie wigilijne Richiego Richa 

 - dla dzieci 

11:10 Milion na Gwiazdkę - komedia 

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny

13:55 Dziewczynka z zapałkami 

 - fantastyczny

15:10 W świecie baśni: 12 miesięcy 

 - fantastyczny

16:40 Opowieść wigilijna - animowany 

18:25 Wesołych świąt - komedia 

20:00 Holiday - komedia romantyczna 

22:25 Osaczeni - sensacyjny 

00:35 Ale numer! odc. 26

08:00 Stawiam na Tolka Banana 

 odc. 2 - serial

08:45 Stawiam na Tolka Banana 

 odc. 3 - serial

09:30 Historia Florence Foster 

 Jenkins - dokumentalny 

10:35 Scena klasyczna. 

 Młody Chopin odc. 13

11:25 Trzeci punkt widzenia odc. 216

12:00 Człowiek z Dzikiego 

 Zachodu - western

13:50 Hollywood na wojnie 

 odc. 1 - serial

14:55 Chuligan literacki odc. 70

15:30 Kwartet - komedia 

17:15 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 515

18:10 Piosenki z programu 

 „Wieczorny gość” 

18:40 Kolędy na szlaku Kolberga 

 - dokumentalny 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Oliver! - musical

22:30 Kolędy z Mazowszem 

23:30 Nadzieja i chwała 

 - dramat wojenny 

01:30 Trzeci punkt widzenia odc. 216

06:50 Był taki dzień odc. 24
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial
08:05 Droga od Chrystusa do 
 Konstantyna odc. 1 - serial
09:10 Przyłbice i kaptury odc. 9 - serial
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 147
10:50 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 4 - dokumentalny 
11:55 Perły Adriatyku - dokumentalny 
13:00 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 3 - dokumentalny 
13:55 Szerokie tory odc. 97
14:35 Bohaterowie Sybiru a 
 - dramat obyczajowy 
16:20 Tajemnice początków Polski 
 odc. 1 - serial
17:10 Mazowsze śpiewa kolędy odc. 2
17:20 Flesz historii 
17:35 Mazowsze śpiewa kolędy odc. 1
17:40 Ex libris 
18:15 Jan Serce odc. 7 - serial
19:15 Święty uśmiechnięty 
 - dokumentalny 
20:05 Golec uOrkiestra w Bukowinie 
21:00 Ułańska ballada 
 odc. 3 - przygodowy 
22:00 Szaweł - droga do Damaszku 
 - dramat historyczny 
23:35 Koncert świąteczny w Pelplinie 
00:45 Strażnicy „Piątej Ewangelii” 
 - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 1 - serial
11:25 Święty na każdy dzień 
11:30 Ziemia mojego Zbawiciela 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Świat Biblii - serial
15:00 Święty Mikołaj - historia 
 prawdziwa - dokumentalny 
15:55 Boże Narodzenie w Indiach 
 - dokumentalny 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
18:20 Wieczerza Wigilijna
 u Państwa Pietrasik
19:05 Kantata „Anioł pasterzom mówił” 
19:25 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
19:30 Opowieść wigilijna - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce Publicystyka kulturalna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Święty na każdy dzień 
21:30 Msza Święta pod 
 przewodnictwem Ojca 
 Świętego Franciszka 
23:30 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 

06:00 Pierwsza cicha noc 

 - dokumentalny 

07:05 M jak miłość odc. 1339 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

09:20 Barwy szczęścia 

 odc. 1766 - serial

09:55 Magiczna skarpeta - obyczajowy 

11:30 Siedmiu wspaniałych - western

13:55 Familiada 

14:30 Koło fortuny 

15:15 „Wśród nocnej ciszy”

  - koncert kolęd w Pelplinie 

16:15 Uwierz w święta - dramat 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:55 Magazyn Ekspresu 

 Reporterów odc. 779

20:05 P.S. Kocham Cię - melodramat 

22:20 Ślubne wojny 

 - komedia romantyczna 

23:55 Bóg się rodzi. Kolędowanie

 z Białegostoku 

00:30 Koneser - melodramat 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 14

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 24 - serial

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 36 - serial

09:15 Mickey - bardziej bajkowe 

 święta - animowany 

10:45 Artur ratuje Gwiazdkę 

 - animowany 

13:15 Świąteczna gorączka - komedia 

14:55 Kolędowanie z Fundacją Polsat

15:50 Jasnogórskie kolędowanie 

 z Polsatem 

16:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Grześki sami w domu 

 - dla dzieci 

20:10 Kevin sam w Nowym Jorku 

 - komedia 

22:45 Święta last minute - komedia 

00:50 Gwiazdka w Harlemie - musical

05:50 Ukryta prawda odc. 106 - serial

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 - serial

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 - serial

10:55 Brzydula odc. 203 - serial

11:30 Brzydula odc. 204 - serial

12:05 Brzydula odc. 205 - serial

12:40 Brzydula odc. 206 - serial

13:15 Tatastrofa - komedia 

15:10 Beethoven. Świąteczna 

 przygoda - komedia 

16:55 W krzywym zwierciadle: 

 Witaj święty Mikołaju! - komedia 

19:00 Godziny szczytu 

 - komedia sensacyjna 

21:10 Noce w Rodanthe - melodramat 

23:15 Sześć dni, siedem nocy 

 - komedia romantyczna 

01:20 Mój rower - komediodramat 

13:15 Tatastrofa 10:30 Galileo

06:35 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

18:15 Jan Serce

13:55 Familiada 10:00 Elf 08:15 Jeźdźcy smoków

Zbliża się radosny czas Bożego Narodzenia, ale nie 
wszyscy przeżywają go jednakowo. Są i tacy, którzy 
wręcz nie znoszą tych świąt. Dwoje samotników, 
mających za sobą nieudane związki, poznaje się 
przypadkowo. Zawierają pakt, że nadchodzące 
święta spędzą razem bez żadnych zobowiązań.

Dawno temu mała Alicja wpadła do nory Białego 
Królika i znalazła się w fantastycznym, podziemnym 
świecie, zamieszkanym przez dziwne stwory 
i zwariowane postacie. Teraz, tuż przed zaręczynami, 
Alicja powraca do magicznej krainy, gdzie ponownie 
spotyka Szalonego Kapelusznika.

„Alicja w Krainie Czarów”
(2010r.) TVN 21:10

„Obietnica pod jemiołą”
(2014r.) TVP 1 21:10

05:30 Mango - Telezakupy 

07:40 Milionerzy odc. 112

08:30 Azja Express odc. 4 s. 2

10:00 Elf - komedia 

12:05 Gwiezdne wojny III 

 - Zemsta Sithów - fi lm SF

15:05 Kiedy aniołowie śpiewają 

 - komedia 

16:55 Śnięty Mikołaj - komedia 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 41

19:45 Uwaga! odc. 5171

20:05 Wieczór kolęd z Krakowa 

21:10 Alicja w Krainie Czarów 

 - fantastyczny 

23:35 Człowiek na krawędzi 

 - thriller 

01:45 Shaft - sensacyjny 
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09:00 Napoleon

05:35 Renifer Niko ratuje brata 
 - animowany 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Płyń, kolędo! 
 - wielki koncert kolęd 
09:00 Napoleon - przygodowy 
10:35 Rodzina na święta 
 - obyczajowy 
12:00 Urbi et Orbi - transmisja 
 błogosławieństwa z Watykanu 
12:50 Pisklę wśród śniegu. Opowieść 
 o małym pingwinie - dokumentalny 
14:00 Eurowizja Junior - skrót 
15:00 Biały Kieł II - legenda białego wilka 
 odc. 2 s. 1 - przygodowy 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Wesoła nowina - kolędy 
 z Białegostoku 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Rolnik szuka żony odc. 13 s. 4
21:20 Niebo istnieje naprawdę 
 - dramat obyczajowy 
23:05 Wróć do mnie - komediodramat 
01:10 Zatańcz ze mną - komedia 

05:35 Ukryta prawda odc. 107 - serial

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Dwóch i pół odc. 

 20 s. 10 - serial

09:20 Dwóch i pół odc. 

 21 s. 10 - serial

09:50 Rok bez Mikołaja - komedia 

11:45 Książę i ja III: Królewski 

 miesiąc miodowy 

 - komedia romantyczna 

13:40 Kopciuszek. W rytmie miłości 

 - komedia 

15:30 Happy Feet: Tupot małych stóp 

 - animowany 

17:50 Znów mam 17 lat - komedia 

20:00 Sześć dni, siedem nocy 

 - komedia romantyczna 

22:10 Diana - biografi czny 

00:30 Moje wielkie greckie wesele 

 - komedia romantyczna 

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 22 - serial

06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 23 - serial

07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 24 - serial

07:35 Niezwykła Przygoda Kubusia 

 Puchatka - animowany 

09:05 Przyjaciel Świętego Mikołaja 

 - familijny

11:05 Król lew II: Czas Simby 

 - animowany 

12:50 Kod Karola Wielkiego 

 - przygodowy 

15:30 Tajniak - komedia sensacyjna 

17:20 Asteriks i Obeliks: 

 Osiedle bogów - animowany 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 315 - serial

20:00 Kuloodporny - sensacyjny 

22:20 Strefa X - fi lm SF

00:05 The Box. Pułapka - thriller

06:00 To moje życie! 

 odc. 189 s. 3 - telenowela

07:00 Doktor Proktor i wanna czasu 

 - dla młodzieży 

08:50 Przyjadę do domu na święta

 - komedia 

10:15 Milion na Gwiazdkę - komedia 

12:10 Gwiazdka Eloizy - komedia 

13:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny

14:45 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny

15:50 Aniołki Charliego 

 - komedia sensacyjna 

17:35 Holiday - komedia romantyczna 

20:00 Wybuchowa para 

 - komedia sensacyjna 

21:55 Kariera Nikosia Dyzmy 

 - komedia 

23:50 Aniołki Charliego: 

 zawrotna szybkość - sensacyjny 

01:50 Taki jest świat odc. 38 s. 3

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 81

08:10 Scena klasyczna. 

 Młody Chopin odc. 13

09:00 Pegaz odc. 16

09:35 Oliver! - musical

12:10 Kolędy na szlaku Kolberga 

 - dokumentalny 

13:15 Hollywood na wojnie 

 odc. 2 - serial

14:20 Lawrence z Arabii 

 odc. 1 - przygodowy 

16:20 Lawrence z Arabii 

 - przygodowy 

18:20 „Kolęda, hej, kolęda...” 

