
Migają się od pracy
– Ludzie skierowanie przez po-
średniak przychodzą po pieczątkę, 
żeby wymigać się od pracy – mówi 
radny i przedsiębiorca z Wielgiego 
Ryszard Kurowski
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Do tragicznego zdarzenia 
doszło na drodze krajowej nr 10. 
Osobowym hyundaiem podró-
żowało pięć osób. Auto najpierw 
najechało na wysepkę na jezdni, 
następnie uderzyło w barierkę 
i dachowało.

– Trzy osoby, tj. 49-letnia ko-
bieta i dwoje dzieci w wieku 11 i 9 
lat poniosły śmierć na miejscu. 
Natomiast 54-letni mężczyzna 
i 70-letnia kobieta z obrażeniami 
ciała trafili do szpitala. Ich życiu 

nie zagraża niebezpieczeństwo – 
podaje mł. asp. Wojciech Piotrow-
ski z KPP Lipno.

Policjanci pod nadzorem 
prokuratora wyjaśniają dokład-
ne przyczyny i okoliczności tego 
tragicznego zdarzenia. Być może 
więcej będzie wiadomo po sek-
cji zwłok i przede wszystkim po 
zbadaniu auta przez biegłego są-
dowego.

(ak), fot. KPP Lipno

Ciało 54-letniego mężczyzny 
w jego domu znalazła spokrew-
niona z nim kobieta, która od 
razu zawiadomiła mundurowych. 
– Poszkodowany dostał jeden 
cios nożem kuchennym w klatkę 
piersiową, trochę poniżej serca 
– relacjonuje Marcin Impert, peł-
niący obowiązki rzecznika praso-
wego Komendy Powiatowej Policji 
w Lipnie.

Z dotychczasowych ustaleń 
policji wynika, że sprawcą jest 67-

letni mężczyzna, który mieszkał 
w drugiej części baraku miesz-
kalnego ofiary. Gdy na miejscu 
zjawiła się zaalarmowana poli-
cja, sprawca wciąż znajdował się 
w swojej części baraku. Na miej-
scu znaleziono również narzędzie 
zbrodni, które zabezpieczono. 
Sprawą zajmuje się także Proku-
ratura Rejonowa w Lipnie.

– Przebieg zdarzeń wciąż jest 
ustalany. Wiadomo, że mężczyź-
ni spożywali razem alkohol tuż 

przed zdarzeniem i doszło do nie-
porozumienia na tle finansowym. 
Sprawca został zatrzymany. Grozi 
mu dożywocie – informuje Alicja 
Cichosz, szefowa Prokuratury Re-
jonowej w Lipnie.

Zabójca w chwili zatrzyma-
nia miał 1,5 promila alkoholu we 
krwi. Mimo to pamięta przebieg 
zdarzeń i podjął współpracę z po-
licją.

Natalia Chylińska-
Żbikowska, fot. ilustracyjne

Zaszlachtował kolegę! 
Poszło o pieniądze

SKĘPE  Do makabrycznej zbrodni doszło w nocy z 28 na 
29 grudnia w baraku mieszkalnym przy ul. Kolejowej. 67-latek 
zadźgał swojego 54-letniego kolegę. Był pijany

Skępe

Tragedia na drodze
W sobotę (30.12.2017) o godzinie 7.00 w Skępem do-
szło do wypadku, w którym zginęły trzy osoby, a dwie 
kolejne zostały ranne.
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Wielgie Powiat
To była szalona noc!
Za nami największa impreza roku, 
a więc sylwester 2017. W wielu miej-
scowościach powiatu mieszkańcy 
spotkali się na okolicznościowych 
balach, by wspólnie żegnać stary 
i witać nowy rok
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Dobrzyń nad WisłąGmina Bobrowniki
Blokują inwestycje
Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą 
nie ma uchwalonego budżetu na 
2018 rok. W czwartek 28 grudnia 
radni nie dali burmistrzowi zielo-
nego światła na przeprowadzenie 
szeregu inwestycji. Sesja została 
przerwana