19:10 Studio Kultura - rozmowy 

19:30 Argentyna, Argentyna 

 - dokumentalny 

21:10 Wesołych Świąt, pułkowniku 

 Lawrence - wojenny 

23:25 Przeżyć: Metoda Houellebecqa 

 - dokumentalny 

00:45 Dziennik fi lozofa odc. 81

06:50 Był taki dzień odc. 25
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 20 - serial
08:00 Droga od Chrystusa 
 do Konstantyna 
 odc. 2 - dokumentalny 
09:05 Przygody pana Michała 
 odc. 11 - serial
09:40 Golec uOrkiestra w Bukowinie 
10:35 Szaweł - droga do Damaszku 
 - dramat historyczny 
12:10 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 2 - serial
13:15 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
14:10 Kolędy z Mazowszem 
14:50 Czy Lucyna to dziewczyna? 
 - komedia 
16:15 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial
17:15 Objawienia gietrzwałdzkie 
 - dokumentalny 
18:10 Lagardere odc. 1 - przygodowy 
20:05 Hej kolęda, kolęda z Krakowa 
20:30 C.K. Dezerterzy odc. 1 - komedia 
22:10 Poldark: Wichry losu odc. 1 - serial
23:20 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - dokumentalny 
00:25 Zakopower kolęduje w Bukowinie 

08:00 Świąteczny duch - obyczajowy 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:30 Msza Święta z kaplicy Cudownego 
 Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej Górze 
10:30 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
10:35 Bóg się rodzi - koncert kolęd 
 i pastorałek
11:35 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
12:00 Orędzie Bożonarodzeniowe 
 i błogosławieństwo „Urbi et Orbi” 
12:30 Serce świąt - obyczajowy 
13:55 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
14:00 Królewna Śnieżka Widowisko 
16:00 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:15 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
18:20 Kolędy w wykonaniu 
 Reprezentacyjnego Zespołu 
 Artystycznego Wojska Polskiego 
19:20 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Kantata „Cicha noc” 
22:00 Próba wiary - serial

06:05 Orędzie arcybiskupa Stanisława 

 Gądeckiego na święta Bożego 

 Narodzenia odc. 21 

06:15 Z całego świata 

06:55 Latający renifer - dla dzieci 

08:45 Czarodziejski las 

 - dokumentalny 

09:50 Beethoven na tropie skarbu 

 - przygodowy 

11:35 Nevada Smith - western

14:00 Familiada - wydanie specjalne 

14:45 Koło fortuny 

15:40 P.S. Kocham Cię - melodramat 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Wigilijna Tytka - koncert 

 bożonarodzeniowy w Poznaniu

20:05 Wkręceni II - komedia 

21:55 Pan i pani Killer 

 - komedia sensacyjna 

23:45 Markiza Angelika - przygodowy 

01:50 Świąteczna pomyłka 

 - komedia romantyczna 

05:40 Mango - Telezakupy 

07:10 Wieczór kolęd z Krakowa

08:25 Toy Story - animowany 

10:00 Śnięty Mikołaj II - komedia 

12:10 101 dalmatyńczyków - komedia 

14:20 Pamiętnik księżniczki II: 

 Królewskie zaręczyny 

 - komedia romantyczna 

16:45 Mali giganci odc. 8 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 42

19:45 Uwaga! odc. 5172

20:00 Listy do M. - komedia 

22:25 Błękitna fala - obyczajowy 

00:45 Pod słońcem Toskanii - komedia 

03:00 Kiedy aniołowie śpiewają 

 - komedia 

05:45 Kubuś i Hefalumpy 
 - animowany 
07:05 Pingwiny z Madagaskaru: Misja 
 świąteczna - animowany 
07:20 Świętastyczne kolędowanie 
 - animowany 
07:30 Artur ratuje Gwiazdkę 
 - animowany 
09:35 Święty Mikołaj z 34. ulicy 
 - komedia 
12:10 Zawód: święty Mikołaj 
 - komedia 
13:55 Święta last minute - komedia 
16:10 Kevin sam w Nowym Jorku 
 - komedia 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Smerfy: Opowieść wigilijna 
 - animowany 
20:05 Pada Shrek - animowany 
20:40 Madagwiazdka - animowany 
21:05 Epoka lodowcowa: Mamucia 
 gwiazdka - animowany 
21:45 Rozmowy nocą 
 - komedia romantyczna 
23:50 Szklana pułapka 4.0 
 - sensacyjny 
02:40 Tajemnice losu odc. 2886

17:50 Znów mam 17 lat 11:05 Król lew II:
Czas Simby 17:35 Holiday 14:20 Lawrence z Arabii 09:05 Przygody 

pana Michała

15:40 P.S. Kocham Cię 08:25 Toy Story 20:40 Madagwiazdka

Zbliża się Wigilia Bożego Narodzenia. Shrek marzy 
o tym, by nacieszyć się spokojem domowego 
ogniska. Każdy ulega euforii, jedynie Shrek nie 
poddaje się emocjom, bo nie znosi świąt. Aby jednak 
nie sprawić Fionie i dzieciom zawodu, postanawia 
zaangażować się w przygotowania.

Pingwinek Mambo urodził się w krainie, która 
zamieszkujące pingwiny zostały obdarzone talentem 
wokalnym. Śpiew zapewnia im poczucie wspólnoty 
i cementuje związki. Mambo odstaje od reszty, co 
martwi jego rodziców, że bez pieśni serca ich syn 
być może nigdy nie znajdzie pokrewnej duszy.

„Happy Feet: Tupot małych stóp”
(2006r.) TVN 7 15:30

„Pada Shrek”
(2007r.) Polsat 20:05
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10:40 Gwiazdkowy 
uśmiech losu

05:10 Biały Kieł II 
 - legenda białego wilka 
 odc. 2 s. 1 - przygodowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach 
08:00 Płyń, kolędo! - wielki 
 koncert kolęd odc. 2
09:00 Jak uratować mamę - animowany 
10:40 Gwiazdkowy uśmiech losu 
 - obyczajowy 
12:15 Historia Bożego Narodzenia 
 rysowana piaskiem 
12:40 Cudowny świat przyrody 
 odc. 7 - serial
13:10 Halo, tu Pjongczang odc. 6
13:30 Mistrzostwa Polski w Wiśle 
 Skoki narciarskie 
14:00 Mistrzostwa Polski w Wiśle 
 Skoki narciarskie 
16:10 Kolędy 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Rolnik szuka żony odc. 13 s. 4
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Zatańcz ze mną - komedia 
22:10 Wielkie oczy - biografi czny 
00:05 Niebo istnieje naprawdę 
 - dramat obyczajowy 

06:00 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1175 - serial

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Czarny źrebak - przygodowy 

10:05 Święta Dennisa 

 rozrabiaki - komedia 

11:55 Lassie - przygodowy 

13:55 Książę i ja IV: 

 W krainie słoni 

 - komedia romantyczna 

15:55 Elf - komedia 

17:55 Megamocny - animowany 

20:00 Mission: Impossible 

 - sensacyjny 

22:20 Eksplozja - sensacyjny 

00:55 Bill - komedia 

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 25 - serial

06:35 Dzwoneczek i zaginiony 

 skarb odc. 2 - animowany 

08:20 Kudłaty zaprzęg - dla dzieci 

10:00 Przyjaciel Świętego 

 Mikołaja - familijny

12:00 Poszukiwacze świętej 

 włóczni - przygodowy 

14:35 O krok od zagłady 

 - katastrofi czny 

16:25 Za wszelką cenę 

 - dramat obyczajowy 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 316 - serial

20:00 Nie można pocałować 

 panny młodej - komedia 

22:05 Pakt milczenia - horror

00:10 Gdy zapada zmrok - horror

02:00 Tak czy nie 

06:00 To moje życie! 

 odc. 190 s. 3 - telenowela

07:00 Książę i kowal 

 - baśń fi lmowa 

09:25 Życzenie wigilijne 

 Richiego Richa - dla dzieci 

10:50 Flintstonowie - serial

12:30 Opowieść wigilijna 

 - animowany 

14:15 Dziewczynka z zapałkami 

 - fantastyczny

15:20 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny

16:25 Świąteczny konsultant

  - obyczajowy 

18:05 Wybuchowa para 

 - komedia sensacyjna 

20:00 Taxi II - sensacyjny 

21:35 Polowanie na drużbów 

 - komedia 

23:30 Dzień Świra 

 - komediodramat 

01:15 Z Nation odc. 9 s. 2

02:10 Ale numer! odc. 28

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 82

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:45 Pan Tadeusz - obyczajowy 

11:25 Ringo Kid - western

13:30 Hollywood na wojnie 

 odc. 3 - serial

14:40 Paul Anka plays Avo Session 

16:20 Hitchcock/Truffaut 

 - dokumentalny 

17:55 Studio Kultura - rozmowy 

18:25 Do dna 

20:20 Cztery wesela i pogrzeb

  - komedia 

22:20 Dezerterzy odc. 68

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 82

23:10 Muzyka w Opactwie 

23:50 Gloria - thriller

02:00 Argentyna, Argentyna 

 - dokumentalny 

06:45 Był taki dzień odc. 26
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 22 - serial
08:00 Droga od Chrystusa 
 do Konstantyna 
 odc. 3 - serial
09:05 Przygody pana Michała 
 odc. 12 - serial
09:35 Świąteczny w Pelplinie 
10:45 Pierwsza cicha noc 
 - dokumentalny 
11:50 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 3 - serial
12:55 Odkryć tajemnicę 
 odc. 4 - serial
13:55 Przybieżeli do Betlejem 
 - z Podhala 
14:40 Ja tu rządzę - komedia 
16:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 4 - serial
17:35 Kościuszko: Człowiek, 
 który wyprzedził swoje czasy 
 - dokumentalny 
18:40 Lagardere 
 odc. 2 - przygodowy 
20:40 C.K. Dezerterzy 
 - komedia 
22:00 Adam Chmielowski 
22:45 Poldark: Wichry losu 
 odc. 2 - serial
23:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - dokumentalny 
01:00 Franciszek 
 - biografi czny 
02:50 Poldark: Wichry losu 
 odc. 2 - serial

09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:30 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce
10:35 Geniusz Stworzenia 
 - dokumentalny 
11:50 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Koncert kolędowy „Z kolędą 
 u Jana Pawła II”
13:35 Szopki świata 
14:00 Zespół Pieśni i Tańca 
 Bychlewianka - Koncert kolęd
14:30 „Cudem jest w naszych oczach” 
 - 25 lat Radia Maryja
15:30 Zrozumieć Święta 
 - dokumentalny 
16:10 Koncert życzeńy 
17:00 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Ostatni gram odwagi 
 - obyczajowy 
23:15 Świąteczne kolędowanie 
 z zespołem „Równica”

06:35 Magiczna skarpeta - obyczajowy 

08:15 Uwierz w święta - dramat 

09:55 Świąteczna pomyłka 

 - komedia romantyczna 

11:40 Złoto Mackenny - western

14:00 Familiada - wydanie specjalne 

14:45 Koło fortuny 

15:35 „Wśród nocnej ciszy” 

 - koncert kolęd w Pelplinie 

16:15 Ślubne wojny 

 - komedia romantyczna 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Wigilijna Tytka - koncert 

 bożonarodzeniowy w Poznaniu 

20:05 Asterix i Obelix: Misja 

 Kleopatra - komedia 

22:05 Kabaret: Wszystkiego 

 zabawnego odc. 1

23:00 Kabaret: Wszystkiego 

 zabawnego odc. 2

23:50 Wkręceni II - komedia 

01:40 Pan i pani Killer 

 - komedia sensacyjna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:45 Milionerzy odc. 113, 

07:40 Śnięty Mikołaj III: 

 Uciekający Mikołaj - komedia 

09:35 102 dalmatyńczyki 

 - komedia 

11:45 Alicja w Krainie Czarów 

 - fantastyczny

14:00 Zaplątani - animowany 

16:20 Piraci z Karaibów: 

 Na nieznanych wodach 

 - przygodowy 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 43

19:45 Uwaga! odc. 5173

20:00 Kraina jutra - przygodowy 

22:45 Władcy ognia - sensacyjny 

00:50 Na krawędzi - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:40 Scooby-Doo! Upiorna 

 Gwiazdka - animowany 

08:10 Stitch! Misja - animowany 

09:35 Kung Fu Panda: Święta, 

 święta i Po - animowany 

10:10 Smerfy: Opowieść wigilijna 

 - animowany 

10:40 Madagwiazdka - animowany 

11:05 Epoka lodowcowa: 

 Mamucia gwiazdka 

 - animowany 

11:35 Pada Shrek - animowany 

12:15 Paddington - komedia 

14:15 Pani Doubtfi re - komedia 

16:45 Rozmowy nocą 

 - komedia romantyczna 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 321 - serial

20:10 Szklana pułapka 4.0 - sensacyjny 

22:55 Czy leci z nami pilot? - komedia 

00:55 Prawdziwe kłamstwa 

 - komedia sensacyjna 

11:55 Lassie 08:20 Kudłaty zaprzęg

07:00 Książę i kowal 08:45 Pan Tadeusz 14:40 Ja tu rządzę

16:15 Ślubne wojny 19:45 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Każdego roku Po wraz z ojcem wieszają świąteczne 
dekoracje, gotują zupę i dzielą się nią z mieszkańcami 
wioski. W tym roku jednak szykują się duże 
zmiany. Po musi podołać obowiązkom ciążącym 
na smoczym wojowniku i zostać gospodarzem 
przyjęcia w Jadeitowym Pałacu.

Fletcherowie zostają zmuszeni do zorganizowania 
świąt Bożego Narodzenia dla krewnych, którzy 
liczą na cudowną Gwiazdkę. W natłoku obowiązków 
postanawiają zatrudnić konsultanta, który ma 
odciążyć rodzinę w tym trudnym okresie.

„Świąteczny konsultant”
(2012r.) TV Puls 16:25

„Kung Fu Panda: 
Święta, święta i Po”
(2010r.) Polsat 09:35
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia? 
06:20 C.K. Dezerterzy - komedia 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat odc. 26 - serial
09:10 Sonda II odc. 65
09:35 Jak to działa? odc. 147
10:15 Doktor Quinn odc. 17 s. 2 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 8 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Megeti - ostatni kaberu Afryki 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 162 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator odc. 196
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 60 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3230 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 16 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Buntownik z wyboru 
 - dramat obyczajowy 
22:35 Kulisy paryskiego luksusu 
 - dokumentalny 
23:40 Bez wyjścia - thriller
01:45 Naszaarmia.pl 

05:15 Ukryta prawda odc. 108 - serial

06:20 Szpital odc. 219 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 152 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 205 - serial

09:45 Brzydula odc. 206 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 494 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 153 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 393 - serial

14:55 Szpital odc. 220 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 207 - serial

18:30 Brzydula odc. 208 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 495 - serial

20:00 Mój rower - komediodramat 

22:05 Mentalista odc. 12 s. 5 - serial

23:05 Mission: Impossible - sensacyjny 

01:30 Moc magii odc. 350

06:00 Niesamowite rekordy odc. 3
06:45 Niesamowite rekordy odc. 4
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 26 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 56 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 57 - serial
09:00 V.I.P. odc. 10 - serial
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 316 - serial
11:00 Detektywi w akcji odc. 183 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 172 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 173 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 50
15:00 Dom nie do poznania odc. 257
16:00 Esmeralda odc. 77 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 78 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji odc. 184 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 317 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 117 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 118 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 119 - serial
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 20

06:00 To moje życie! 
 odc. 191 s. 3 - telenowela
07:00 Gwiazdy polskiego 
 kabaretu odc. 7
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 19 s. 4 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 20 s. 4 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 14 s. 11 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 5 - serial
13:50 Królowa serc 
 odc. 53 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 54 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 27 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 28 - serial
17:05 Gwiazdy polskiego 
 kabaretu odc. 8
18:00 Bibliotekarze odc. 5 - serial
19:00 Bibliotekarze odc. 6 - serial
20:00 Ja, Frankenstein - thriller
21:30 Dracula II: Odrodzenie - horror
23:00 Głupia i głupsza - komedia 
00:55 Z Nation odc. 10 s. 2

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 83

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 22

08:40 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat społeczny 

11:00 Wojna domowa odc. 11 - serial

12:05 Wojna domowa odc. 12 - serial

12:40 Stacja bezsenność - obyczajowy 

13:35 Złotoręki - dramat obyczajowy 

15:50 Anioł dziwnych przypadków 

 - animowany 

16:15 Dranie w kinie odc. 17

16:55 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat społeczny 

18:45 Studio Kultura - rozmowy 

19:05 Jaujard, człowiek, który 

 ocalił Luwr - dokumentalny 

20:20 Władcy wojny - dramat wojenny 

22:25 Pegaz odc. 84

23:25 Dziennik fi lozofa odc. 83

23:35 Jedna scena odc. 8

23:55 Pułkownik Kwiatkowski 

 - komediodramat 

02:05 Alfabet polskiego 

 performance odc. 18

06:50 Był taki dzień odc. 27
06:55 Henryk Wars - pieśniarz 
 Warszawy - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 77
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 11 - serial
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 13 - serial
09:45 Odkryć tajemnicę odc. 4 - serial
10:45 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - dokumentalny 
11:50 Spór o historię odc. 84 
12:35 Opowieści wigilijne spod Giewontu 
13:10 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 112
13:30 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 1 
14:55 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 50 - serial
15:35 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:40 Pasja według księdza 
 Jerzego - dokumentalny 
17:40 Czas honoru odc. 54 - serial
18:35 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 9 - serial
19:05 Sensacje XX wieku odc. 43 
19:35 Sensacje XX wieku odc. 42 
20:10 Adam Chmielowski - Brat Albert. 
 Siedem obrazów z życia 
 - dokumentalny 
20:45 Bizancjum: opowieść 
 o trzech miastach 
 odc. 3 - dokumentalny 
21:50 Poldark: Wichry losu 
 odc. 3 - serial
23:00 Ambasador Spasowski 
 - dokumentalny 
00:10 Barwy ochronne 
 - dramat obyczajowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Kantata „Cicha noc” 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Świąteczne kolędowanie 
qz zespołem „Równica” 
09:40 Kantata „Anioł pasterzom mówił” 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 34 - serial
11:15 Szopki świata 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Mieczysław Paluch człowiek, 
 powstaniec, dowódca 
 - Powstanie Wielkopolskie, 
 Powstania Śląskie, 
 Wyspa Wężów - dokumentalny 
13:10 Świąteczne kolędowanie 
 z zespołem „Równica”
13:50 Ostatni gram odwagi 
 - obyczajowy 
15:25 W służbie rodzinie 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z nami bezpiecznie
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Filharmonia Gdańska 
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 Jego śladami - obyczajowy 

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 207 s. 10 - serial
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 193 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1768 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 508 - serial
12:40 Tylko z tobą odc. 51 - serial
13:40 Na sygnale odc. 107 - serial
14:15 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 16 s. 2 - serial
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 198 s. 190 - serial
15:50 Rodzinka.pl 
 odc. 199 s. 10 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 15 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1768 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1769 - serial
20:45 Na sygnale odc. 168 - serial
21:15 Na sygnale odc. 169 - serial
21:55 The Duff [#ta brzydka i gruba] 
 - komedia 
23:45 Jedyna szansa odc. 3 - serial
00:55 Alergie na świecie. 
 Czyja wina? - dokumentalny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2152

10:55 Tu się gotuje! odc. 4

11:00 Ukryta prawda odc. 514 - serial

12:00 Szkoła odc. 256 - serial

13:00 19+ odc. 133 - serial

13:30 19+ odc. 134 - serial

14:00 Szpital odc. 400 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 6

16:00 Szkoła odc. 257 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 515 - serial

18:00 Szpital odc. 401 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 44

19:50 Uwaga! odc. 5174

20:10 Doradca smaku odc. 26

20:15 Na Wspólnej odc. 2604 - serial

20:55 Milionerzy odc. 34, 

21:30 Na krawędzi - sensacyjny 

23:55 Błękitna fala - obyczajowy 

02:10 MasterChef odc. 2 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 585 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 252 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 253 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 90 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 577 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 210 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 711 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2596 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 757 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3538
16:30 Na ratunek 112 odc. 81 - serial
17:00 Gliniarze odc. 69 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2597 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 446 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 483 - serial
20:40 Prawdziwe kłamstwa 
 - komedia sensacyjna 
23:45 Drugi Hotel Marigold 
 odc. 2 s. 1 - komedia 
02:15 50 pierwszych randek 
 - komedia romantyczna 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 18:00 Bibliotekarze 11:00 Wojna domowa 14:05 Sensacje XX wieku

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

Stworzone przez doktora Frankensteina monstrum 
zostaje zaatakowane przez demony. Mimo ogromnej 
siły i wytrzymałości jest w stanie zabić tylko kilka 
z nich. Ocalony przez Gargulce potwór trafi a do ich 
siedziby. Królowa Leonore nadaje mu imię Adam. 

Basia, żona blisko 70-letniego Włodka, opuszcza 
go po dziesiątkach wspólnie spędzonych lat. 
Mężczyzna trafi a do szpitala. Sąsiedzi zawiadamiają 
syna oraz wnuka Włodka. Paweł, sławny pianista, 
przyjeżdża z Berlina, gdzie koncertował. Maciek, 
jego syn, mieszka z matką w Londynie.

„Mój rower”
(2012r.) TVN 7 20:00

„Ja, Frankenstein”
(2013r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 2 -2 °C
 opady: 5 3 mm
 ciśnienie: 1022 1022 hPa
 wiatr: 20 21 km/h 

 temperatura: 4 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1022 1025 hPa
 wiatr: 24 21 km/h 

 temperatura: 2 1 °C
 opady: 0 0,5 mm
 ciśnienie: 1027 1022 hPa
 wiatr: 19 25 km/h 

 temperatura: 2 2 °C
 opady: 1 0 mm
 ciśnienie: 1016 1015 hPa
 wiatr: 32 25 km/h 

 temperatura: 6 6 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1014 1011 hPa
 wiatr: 22 28 km/h 

 temperatura: 6 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1007 1004 hPa
 wiatr: 34 28 km/h 

 temperatura: 7 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1001 1000 hPa
 wiatr: 22 25 km/h 
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NOC
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NOC

NOC

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Chatka z piernika
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
2 kg mąki pszennej
240 g masła
1 kg miodu
400 g cukru
80 g cukru na karmel
400 ml wody
12 jaj
40 g sody oczyszczonej
80 g przyprawy do piernika
mix suszonych owoców

Sposób wykonania:
Mąkę przesiej z sodą, dodaj masło i posiekaj. 

Sporządź karmel i rozpuść go we wrzącej wo-
dzie. Zagotuj miód z cukrem, po rozpuszcze-
niu dodaj przyprawę do pierników. Ostudź. 
Do przygotowanej mąki dodaj schłodzony 
miód, karmel, jaja i wyrób gładkie ciasto. 
Rozwałkuj je na grubość 3-4 mm i wycinaj 
elementy chatki według przygotowanego 
wcześniej wzoru. Następnie ułóż je na blaszce 
wyłożonej papierem i piecz w temperaturze 
200 stopni C. Po upieczeniu przestudź. Spo-
rządź lukier z ubitych białek wymieszanych 
z cukrem pudrem. Upieczone elementy po-
łącz lukrem i udekoruj suszonymi owocami. 

Smacznego!

Składniki 
na lukier:
2 kg cukru pudru
8 jaj (białka)

Paulina Barańska
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Przy wigilijnym stole
BOŻE NARODZENIE  Już za kilka dni spotkamy się z naj-
bliższymi przy wspólnym stole. To główny punkt, wokół któ-
rego spędzamy świąteczny czas

Styl życia

Dobro uszczęśliwia – nie tylko od święta!
Okres Bożego Narodzenia to czas zadumy i refleksji – zainspirowani bożonarodzeniową atmosferą dużo chętniej dzielimy się dobrem 
z innymi. Badania pokazują, że mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego są dobrzy nie tylko od święta. 