Strażacy sami podpalali
Policjanci zatrzymali siedmiu po-
dejrzanych o podpalenia na terenie 
gminy Bobrowniki. Trwa dochodze-
nie, które ma wyjaśnić, kto i w jakim 
zakresie brał udział w tych zdarze-
niach. Co gorsza część z nich to byli 
już druhowie z OSP Bobrowniki
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Lipno
Spłacą wszystkie długi
RIO pozytywnie, ale z uwagami 
zaopiniowała projekt, a radni jed-
nogłośnie uchwalili budżet Lipna 
na 2018 rok. Po wprowadzeniu 
autopoprawki dochód wyniesie 55 
mln złotych, a wydatki 55,6 mln 
złotych



RIO oceniła 
pozytywnie, ale…
Bydgoska Regionalna Izba 

Obrachunkowa zaopiniowała po-
zytywnie, ale z istotnymi uwa-
gami projekt budżetu Lipna na 
2018 rok. Badając projekt, skład 
orzekający uznał, że został on 
przygotowany zgodnie z wymo-
gami prawa, ale ustalił też, że 
w projekcie budżetu zaplano-
wano dochody w kwocie ponad 
53 mln złotych, w tym dochody 
majątkowe 205 tysięcy złotych. 
Wydatki budżetowe zaplanowa-
no na 55 mln złotych, w tym wy-
datki bieżące na 52 mln złotych 
(wynagrodzenia to ponad 19 mln 
złotych, wydatki na obsługę dłu-
gu 460 tysięcy złotych, realizacja 
zadań statutowych – prawie 9 
mln złotych). Przyjęte w projek-
cie dochody ze sprzedaży mienia 
stanowią 0,4 procent planowa-
nych dochodów ogółem. Ze spra-

wozdania wykonania budżetu na 
koniec września wynika jednak, 
że za trzeci kwartał 2017 roku 
uzyskane dochody ze sprzedaży 
majątku na plan w wysokości 200 
tysięcy złotych zostały wykonane 
tylko w kwocie 65 tysięcy złotych, 
a zdaniem RIO plany te powinny 
być wykonywane ostrożnie i real-
nie, bo stanowią istotny element 
wyliczenia składnika jednorocz-
nego.

– Jest to jednak wykonanie 
dochodów na 30 września – od-
nosi się do opinii RIO burmistrz 
Lipna Paweł Banasik. – W grud-
niu podpisaliśmy akty notarialne 
i plan na 2017 rok wykonaliśmy 
z nawiązką.

Zaplanowane w projekcie 
inwestycje stanowią 3,1 % plano-
wanych wydatków budżetowych 
i sfinansowane zostaną w 60,5 
procenta z dochodów własnych 
miasta. Projekt na 2018 rok za-

kłada budżet z deficytem w wy-
sokości 670 tysięcy złotych, czyli 
1,3 procent planowanych docho-
dów. Deficyt i spłata zobowiązań 
zaciągniętych wcześniej w kwocie 
574 tysiące złotych sfinansowane 
zostaną przychodami pochodzą-
cymi z wolnych środków z lat 
ubiegłych w wysokości 1,245 mln 
złotych.

– To jest to, co w ubiegłym 
roku przeznaczyliśmy z nadwyż-
ki między innymi na spłatę na-
szych zobowiązań – informuje 
burmistrz Banasik.

RIO odniosła się też w opinii 
do wieloletniej prognozy finan-
sowej miasta na lata 2018-2026. 
Zdaniem składu opiniującego 
z prognozy tej wynika, iż w la-
tach 2019-2020 relacja wskaźnika 
planowej spłaty rat oscyluje na 
granicy wskaźnika dopuszczal-
nej spłaty zadłużenia i zwraca 
uwagę, że warunkiem zachowa-

nia właściwej relacji wskaźników 
zadłużenia jest wykonanie bu-
dżetu w latach 2017, 2018 w wiel-
kościach co najmniej zaplanowa-
nych. Odstępstwa od tego mogą 
skutkować brakiem możliwości 
uchwalenia budżetu. Realizacja 
wykonywania budżetu w 2018 
roku będzie więc wymagała mo-
nitorowania bieżących dochodów 
i dochodów ze sprzedaży mająt-
ku oraz szczególnej dyscypliny 
ponoszenia wydatków bieżą-
cych. W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości organy miasta 
winny dokonać zmian zapewnia-
jących dochowanie relacji wska-
zanych przez ustawę o finansach 
publicznych.