Mieszkańcy województwa ku-
jawsko-pomorskiego najczęściej 
w Polsce uznają bycie dobrym 
człowiekiem za niezbędny waru-
nek szczęśliwego życia. Jednocze-
śnie uważają, że ludzie wokół nich 
rzadko czynią dobro – niespełna 
co trzeci mieszkaniec wojewódz-
twa twierdzi, że w ostatnim tygo-
dniu doświadczył dobra ze strony 
innych ludzi, jak wynika z badania 
„Podejście Polaków do czynienia 
dobra” przeprowadzonego przez 
Kantar Millward Brown na zlece-
nie firmy Wawel S.A. To najwyższy 
wynik w Polsce – w skali całego 
kraju tylko co trzeci Polak uważa 
życzliwość wobec innych za nie-
zbędną do szczęścia. 

Czym są dobre uczynki?
Wyniki badań dowodzą, że 

czynimy dużo dobra na co dzień 
– aż 83 proc. mieszkańców uczy-
niło w ostatnim tygodniu cos do-
brego dla innych. Najczęściej był 
to uśmiech (60 proc.) i miłe słowo 
(62 proc.), które wbrew pozorom, 
są niezwykle istotne.

– Polacy spontanicznie łączą 
czynienie dobra z wielkimi uczynka-
mi, które realizowane są w ramach 
szeroko zakrojonych akcji społecz-
nych, w które zaangażowane są 
duże grupy ludzi i duże pieniądze. 
Na co dzień nie zwracają uwagi na 
to, że dobrem, a raczej czynieniem 
dobra są też małe, drobne gesty, 
które wykonują w stronę innych 
ludzi. – mówi dr Tomasz Sobieraj-
ski, socjolog z Uniwersytetu War-
szawskiego. – Drobne uczynki ze 
strony innych, które najczęściej da-

jemy i najczęściej otrzymujemy two-
rzą swoistą „triadę dobra”: uśmiech, 
miłe słowo i miły gest. To pokazuje, 
jak niewiele trzeba nam i innym do 
tego, żebyśmy byli wobec siebie lepsi, 
życzliwsi, uważniejsi, dobrzy – ko-
mentuje ekspert. 

Wiele twarzy dobra
Po analizie postaw wobec czy-

nienia dobrych uczynków moż-
na zaobserwować silną korelację 
z wiekiem oraz płcią badanych. 
Osoby starsze i kobiety mają bar-
dziej pozytywne postawy wobec 
czynienia dobra i uczenia dobra 
innych, w porównaniu z najmłod-
szą grupą wiekową (25-34 lata) 
i mężczyznami. Osoby młodsze 
bardziej skupiają się na konkret-
nych czynnościach (pomoc fizycz-
na, pomoc w pracy), w przeci-

wieństwie do starszego pokolenia, 
które przywiązują większą wagę 
do miłych gestów, uśmiechu i do-
brego spojrzenia. Natomiast jako 
największą inspirację do czynienia 
dobra Polacy wskazywali moty-
wację wewnętrzną – „po prostu 
tacy są” (62 proc.). Dla sporej gru-
py osób (40 proc.) ważne jest, żeby 
dzielić się z innymi swoją rado-
ścią i szczęściem (40 proc.), i/lub 
dać przykład innym (38 proc.). Co 
czwarty badany wskazał jako wzór 
inne osoby, a prawie co piąty – re-
ligię. Wyniki wskazują również na 
zdolność mieszkańców naszego 
kraju do odczuwania empatii – 81 
proc. badanych zadeklarowało, że 
potrafi wczuć się w emocje innych 
ludzi. Z pełną stanowczością zade-
klarował to co piąty respondent. 

Zdecydowana większość rodziców 
(97 proc.) przyznała, że uczą swo-
je dzieci, że warto być dobrym dla 
innych.

Kiedy czujemy się dobrze, 
chcemy czynić dobrze
Dobre samopoczucie i chęć 

czynienia dobra są ze sobą ściśle 
powiązane. Aż 50 proc. badanych 
mieszkańców Dolnego Śląska 
przyznała, że łatwiej im dzielić się 
dobrem, kiedy sami są w dobrym 
nastroju. Czynienie dobra – co wy-
nika z warunków psychospołecz-
nych oraz z balansu procesów che-
micznych w mózgu – jest niezwykle 
mocno skorelowane z tym, jak sami 
się czujemy. Im lepszy nasz nastrój 
i samopoczucie, tym chętniej realizu-
jemy dobre uczynki wobec innych – 
podkreśla dr Tomasz Sobierajski.

Stół wigilijny oddaje nastrój 
świąt Bożego Narodzenia. Wokół 
niego skupia się cała rodzina na 
uroczystej kolacji, która powinna 
się zacząć z chwilą pojawienia się 
pierwszej gwiazdki na niebie.

Z wigilią związanych jest 
kilka staropolskich zwyczajów. 
Na przykład taki, by po wiecze-
rzy wydobyć słomę ze snopków, 
skręcić z niej sznureczki i zawią-
zać wokół drzewek owocowych, 
aby w ten sposób zapewnić sobie 
dobry i obfity owoc w przyszłym 
roku. Ze słomą wiąże się również 
zwyczaj „ciskania kop”, czyli pod-
rzucania słomy pod sufit pokoju, 
by przyszłe zboże było wysokie 
i dorodne.

Siano spod obrusu zaraz po 
wigilii należało dodać do paszy 
dla krów i koni. Przed spożyciem 

każdej potrawy wypowiadano od-
powiednie formułki, np. składaj 
się kapustko, wiąż się groszku, 
rodźcie się ziemniaki. Co ważne, 
nie wolno było wstawać od stołu 
podczas wieczerzy. Jednak chy-
ba najbardziej znanym zwycza-
jem jest praktykowane do dzisiaj 
wkładanie łusek od karpia lub 
drobnego pieniążka pod talerzyk 
lub do portfela, co miało zapew-
nić bogactwo na następny rok. 

Czosnek na złe duchy
W niektórych rejonach na-

szego kraju wierzch nakrycia 
stołu posypuje się owsem, a pod 
obrusem umieszcza się siano, co 
ma być symbolem ubóstwa i sta-
jenki, w której narodził się Jezus. 
Na stole ustawia się również sól 
i czosnek, który ma nas uchronić 
od złych duchów. Na środku sto-

łu stawia się talerzyk z opłatkiem 
i krzyż. Liczba miejsc przy stole 
zawsze musi być większa niż licz-
ba uczestników wigilii. Dodatko-
we nakrycie czeka na nieobecne-
go domownika lub zabłąkanego 
gościa. Zwyczaje te i obrzędy naj-
częściej można było spotkać na 
głębokiej prowincji i we wsiach, 
chociaż niektóre z nich przyjęły 
się również w miastach i są prak-
tykowane do dzisiaj.

Biały obrus
Jednak zanim przystąpimy do 

wigilijnej wieczerzy, warto odpo-
wiednio przygotować świąteczny 
stół. Pierwszym elementem jest 
na pewno położenie odpowied-
niego obrusa w kolorze białym 
lub czerwonym. Można dodać 
elementy srebrne lub złote. Ser-
wetki, stanowiące nieodłączny 
atrybut stołu wigilijnego, należy 
ułożyć np. wachlarz lub praktycz-
ną kieszonkę do sztućców.

Zastawa stołowa najlepiej się 
prezentuje w podstawowym ko-
lorze, czyli białym. Sprawdzą się 
też elementy kryształowe, które 
w blasku świec stworzą wspaniały 
klimat. Na stole można również 
umieścić elementy występujące 
na choince, np. postawić eleganc-
ki półmisek ze srebrnym wykoń-
czeniem przystrojony w kolorowe 
bombki i ze świeczką w środku. 
Również zielone gałązki z choinki 
będą się elegancko prezentować 
na białym obrusie. Świąteczny za-
pach zapewni pomarańcza nabita 

goździkami. 
Generalnie pomysłów na 

ustrojenie stołu wigilijnego jest 
tyle, ile jest gospodyń domu. 

Tuzin potraw
Przed przystąpieniem do 

wieczerzy dzielimy się opłatkiem. 
Potraw wigilijnych winno być 12. 
Jest to utożsamiane z liczbą mie-
sięcy w roku lub liczbą apostołów 
Jezusa. W każdym razie im więcej 
potraw, tym bogatszy rok.

Najbardziej tradycyjną potra-
wą jest kutia – robiona z maku 
i pszenicy oraz miodu. Bardzo 
często jest spożywana na sty-
pach, a na wigilii ma być wyrazem 
szacunku dla zmarłych członków 
rodziny. Stół wigilijny powinien 
również zawierać potrawy z ziem-
niaków, kapusty, rzepy, grochu, 
grzybów i kaszy. 

Dobrze znanym daniem jest 
barszcz grzybowy albo z buraków 
i z uszkami. Te ostatnie robione 
są z grzybowym farszem. Zupę 
grzybową zazwyczaj podaje się 
z kluseczkami. Można też spotkać 
zupę rybną czy pierogi bądź kro-
kiety z kapustą i grzybami.

Dawniej ryby był dostępne 
tylko dla bogatych rodzin lub 
ludzi z Pomorza. Do najpopular-
niejszych należy zaliczyć karpia, 

JAK ZROBIć KuTIę?
Składniki:
1 szklanka pszenicy (bez łusek)
1 szklanka maku niebieskiego
1/2 szklanki płynnego miodu
orzechy
bakalie
1 laska wanilii
Uwaga: pszenicę można kupić w niektórych marketach, np. w Intermarche czy 
Kauflandzie.
Sposób wykonania:
Pszenicę namoczyć na noc w wodzie, by zmiękła. Na drugi dzień zalać wrząt-
kiem i gotować ok. 1 godz. Mak zaparzyć, odstawić na kilka godzin. Odcedzić 
i trzykrotnie zemleć. Wymieszać mak, pszenicę, miód, posiekane orzechy i ba-
kalie (uprzednio namoczone we wrzątku). Smacznego!

szczupaka czy sandacza. Mogą 
być smażone, gotowane lub w ga-
larecie.

Na zakończenie każdej wigi-
lii podawane są ciasta i desery. 
Strucla makowa, staropolski pier-
nik miodowy, keks – to te pod-
stawowe. Nie powinno zabraknąć 
małych pierniczków, które są 
rozdawane kolędnikom i sąsia-
dom. Choć rzadko się dziś o tym 
pamięta, warto przygotować 
kompot z suszu wigilijnego, który 
wspomoże trawienie.

Dla przypomnienia przedsta-
wiamy kilka potraw, które winny 
znaleźć się na naszym stole. To 
karp smażony lub w galarecie, 
barszcz z uszkami, zupa ryb-
na, kapusta z grochem, pierogi 
z kapustą i grzybami, paszteciki 
z grzybami, kotleciki rybne z so-
sem grzybowym oraz kutia.

Wszystkie potrawy należy 
posmakować, co ma być wyrazem 
szacunku dla tradycji i kunsz-
tu kulinarnego gospodyni domu 
oraz podziękowaniem naszej zie-
mi za to, że dała nam poszczegól-
ne składniki.

Wesołych i smacznych świąt!

(Maw)
fot. Wikipedia
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Bez limitu składek na ZUS

Posłowie przyjęli poprawki do ustawy, która od 2019 roku 
znosi limit, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie 
nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
Składka na ubezpieczenia będzie odprowadzana od całości 
przychodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowe-
go i wypadkowego. Ta zasada ma być również wprowadzona 
przy składkach na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpro-
wadzanych przez płatnika za pracowników zatrudnionych 
w warunkach szczególnych. Teraz ustawa tra�  do prezyden-
ta.

Lektury w internecie 

Resorty: rozwoju i cyfryzacji uruchomiły portal www.

lektury.gov.pl, na którym można znaleźć książki bę-

dące na liście lektur szkolnych. 

– To realizacja postulatu budowy otwartych, dostęp-

nych i przyjaznych cyfrowych zasobów edukacyjnych 

i kulturowych. Dzięki tej inicjatywie lektury można 

pobierać przez internet i słuchać ich wersji audio lub 

czytać w dowolnym momencie za pomocą wygodnej 

aplikacji mobilnej – czytamy na portalu. 

Zmiany w ordynacji wyborczej  

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu wyborczego oraz ustaw 
regulujących funkcjonowanie samorządu. Przepisy wprowa-
dzają dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, liczoną od wyborów samorządowych w 2018 r., oraz 
utrzymują jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 
20 tys. mieszkańców. Pojawia się też nowa de� nicja zna-
ku „x” na karcie do głosowania. Zgodnie z nowelą, „x”  to 
„co najmniej dwie przecinające się linie”. Zmiany zakładają 
również obowiązkowe tworzenie budżetu obywatelskiego w 
miastach na prawach powiatu o wysokości co najmniej 0,5 
proc. wydatków gminy oraz znoszą głosowanie korespon-
dencyjne.

Rejestr Należności Publicznoprawnych 
będzie później

W ubiegłym tygodniu Sejm RP opowiedział się za odroczeniem uruchomienia Rejestru Należ-ności Publicznoprawnych do 1 lipca 2018 roku. Pierwotnie pakiet miał wystartować od nowe-go roku, ale ministerstwo � nansów potrzebuje więcej czasu na dostosowanie systemów infor-matycznych. RNP powstał z myślą o przedsię-biorcach. Ma usprawnić dochodzenie należności oraz zwiększyć możliwości wiarygodności płat-niczej kontrahenta.

Nowe zasady autoryzacji wchodzą w życie 

Zaczyna obowiązywać nowe prawo dotyczące zasad autoryzacji. 
Zgodnie z nowelizacją, obowiązkiem dziennikarza będzie umożliwie-
nie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona 
wcześniej nigdzie publikowana, ani publicznie wygłoszona. Osoba 
udzielająca wypowiedzi powinna być wcześniej poinformowana o ta-
kim uprawnieniu. Autoryzacja musi nastąpić niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 6 godzin w przypadku dzienników lub 24 godzin w przy-
padku czasopism. Niedokonanie lub odmowa dokonania autoryzacji 
w tych terminach będą poczytywane za dokonanie autoryzacji bez 
zastrzeżeń.

Sprawdź numer rachunku składkowego  

ZUS zakończył wysyłkę ponad 3,4 mln listów do 
płatników składek z informacją o numerze rachun-
ku składkowego, na który będą wpłacać składki od 
1 stycznia. W naszym województwie prawie 36 tys. 
listów wróciło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
jako korespondencja nieodebrana. ZUS przypomina, 
że jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru ra-
chunku składkowego, nie opłaci składek w 2018 r. 
Numer można sprawdzić w wyszukiwarce NRS, któ-
ra jest udostępniona na stronie www.eskladka.pl. 

Szansa na wsparcie z LGD

Do 5 stycznia można składać wnioski za pośrednictwem LGD ,,Partnerstwo 
dla Ziemi Kujawskiej” o 75 tys. zł na założenie własnej � rmy lub podno-
szenie kwali� kacji osób już prowadzących własne przedsiębiorstwa. Pra-
cownicy LGD udzielają także bezpłatnych konsultacji dotyczących ogło-
szonego naboru wniosków. Prowadzone są one w biurze stowarzyszenia 
w Odolionie (powiat aleksandrowski) w godzinach jego pracy. 
LGD to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje poza-
rządowe i samorządy. Dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność” (RLKS) dysponują one środkami europejskimi na inicja-
tywy aktywizujące mieszkańców. Fundusze pochodzą z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
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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)

Pochłoną cię świąteczne przygotowania. Nie bę-
dziesz miał za dużo czasu na refleksję, więc unikaj 
podejmowania decyzji. Nieprzemyślane kroki mogą 
mieć w przyszłości negatywne konsekwencje. Jeśli 
nie zdołałeś załatwić jakichś spraw przed Bożym Na-
rodzeniem, nie rób tego za wszelką cenę. Wyhamuj, 
poświęć czas sobie i partnerowi. Przeżyj ten czas 
w spokoju.

Przestaniesz przejmować się pracą przynajmniej na 
kilka dni. Twoją głowę zaprzątają zakupy i plany świą-
tecznych wizyt. Wolny czas spędzisz na odpoczynku. 
Jeśli gdzieś wyjedziesz, też wrócisz zadowolony. 
W sprawach zawodowych bądź uważny, by w porę 
móc wycofać się z umowy, która może okazać się nie-
korzystna. Zaufaj swojej intuicji w tym temacie.

Wokół ciebie pojawią się sympatyczne osoby, które 
zarażą cię nowym hobby. Będziesz zdziwiony, ile 
frajdy ci sprawi. Dobry czas na refleksję nad rela-
cjami z najbliższymi. Będąc w dobrym nastroju, 
wykażesz się większą niż zwykle dozą tolerancji. 
Święta spędzisz w pokojowym nastroju. Samotne 
Lwy zdecydują się zrobić pierwszy krok ku nowemu 
związkowi.

W pracy więcej spokoju tuż przed świętami, ro-
dzina też nie będzie zawracać ci głowy. Bez stre-
su zajmiesz się pracami domowymi, pakowaniem 
prezentów i ubieraniem choinki. Uważaj na to, 
z kim rozmawiasz. Chroń swoje sekrety przed tymi, 
którzy mogą je wykorzystać.

Będziesz wyjątkowo wyczulony na osoby, które będą 
chciały wsadzać nos w twoje sprawy. Ostro zama-
nifestujesz swoją niezależność. Wrogowie powinni 
teraz cię unikać, staniesz się bezwzględny. Ale za to 
zrewanżujesz się z nawiązką przyjaciołom, docenia-
jąc ich lojalność.

Jesteś niezadowolony z mijającego roku i dojdziesz 
do wniosku, że przecież wszystko jeszcze można 
zmienić. Nie bój się wcielać w życie odważnych 
pomysłów, śmiało broń swoich racji. Zapisuj to, co 
wpadnie ci do głowy, żeby od stycznia zabrać się do 
realizacji planów. 

W najbliższych dniach będziesz wycofany. Odsu-
niesz od siebie sprawy związane z ryzykiem, zdy-
stansujesz się do towarzyskich sporów. W gronie 
rodzinnym oddasz się świątecznej celebrze, czer-
piąc z tego sporo satysfakcji. Najważniejsze będzie 
poczucie bezpieczeństwa.

Wokół ciebie w najbliższych dniach będzie pełno lu-
dzi. W okresie świątecznym przypomną sobie o tobie 
i przyjaciele, i dalsza rodzina. Drzwi twego domu nie 
będą się zamykać. Ale zamiast znużenia poczujesz, że 
kontakt z ludźmi daje ci mnóstwo dobrej energii. Za-
pomniałeś o jakiejś urzędowej sprawie, a ona zakłóci 
twój spokój i da o sobie znać. Załatw ją szybko.

Najbliższe dni to czas na wielkich obrotach. Nie bę-
dzie chwili ani na odpoczynek, ani na nudę. Szef po-
stawi przed tobą ambitne zadanie i będziesz musiał 
szybko się z nim uporać. Nie planuj świątecznych 
porządków ani kuchennych rewolucji, bo nie znaj-
dziesz na to czasu. Za to w wolne dni po prostu nała-
duj baterie. Jeśli nie musisz, nigdzie nie wyjeżdżaj.

Ktoś, kto myśli tylko o sobie i swoich korzyściach 
wykorzystuje cię od jakiegoś czasu. Pora położyć 
temu kres. Trzymaj się z daleka od konfliktów, uni-
kaj ryzyka, po prostu zadbaj o swój komfort. To, co 
dotąd było trudne i skomplikowane, nagle samo 
się rozwiąże. Dzięki temu optymistycznie spojrzysz 
w przyszłość i przestaniesz się zamartwiać. W miło-
ści równowaga.

Przestań zastanawiać się nad tym, co wypada, a co nie. 
Jeśli zrobisz coś wbrew rutynie, w końcu poczujesz, 
że żyjesz, a przypływ energii życiowej gwarantowany. 
Jesteś znudzony i rozdrażniony, więc poszukaj nowych 
inspiracji – czy to w lekturze, czy zawierając znajomo-
ści. Podczas świątecznych zakupów pomyśl o marze-
niach i spraw sobie piękny prezent.

Czekać cię będzie sporo niespodzianek. Nie planuj 
świątecznych przygotowań na ostatnią chwilę, bo 
możesz z niczym nie zdążyć. Pojawią się zaprosze-
nia od dawno nie widzianych osób, które szczególnie 
cię ucieszą i postanowisz z nich skorzystać. Będziesz 
w wyjątkowo dobrym nastroju, puścisz w niepamięć 
wszelkie nieporozumienia. Postawisz na zgodę.

O G Ł O S Z E N I E
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R E K L A M A

Hubert SzczupakowSki
 urodził się 14 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,6 kg i mierzył  
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Sebastiana 
i Pauliny z Ostrowitego

Dominik maciaSzek
 urodził się 10 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,8 kg i mierzył 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Artura i Oliwii 
z Włocławka

piotr FyDrySzewSki
 urodził się 11 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,1 kg i mierzył  
56 cm. Jest synem Krzysz-
tofa i Marii z Gójska, ma 
siostrę Agatę i brata Filipa

eDyta ŻycHowicz 
 urodziła się 15 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,3 kg i mierzyła 
60 cm. Jest córką Mariu-
sza i Bogumiły z Mokowa, 
a siostrą Marioli, Darii, 
Julii i Aleksandry

Filip JanuSz
 Koprowski urodził 

się 12 grudnia w lip-
nowskim szpitalu, 
ważył 3,7 kg i mierzył  
58 cm. Jest synem Ra-
fała i Karoliny z Wień-
ca, ma brata Bartosza  

nikoDem rogalSki
 urodził się 12 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,1 kg i mierzył  
54 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Cezarego 
i Natalii z Dąbrówki

Jakub wicińSki
 urodził się 15 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,45 kg i mierzył 
56 cm. Jest synem Karola 
i Karoliny z Jankowa, ma 
brata Gabrysia

blanka gacHewicz
 urodziła się 13 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,5 kg i mierzyła 
57 cm. Jest córką Marcina 
i Natalii z Kamienicy, ma 
siostrę Zuzię

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

paulina cHoJnacka
 urodziła się 11 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,68 kg i mierzyła 
57 cm. Jest córką Grzego-
rza i Katarzyny z Bobrow-
nik, ma siostrę Nadię 

fot. lidia Jagielska



społeczeństwo26 Czwartek 21 grudnia 2017 LIPNO–CLI.PL

Album-pamiętnik miesz-
kańców Skępego od 1856 roku 
do 2017 roku „Moje Skępe” to 
publikacja obfitująca w zdjęcia 
i wspomnienia, to opis codzien-
nego życia mieszkańców Skępe-
go i okolic, zwyczajów, tradycji, 
ale to też przypomnienie ludzi, 
którzy w mieście żyli i pracowali, 
którzy tworzyli tę wielką historię 
małej ojczyzny. Bo czytając książ-
kę Zyty Wegner nikt nie może 
mieć wątpliwości, że dla autorki 
i jej rozmówców to właśnie Skę-
pe jest najważniejszym miejscem 
pod słońcem, a jego mieszkańcy 
i wszyscy ci, którzy przyczynili się 
do jego rozwoju, kształcenia skę-
pian w miejscowych szkołach, le-
czenia w miejscowych lecznicach 
czy zarządzania miastem i gminą 
są ludźmi cenionymi i zasługują-
cymi na zapamiętanie przez wieki. 
Teraz jest już pewne to, że pamięć 
o Skępem i jego mieszkańcach nie 
zaginie, bo zostały pieczołowicie 
spisane przez Zytę Wegner i opu-
blikowane w najnowszej książce 
pod znamiennym tytułem „Moje 
Skępe”.

Lata pracy
– Nad tą książką pracowałam 

rok, ale tak naprawdę „Moje Skę-
pe” to efekt moich wieloletnich 
działań, rozmów, zbierania zdjęć 
i dokumentów, odwiedzania sta-
rych mieszkańców, odszukiwania 
tych, którzy ze Skępego wyjecha-
li albo wyjechać musieli, tak jak 
skępscy Żydzi, wyjazdów, spotkań 
– mówi Zyta Wegner. – Zamiesz-
czone zdjęcia i opisy w książce 
„Moje Skępe” powinny nie tylko 
zainteresować mieszkańców Skę-
pego. Sądzę, że sprawią też przy-

jemność znajomym, ich członkom 
rodzin podarowane jako prezent 
urodzinowy, imieninowy, gwiazd-
kowy. Książkę można nabyć 
u mnie w domu, w Skępem przy 
ulicy Sierpeckiej 3. Zachęcam do 
kontaktu telefonicznego pod nu-
merem 54 287 70 28.

„Moje Skępe” to swego rodza-
ju kontynuacja wydanego w 2007 
roku przez Zytę Wegner książki 
„Rodem ze Skępego”. Ten sam for-
mat, ta sama formuła i identycz-
ny cel – ocalenie od zapomnienia 
zdarzeń i postaci, o których za-
pomnieć nie sposób i nie należy. 
Publikacja „Moje Skępe” już trafi-
ła do rąk pierwszych czytelników. 
Jedni szukają w niej wzmianek 
o swoich przodkach, drudzy o so-
bie, o swoich nauczycielach czy 
pracownikach skępskich instytu-
cji, a jeszcze inni zgłębiają wiedzę 
na temat życia ludzi w naszym 
regionie od 1856 roku.

Pozytywne recenzje
– Publikację Zyty Wegner 

z pełnym przekonaniem zaliczam 
do udanych, ważnych prac regio-
nalnych – ocenia prof. dr hab. 
Michał Klimecki. – Postrzegam ją 
nie tylko w kategorii interesują-
cego albumu, ale przede wszyst-
kim wydawnictwa źródłowego. 
Autorka zgromadziła i uwieczniła 
bogatą kolekcję starych fotogra-
fii, dokumentującą krajobraz oraz 
kształt architektoniczny Skępego 
i jego najbliższych okolic, a także 
ich mieszkańców. Narrację iko-
nograficzną wzbogaciła relacjami 
i własnym, sprawnie napisanym 
komentarzem historycznym. Na 
oddzielną pochwałę zasługuje 
też wysoki poziom edycji albu-

mu. Czytelne reprodukcje, ładna 
czcionka tekstu i dobrze dobra-
ny papier sprawiają przyjemność 
każdemu, w tym wymagającemu 
odbiorcy. W rezultacie otrzymali-
śmy nie tylko kompletny, bogaty 
w faktografię, wykładnię dziejów 
od połowy XIX wieku do obec-
nych czasów, w także swoistą 
wizytówkę lub jako to zostało 
trafnie ujęte w podtytule książki 
„pamiętnik mieszkańców Skępe-
go”. Mogę mieć nadzieję, że publi-
kacja „Moje Skępe” stanie się obo-
wiązkową lekturą dla nauczycieli 
i uczniów, pracowników i działa-
czy lokalnych instytucji i organi-
zacji, publicystów oraz członków 
samorządu.

Słowa profesora Klimeckie-
go trafnie odzwierciedlają misję 
publikacji Zyty Wegner. Zarów-
no album „Rodem ze Skępego” 
jak i książka „Moje Skępe” trafiły 
do naszej redakcji i rzeczywiście 
stały się lekturą nawet nie tyle 
obowiązkową, co bardzo pomoc-
ną w pracy na nowym dla nas 
terenie, w poznawaniu Skępego 
i jego okolic, zabytków istnieją-
cych i tych już tylko uwiecznio-
nych ręką Zyty Wegner, ale przede 
wszystkim w odkryciu piękna tego 
miasta i tego regionu. Książka 
zapewne mieszkańcom Skępego 
pozwoli na wspomnienia, a pozo-
stałym czytelnikom na poznanie 
tego uroczego miejsca.

Duże zainteresowanie
– Opublikowany przeze mnie 

w 2007 roku album-pamiętnik 
„Rodem ze Skępego” cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem 
nie tylko mieszkańców naszej 
miejscowości, ale także ludzi za-
mieszkujących różne zakątki Pol-
ski i świata – mówi Zyta Wegner. 
– Spowodował wzrost zaintere-
sowania skępian swoją przeszło-
ścią. Dowodziły tego zgłaszające 
się do mnie osoby, które przyno-
siły zdjęcia i różnego rodzaju do-
kumenty, dzieliły się przeżyciami 
i losami przodków. A ja słuchałam 
i gromadziłam przekazywane mi 
materiały przekonana, że wzbo-
gacą one wiedzę o skępskiej spo-
łeczności. Po ukazaniu się „Rodem 
ze Skępego” wielką przyjemność 
sprawiły mi liczne, pozytywne 
opinie. To właśnie zmobilizowało 
mnie do pracy nad kolejną książ-
ką, czyli oddawaną właśnie dzi-
siaj do rąk czytelników publikacją 
„Moje Skępe”, która jest uzupeł-
nieniem, poszerzeniem wiado-
mości zawartych w poprzedniej.

Zasłużona autorka
Teresa Zyta Wegner urodziła 

się w swoim ukochanym Skępem 
12 kwietnia 1943 roku. W rodzin-
nym mieście mieszka do dzisiaj. 
Od 52 lat jest żoną Bernarda We-
gnera. Ma dwoje dorosłych dzieci: 

Annę i Piotra oraz wnuczkę Maję. 
Jest emerytowaną nauczycielką, 
pasjonatką historii swojej małej 
ojczyzny, miłośniczką Skępego 
i okolic. Całe swoje dorosłe życie 
poświęciła odkrywaniu tajemnic 
i odnajdywaniu zapomnianych 
miejsc i ludzi.

W 2010 roku, na mocy uchwa-
ły Rady Miejskiej w Skępem, Teresa 
Zyta Wegner dołączyła do grona 
„Zasłużonych dla miasta i gminy 
Skępe”. Wyróżnienie to otrzymała 
za wybitne zasługi w dziedzinie 
kultury, oświaty i nauki. W 2015 
roku Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Piotr Gliński, na 
wniosek skępskiego samorządu, 
uhonorował Teresą Zytę Wegner 
honorową odznaką „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”.

Tworzy od dekad
Pierwszą pracę dla Skępego 

i o Skępem Teresa Zyta Wegner 
wykonała już w 1969 roku. Wtedy 
to młoda Zyta zrekonstruowała 
i uszyła, pod kierunkiem mistrzy-
ni krawieckiej 92-letniej Stanisła-
wy Kwiatkowskiej, strój skępianki 
z XIX wieku. Zachwycające, bo 
ukazujące szczegóły dzieło pre-
zentowane było publicznie nie 
tylko w Zespole Szkół Rolniczych 
w Wymyślinie, ale także  w Mu-
zeum Etnograficznym w Toruniu. 
Dzięki Zycie Wegner już w 1969 
roku o kobietach ze Skępego i ich 
tradycyjnych strojach przypo-
mnieli sobie goście toruńskiego 
muzeum z całej Polski.

W 1973 roku, posiłkując się 
informacjami zasłyszanymi od 
najstarszych skępian, napisała 
scenariusz tradycyjnego wesela 
skępskiego. Młodzież szkoły rolni-
czej w Wymyślinie zaprezentowa-
ła wówczas te obyczaje podczas 
Święta Młodości w Kruszwicy. 
W 1983 roku Zyta Wegner własno-
ręcznie ocaliła od zapomnienia 
i przywróciła świetność znisz-
czonemu sztandarowi skępskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej pa-
miętającemu 1913 rok, a wspólnie 
z młodzieżą szkolną udekorowała 
salę balową i zrobiła kotyliony na 
zabawę karnawałową.

W 2004 roku, odwiedzając 
domy skępian, zebrała porzucone 
na strychach i w starych szufla-
dach dyplomy czeladnicze i mi-
strzowskie oraz fotografie daw-
nych rzemieślników. Oprawione 
pamiątki i dokumenty wyeks-
ponowała w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy Skępe. Ofi-
cjalne gratulacje i wyrazy uznania 
za wykonaną pracę otrzymała 
wtedy Teresa Zyta Wegner od Wo-
jewody Kujawsko -Pomorskiego 
Romualda Kosiniaka.

Album dla samorządu
W 2005 roku przekazała wła-

dzom gminy Skępe, w postaci 

albumu „Nasze Skępe”, zbierane 
przez 30 lat unikatowe zdjęcia 
i dokumenty Skępego. Zbiór jest 
powszechnie dostępny w miej-
scowym ratuszu. W 2007 roku 
zakończyła prace nad publikacją 
i wydała album „Rodem ze Skępe-
go”. Zamieściła w nim prawie 600 
zdjęć i dokumentów ze Skępego. 
Unikatowe zdjęcia ukazują kra-
jobraz i kształt architektoniczny 
dawnego Skępego. Książka otrzy-
mała najwyższą ocenę wybitnych 
naukowców, między innymi dr 
Hanny Szczechowicz z Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej 
we Włocławku, prof. Michała 
Klimeckiego z Wydziału Nauk 
Historycznych UMK w Toruniu, 
emerytowanego  prof. Stanisława 
Strzyżewskiego z Katowic, eme-
rytowanej prof. Stefanii Jabłoń-
skiej z Warszawy. Ukazujące się 
w prasie lokalnej liczne recenzje 
podkreślają wartość książki i be-
nedyktyńską pracowitość autor-
ki. Cenną opinię, w kwartalniku 
„Nasze Skępe”, napisał skępski 
nauczyciel mgr Marek Rumiński. 
Książka trafiła do czytelników. 
Potwierdzeniem sukcesu były 
liczne wywiady zamieszczone 
w gazetach i czasopismach. Al-
bum został przyjęty do Biblioteki 
im. Zielińskich w Płocku, biblio-
teki ówczesnego Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego i biblioteki 
w Watykanie.

Wtedy o Skępem usłyszały też 
tysiące słuchaczy, bowiem książ-
ką „Rodem ze Skępego” zaintere-
sowali  się dziennikarze Polskiego 
Radia. Audycja nagrana w Skępem 
została wyemitowana na antenie 
radiowej „Jedynki” i dołączona do 
„Albumu Polski”.

Rysunki dawnego Skępego
W 2009 roku, na podstawie 

zdjęcia z 1930 roku i ustnego 
przekazu najstarszych skępian, 
spod ołówka Teresy Zyty Wegner 
wyszły dwa rysunki szczegółowo 
opracowanej neogotyckiej bramy 
wjazdowej do byłych katakumb 
w Borku. Na tablicach z pleksi 
o wymiarach 3 na 2 metry rysun-
ki zostały zainstalowane na stałe 
w Borku. Trzecia tablica zawiera 
niezbędne informacje o nieistnie-
jącym w tym miejscu cmentarzu.

W 2010 roku, na podstawie 
unikatowych zdjęć oraz bezpo-
średnich informacji zaczerpnię-
tych od najstarszych mieszkań-
ców Skępego, Teresa Zyta Wegner 
wykonała serię ośmiu rysunków, 
które prezentują zapomniane za-
bytki Skępego. Dzięki nim miesz-
kańcy, po 70 latach, zobaczyli 
zrekonstruowany fragment zabu-
dowy rynku skępskiego, a po 150 
latach zrekonstruowaną neogo-
tycką bramę wjazdową do Borku. 
Szkice pozytywnie zaopiniował

Uwieczniła swoje skępe
SKĘPE  Zyta Wegner oddała właśnie do rąk czytelników najnowszą książkę zatytułowaną „Moje Skępe” 



historyk prof. Mirosław Krajew-
ski. Powiększone rysunki zostały 
naniesione na metalowe tablice 
wielkości 2 x1,5 metra i umiesz-
czone na centralnym placu mia-
sta. Najpiękniejszą laurkę tego 
przedsięwzięcia zamieścił w in-
ternecie mgr Marek Rumiński, 
a prof. Anna Stogowska z Towa-
rzystwa Opieki Nad Zabytkami 
z Płocka wydała pozytywną opi-
nię na temat tablic z zabytkami 
trafnie tytułując je „muzeum na 
powietrzu”.

Historia szkoły 
podstawowej
W 2012 roku, na podstawie 

akt pisanych w języku rosyjskim 
i odnalezionych w archiwach 
w Skępem i Włocławku, Teresa 
Zyta Wegner opracowała tablice 
nagrobne czterech osób zasłu-
żonych dla Skępego w okresie 
wojennym – właścicieli dóbr 
skępskich z rodziny Zielińskich. 
To dzięki pieczołowitej pracy 
autorki udało się ustalić praw-
dziwe daty i wyjaśnić nieścisło-
ści oraz błędy pojawiające się 
w licznych  publikacjach i inter-
necie. Marmurowe tablice zo-
stały zamontowane na ścianie 
kaplicy św. Barbary. Uroczyste 
odsłonięcie odbyło się 8 czerw-
ca 2013 roku i przyciągnęło do 
skępskiego sanktuarium maryj-
nego zacnych gości. Treść ta-
blic merytorycznie zatwierdziła 
prof. Anna Stogowska.

W 2014 roku Zyta Wegner 
przekazała dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Skępem sześć 
oprawionych fotografii pre-
zentujących rady pedagogicz-
ne skępskiej szkoły z lat 1919-
1970 wraz z opisem nazwisk 
i imion uczących wówczas na-

uczycieli. Do cennego daru do-
łączyła również świadectwo 
ukończenia szkoły w Skępem 
ucznia Antoniego Ruszkowskie-
go, absolwenta pierwszego rocz-
nika po odzyskaniu wolności 
przez Polskę po I wojnie świa-
towej. Jest to jedyny dowód na 
funkcjonowanie szkoły w tym 
okresie. Do miejscowego gimna-
zjum z rąk Zyty Wegner trafiło 
natomiast oprawione, unika-
towe zdjęcie 9-osobowej rady 
pedagogicznej przedwojennego 
gimnazjum. Przy nazwiskach 
nauczycieli wpisana jest ich na-
rodowość: Ukrainiec, Żydówka 
i Niemka.

Powinność autorki
Pod koniec 2017 roku uka-

zała się publikacja „Moje Skępe” 
opatrzona przez autorkę sło-
wami Józefa Piłsudskiego „Kto 
nie szanuje i nie ceni swojej 
przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości, a i nie 
ma prawa do przyszłości” i de-
dykowanej jej rodzicom Janowi 
i Zofii Nadrowskim.

– Uznałam, że powierzony 
mi materiał nie może leżeć za-
mknięty w szafkach i szufladach 
moich mebli – mówi Zyta We-
gner. – Zaniechanie publikacji 
tych wiadomości, a także unika-
towych zdjęć byłoby, moim zda-
niem, niepowetowaną stratą dla 
przyszłych pokoleń, które po-
winny poznać tamten miniony 
świat swoich przodków. Zachę-
cam do czytania książki i życzę 
samych pozytywnych wrażeń 
przy poznawaniu dawnego Skę-
pego.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Od autorki: Książki Zyty Wegner przeczytałam jednym tchem. 
Dla mnie, osoby pochodzącej z odległych zakątków Mazowsza, z re-
gionem kujawsko-pomorskim związanej naukowo i zawodowo od 
niedawna, publikacje „Rodem ze Skępego”, „Moje Skępe” i wszystkie 
inne działania Zyty Wegner to swoista, wyjątkowa wycieczka po Skę-
pem i lekcja historii (a pewnie też geografii) tej pięknej miejscowości 
i regionu. Gratuluję mieszkańcom Skępego i okolic, że żyje wśród 
nich osoba, która ocala od zapomnienia wielką historię małej ojczy-
zny, a pani Zycie gratuluję przede wszystkim uporu w dążeniu do 
celu, cierpliwości i miłości do swojego Skępego i jego mieszkańców. 
Lidia Jagielska
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Uczniowie listy piszą
LIPNO  Uczniowie SP nr 5 uczestniczą w międzynarodowym 
programie eTwinning. Efektem działań są listy otrzymane od ró-
wieśników z wielu krajów. Koordynatorką akcji jest Anna Babis

– Ostatnie dwa tygodnie li-
stopada były w naszej bibliotece 
bardzo pracowite – opowiada na-
uczycielka z „piątki” Anna Babis. – 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana 
Pawła II w Lipnie 14 listopada przy-
stąpiła bowiem do projektu pod 
nazwą „Exchange Christmas Card” 
w ramach współpracy międzyna-
rodowej na portalu internetowym 
eTwinning.

Partnerem lipnowskiej „piąt-
ki” jest turecka szkoła z Eregli. Do 
projektu dołączyły także szkoły 
z Łotwy, Ukrainy, Estonii, Włoch, 
Hiszpanii, Grecji, Słowacji oraz Sło-
wenii. Głównym zadaniem było 
przygotowanie kart bożonarodze-
niowych dla partnerskich szkół. Za-
nim jednak dzieci wykonały karty, 
znalazły na mapie wszystkie kraje 
i miasta biorące udział w projekcie. 
Każda szkoła przedstawiała się na 
platformie TwinSpace, tam też za-
mieszczane były zdjęcia z postępu 
prac.

– Do projektu pod nazwą 
„Exchange Christmas Card” zostali-
śmy zaproszeni przez turecką szko-
łę z miasta Eregli i jej nauczyciela 
Serkana Aksoy’a, na portalu inter-
netowym eTwinning, zrzeszającym 
pedagogów z państw europejskich 
– mówi Anna Babis. – Z czasem do 
projektu zaczęły przyłączać się inne 

zainteresowane szkoły z Łotwy, 
Estonii, Ukrainy, Słowcji, Słowenii, 
Grecji, Hiszpanii i Włoch. Naszym 
zadaniem było przygotowanie kart 
bożonarodzeniowych i wysłanie 
ich do współpracujących ze sobą 
placówek. Ciekawe było to, że na 
bieżąco mogliśmy śledzić postępy 
prac w poszczególnych szkołach 
na platformie TwinSpace. Z naszej 
szkoły wysłaliśmy ponad 60 kartek. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
pomoc uczniów i nauczycieli, któ-
rzy zainteresowali się projektem.

Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych wzięły na siebie stronę 
plastyczną projektu, wykonywa-
ły kartki i pięknie je ozdabiały. 
Uczniowie klas starszych wpisywali 
życzenia. Współpraca była koniecz-
na i przyniosła wymierne efekty. 
Kartki były i piękne, i niepowta-
rzalne, a życzenia płynące prosto 
serc lipnowskich uczniów.

– Szczególne podziękowania 
należą się dzieciom z oddziałów 
przedszkolnych, które pod kierun-
kiem swoich pań Joanny Frymar-
kiewicz i Grażyny Wiśniewskiej 
wykonały kilkadziesiąt prześlicz-
nych kartek bożonarodzeniowych 
– mówi Anna Babis. – Wiele kart 
otrzymałam także od klas trzecich 
i czwartych. Wypisaniem tak dużej 
ilości kartek, i to w języku angiel-
skim, zajęli się uczniowie z klasy 
V b oraz VI a. Nieocenioną pomoc 
otrzymałam od uczennic Kariny 
Plisińskiej, Oliwii Kocińskiej, Amelii 
Lewandowskiej, Klaudii Piotrow-
skiej, Darii Majewskiej, Klary Zalew-
skiej. Dziękuję katechetce Barbarze 
Ardanowskiej za opłatek, a Iwonie 
Mroczkowskiej za cierpliwość pod-
czas nagrywania kolędy. Wielkie 
podziękowania dla chóru szkolnego 
oraz wszystkich, którzy przyczyni-
li się do szczęśliwego zakończenia 
naszego przedsięwzięcia.

Na bieżąco społeczność lip-
nowskiej „piątki” podglądała jak 

przygotowują karty bożonarodze-
niowe dzieci z Turcji i pozostałych 
krajów, komentowała zamiesz-
czane fotografie i filmy i zadawała 
pytania nauczycielom z poszcze-
gólnych szkół, doskonaląc jedno-
cześnie język angielski.

– Przygotowaliśmy ponad 60 
kartek, które 30 listopada wysłali-
śmy do dziewięciu krajów – mówią 
uczniowie zaangażowani w mię-
dzynarodowy projekt. – Teraz 
cieszymy się z życzeń otrzymywa-
nych od naszych kolegów z innych 
krajów. Wszystkie można oglądać 
w szkolnej bibliotece. Każdego dnia 
oczekujemy na kolejne kartki, bo to 
wspaniałe uczucie dotknąć kartki, 
którą kilka dni temu miała w ręku 
np. koleżanka w Walencji.

ETwinning to społeczność 
szkół w Europie. Program oferuje 
platformę współpracy dla pracow-
ników szkół, nauczycieli, dyrekto-
rów szkół, bibliotekarzy z jednego 
z krajów europejskich, którzy ko-
munikują się, współpracują, reali-
zują projekty, dzielą się i, mówiąc 
krótko, czują się i są częścią naj-
bardziej ekscytującej społeczności 
edukacyjnej w Europie.

– Wielką radość sprawiają nam 
teraz przychodzące do szkoły listy 
z kartkami bożonarodzeniowymi 
od naszych przyjaciół z projektu 
– mówi Anna Babis. – Wszystkie li-
sty otworzymy uroczyście dopiero 
przed świętami Bożego Narodzenia. 
Udział w projekcie to też możliwość 
doskonalenia języka angielskiego, 
poznawanie imion przyjaciół z in-
nych krajów, ich zwyczajów, no 
i też promocja naszej szkoły i na-
szego Lipna w Europie.

Obecnie etwinning zrzesza 
529.860 nauczycieli z 188.331 szkół 
w całej Europie. Wśród nich jest 
lipnowska Szkoła Podstawowa nr 
5 z koordynatorką Anną Babis na 
czele.

Lidia Jagielska



Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Sprzedam świetlówki energoosz-
czędne i ledowe. Kontakt pod nr. 
tel. 792 544 832

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

Rolnictwo

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

Kukurydzę w kolbach sprzedam 15 
zł/worek Lipno, tel. 793 678 491

Sprzedam ziemię 2,50 ha w Złoto-
polu. Tel. 690 604 676

Różne

Orzech średni 50 kg, wałki napęnd. 
Rozrzut. Opryskiwacz. Kontakt nr. 
tel. 54 289 73 47
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

usługi

Budowa i remonty

serwisy

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

Sport i rekreacja
fitness / aerobic

Surowce / skupy

Usługi
inne

salony fryzjerskie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Różne

Drewno/Węgiel

Kupię/Sprzedam

510-264-234

GOTÓWKA W 10 MINUT

R E K L A M A

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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setach był remis 2:2. Więcej zim-
nej krwi w tie-breaku zachowali 
ci pierwsi i wygrali 15:5. Zaraz po 
zakończeniu spotkania odbyła się 
dekoracja uczestników ligi. Naj-
lepszym zawodnikiem ligi został 
Radosław Rozwonkowski z druży-
ny Kisiel z Ryżem. Drużyny otrzy-

mały pamiątkowe dyplomy i pu-
chary. Ligę sędziowali Jarosław 
Ciechanowski i Krzysztof Stępka. 
Więcej zdjęć oraz skrót wideo 
ostatniego meczu znajdziecie na 
naszej stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Rozgrywki LALPS były w tym 
roku wyjątkowo zacięte, a kwestia 
zwycięstwa w lidze była otwarta 
dosłownie do ostatniego spotka-
nia. O pierwsze miejsce w ostat-
nim meczu walczyły niepokonane 
Kisiel z Ryżem oraz Setbol Czer-
nikowo. Po czterech zaciętych 

Kisiel z Ryżem wygrał LALPS
SIATKÓWKA  W niedzielę 17 grudnia odbyła się ostatnia IX kolejka Lipnowskiej Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej. W meczu o pierwsze miejsce ekipa Kisiel z Ryżem pokonała 3:2 Setbol Czernikowo

Końcowa tabela
Lp. Nazwa Mecze Pkt Z P Sety
1. KISIEL Z RYŻEM 8 22 8 0 24-7
2. SETBOL 

CZERNIKOWO
8 22 7 1 23-7

3. KRAWACIARZE 8 15 5 3 16-11
4. STAKON KIKÓŁ 8 11 3 4 14-18

5. RADOMICE 8 9 4 4 14-19
6. TEAM LIPNO 8 9 3 5 11-20
7. LIPNOWIAK 

OLDBOY
8 8 3 5 13-15

8. ZST LIPNO 8 6 2 6 11-22
9. LO LIPNO 8 6 1 7 9-22

Wyniki IX kolejki: 

Team Lipno – Stakon Kikół 3:0 

(25:22,25:17,25:19)

Krawaciarze – Lipnowiak Oldboy 3:0 

(25:15,27:25,25:23)

Radomice – LO Lipno 3:2 

(25:19,18:25,24:26,25:21,15:12)

Setbol Czernikowo – Kisiel z Ryżem 2:3 

(27:29,25:19,23:25,5:15)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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W rozgrywkach orlików (rocz-
nik 2007 i młodsze) wystąpiły: 
Feniks Obrowo, Młode Talenty 
Toruń, Młody Lubień Kujawski, 
Skompensis Skępe, Wicher Wielgie 
i Wisełka Centrum Dobrzyń nad 
Wisłą. Turniej zainaugurowano 
meczem gospodarzy z Feniksem 
Obrowo. Mimo optycznej prze-
wagi Wisełka nie zdołała prze-
prowadzić skutecznej akcji i mecz 
zakończył się remisem 0:0. W na-
stępnych meczach Młody Lubień 
pokonał Wicher Wielgie, a spotka-
nie Młodych Talentów Toruń ze 

Skompensis Skępe zakończył się 
podziałem punktów. W dalszej fa-
zie turnieju rozkręcali się gospo-
darze, którzy najpierw pokonali 
Wichra, a następnie Skompensis. 
Bardzo dobrze prezentowały się 
też zespoły z Torunia i Lubienia 
Kujawskiego.

Ciekawe i stojące na bardzo 
dobrym poziomie widowisko 
stworzyli zawodnicy Młodych Ta-
lentów i Wisełki Centrum. Wynik 
otworzyli gospodarze, ale po kilku 
minutach torunianie wyrównali. 
Mimo dogodnych sytuacji Wiseł-

ka nie zdołała już przechylić szali 
zwycięstwa na swoją stronę i mecz 
na szczycie zakończył się remisem 
1:1. Ostatecznie dzięki lepszemu 
bilansowi bramek I miejsce przy-
padło zespołowi Młodych Talen-
tów, II pozycja Wisełce. Chłopcy 
z Dobrzynia pokazali się z dobrej 
strony, a ich mądra gra została 
doceniona przez wielu obserwa-
torów. Indywidualnie fajnie zapre-
zentowali się reprezentanci go-
spodarzy: Kuba Piotrowski wygrał 
konkurs żonglerki (165 podbić), 
a Olek Radzimski został wybrany 

najlepszym zawodnikiem.
Cały turniej przebiegał w miłej 

atmosferze. Kibice oglądali wiele 
ciekawych akcji, ładnych bramek 
i dobrych interwencji bramkarzy. 
Nie brakowało też gestów fair-
play. Nagrody dla uczestników 
wręczył dyrektor DCSiT Stanisław 
Niekraś i prezes UKS Wisełka Cen-
trum Piotr Wyszyński. Zawody 
prowadził sędzia Jarosła Barczak.

Wyróżnienia indywidualne: 
król strzelców: Damian Synorac-
ki (Toruń), najlepszy zawodnik: 
Aleksander Radzimski (Wisełka), 

najlepszy bramkarz: Jakub Ski-
bicki (Skompensis Skępe), zwy-
cięzca konkursu żonglerki: Jakub 
Piotrowski (Wisełka). Klasyfikacja 
końcowa: I – Młode Talenty Toruń, 
II – Wisełka Centrum Dobrzyń 
nad Wisłą, III – Młody Lubień, IV 
– Feniks Obrowo, V – Skompensis 
Skępe, VI – Wicher Wielgie.

Tekst i fot. (ak)

UKS Wisełka Centrum zajęła II miejsceWicher Wielgie zajął VI miejsce

Orlicy walczyli w Dobrzyniu
PIŁKA NOŻNA  16 grudnia w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki odbył się Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Orlików. Zawody jak zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców. W stawce 6 zespołów 
najlepiej wypadły Młode Talenty z Torunia. Zagrały również trzy drużyny z naszego powiatu, a najlepiej 
zaprezentowali się gospodarze

R E K L A M A
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V KOLEJKA:
OSP Dobrzyń – Orion 13:3

(Rzęsiewicz – 5, Olewiński P. – 4, Tyburski – 2, Lewandowski – 1, Gitner – 1; Milewski – 2, 
Domagalski J. – 1)

Gmina Lipno – Terazlipno 2:2
(Strzelecki – 1, Markowski – 1; Majewski – 1, Jesionowski D. – 1)

Żółte kartki: Bartczak M. (Gmina Lipno), Gajda i Markowski (Terazlipno)
Fanatic – FC Wielgie 3:12

(Szklarczyk – 2, Habasiński – 1; Raniszewski – 2, Paszyński – 4, Przybyszewski – 3, 
Kosowski – 2, Habasiński – samob.)

Żółta kartka: Raniszewski (FC Wielgie)
ZEWiK – Wisła 7:3

(Kraśnicki – 1, Laskowski – 3, Ziółkowski – 1, Wyczałkowski – 1, Reznerowicz – 1; 
Gabryszewski – 1, Bugaj – 1, Pawlikowski – 1)

Piłkarski weekend z DLF
PIŁKA NOŻNA  16 i 17 grudnia odbyły się mecze IV i V kolejki Dobrzyńskiej Ligi Futsalu. Wydarzeniem 
weekendu były lipnowskie derby oraz zmiana na pozycji lidera tabeli. Skutecznością imponowali za to 
strzelcy z dobrzyńskich drużyn

wodników z Dobrzynia nad Wisłą. 
Są to: J. Habasiński (Fanatic) i P. La-
skowski (ZEWiK) - obaj po 10 goli 
oraz dwaj piłkarze OSP - P. Olewiń-

ski (9 goli) i P. Rzęsiewicz (8 goli). 
VI kolejka DLF zostanie rozegrana 
w piątek 22 grudnia od 17.30.

Tekst i fot. (ak)

szła Gmina Lipno, która najpierw 
skutecznie egzekwowała karnego, 
a następnie wykorzystała zamie-
szanie w szeregach rywali i strza-
łem do pustej bramki wyszła na 
prowadzenie 2:1. Terazlipno szyb-
ko zdołało jednak odpowiedzieć 
i to bardzo ciekawe spotkanie za-
kończyło się remisem 2:2. W ko-
lejnym meczu FC Wielgie wysoko 
pokonało osłabiony Fanatic 12:3 
i wykorzystując remis drużyn 
z Lipna awansowało na pierwszą 
pozycję w tabeli. Pewną wygraną 
odniósł też ZEWiK, który pokonał 
Wisłę 7:3.

W tabeli na prowadzeniu FC 
Wielgie z 12 punktami, ale bardzo 
blisko jest Gmina Lipno (11 pkt) 
i Terazlipno (10 pkt). Klasyfikację 
króla strzelców otwiera aż 4 za-

Sobotnie granie od minimal-
nego zwycięstwa nad ZEWiK-em 
rozpoczęła Gmina Lipno. Prowa-
dzenie 2:0 nieco uśpiło lipnowian, 
przez co ZEWiK odrobił straty. Gdy 
minutę przed końcem na tablicy 
wyników widniał jeszcze remis 2:2, 
skuteczną akcję przeprowadziła 
Gmina Lipno i zwyciężyła 3:2. Wy-
sokie zwycięstwo nad Orionem 
zanotowało Terazlipno. Po pierw-
szej odsłonie było tylko 2:0, ale 
gdy worek z bramkami rozwiązał 
się na dobre, wicemistrzowie po-
przedniego sezonu wygrali 8:1. Cie-
kawy i wyrównany przebieg miał 
mecz FC Wielgie – OSP Dobrzyń. 
Faworyci z Wielgiego nie bez tru-
du pokonali ambitnych strażaków 
4:3. W ostatnim niedzielnym spo-
tkaniu Fanatic ograł Wisłę 9:6, a 5 

goli dla zwycięzców strzelił J. Ha-
basiński.

W niedzielnych potyczkach 
średnia goli na 1 mecz wyniosła aż 
11,25. Już w pierwszym spotkaniu 
OSP wbiło Orionowi 13 bramek, 
tracąc przy tym tylko 3. Skutecz-
nością w tym meczu popisywali się 
P. Rzęsiewicz (5 goli) i P. Olewiński 
(4 gole). Szczególnie bramka tego 
drugiego zdobyta strzałem z wol-
nego bezpośrednio po dośrodko-
waniu z rzutu rożnego należała 
do najładniejszych jakie oglądali-
śmy w tym sezonie DLF. Lipnow-
skie derby przez długie minuty 
przypominały piłkarskie szachy 
i obie drużyny przede wszystkim 
starały się gola nie stracić. Wynik 
spotkania otworzył T. Strzelecki 
z Terazlipno. Później do głosu do-

IV KOLEJKA:
ZEWiK – Gmina Lipno 2:3

(Laskowski – 2; Majewski – 2, Jesionowski – 1)
Żółte kartki: Ziółkowski (ZEWiK) i Jesionowski D. (Gmina Lipno)

Orion – Terazlipno 1:8
(Baranowski – 1; Kotkiewicz – 2, Falkowski – 2, Gajda – 1, Markowski – 2)

FC Wielgie – OSP Dobrzyń 4:3
(Przybyszewski – 1, Kosowski – 1, Maciejewski – 1, Paszyński – 1; 

Rzęsiewicz – 1, Olewiński P. – 2)
Żółta kartka: Raniszewski (FC Wielgie)

Wisła – Fanatic 6:9
(Bugaj – 2, Suwalski – 1, Tomczyk – 1, Uzdowski – 1, Żerański – 1; Kijek – 1, 

Opalczewski – 1, Habasiński – 5, Składanowski – 2)
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