Spłacają, a nie 
zadłużają się
– W 2018 roku spłacimy już 

ostatnie raty kredytu, zosta-
ną nam jednak obligacje aż do 
2026 roku –mówi skarbnik Ma-
riola Michalska. – Dług nam się 
zmniejsza, nie mamy możliwości 
uzyskania następnych kredytów, 
dopóki nie spłacimy tych.

W całej obecnej kadencji 
obecne władze Lipna nie zacią-
gnęły żadnego kredytu. Inwestują 
tylko w ramach bieżących docho-
dów i oszczędności wynikających 
w trakcie lat budżetowych.

– Jeśli nawet mniej robimy, 
bo nie bierzemy kredytów, to 
musimy spłacać to, co zostało 
wzięte wcześniej – mówi Ewa 
Urbańska, szefowa lipnowskiej 
rady miejskiej. – Teraz pozostaje 
nam pracować mądrze i rozsąd-
nie wydawać pieniądze. Ciągnąć 
trzeba, ile można od tatusiów, 
którzy nie płacą alimentów i od 
rodzin, które nie utrzymują swo-
ich rodziców, bo za takich w do-
mach pomocy społecznej też pła-
cimy. Rozumiem też, że ludziom 
biednym pomagać musimy i bę-
dziemy nawet wtedy, gdy jest 
nam ciężko.

Autopoprawki na start
– W związku z podpisaniem 

umów z urzędem marszałkow-
skim, dzięki którym nasze docho-

dy i wydatki zwiększą się o 1,731 
mln złotych, wprowadzamy au-
topoprawki do projektu budżetu 
– mówi skarbnik miasta Mariola 
Michalska. – Są to środki przezna-
czone na rozbudowę przedszkola 
nr 4 o nowe miejsca przedszkol-
ne i sale dydaktyczne, a dofinan-
sowanie ze środków unijnych wy-
nosi 786 tysięcy złotych. Drugie 
zadanie to przebudowa budynku 
OSP i tu kwota dofinansowania 
wynosi 945 tysięcy złotych. Dzięki 
tym zmianom dochody wynoszą 
54,980 mln złotych, w tym ma-
jątkowe 1,936 mln złotych, a wy-
datki 55,650 mln złotych, z tego 
inwestycje 3,429 mln złotych.

Tym samym kwoty z projek-
tu w uchwalonym budżecie już 
się zwiększyły.

Unia Europejska pomaga
– W naszym budżecie ponad 

5,370 mln złotych jest przezna-
czone na realizację projektów 
dofinansowanych ze środków 
unijnych – podkreśla przewodni-
cząca RM Ewa Urbańska. – Z tego 
ponad 1,5 mln złotych miasto mu-
siało zagwarantować własnych 
pieniędzy, aby pozyskać ponad 3 
mln złotych. To jest bardzo duża 
kwota.

Zaplanowane do realizacji na 
2018 rok z wykorzystaniem środ-
ków unijnych są między innymi: 
rozbudowa przedszkola nr 4, roz-
budowa strażnicy na potrzeby 
usług świadczonych w środowi-
sku lokalnym, termomoderniza-
cja budynku SP nr 3, przebudowa 
ulicy Ogrodowej i budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy SP nr 5.

– Zawsze jest zostawiana 
kwota rezerwy i ona wynosi 320 
tysięcy złotych, czyli ogólna 139 
tysięcy złotych i celowa 181 tysię-
cy złotych z przeznaczeniem na 
zarządzenia kryzysowe w kwocie 
161 tysięcy złotych – mówi rad-
na Maria Bautembach. – Czy jeśli 
nic się nie wydarzy, ona może być 
przeznaczona na inne cele?

Rezerwa nie może być roz-
wiązana, ale jeśli nie zostanie wy-
korzystana, zostaje włączona

AKTUALNOŚCI2 Czwartek 4 stycznia 2018 LIPNO–CLI.PL

                

Redakcja:
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. Rynek 20 
tel. (56) 493 41 50
e-mail: redakcja@wpr.info.pl
Redaktor naczelny:
Andrzej Korpalski
tel. 535 170 961
Dział reklamy:
tel. 608 688 587
e-mail: reklama@wpr.info.pl

TYGODNIK REGIONU
LIPNOWSKIEGO

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada 
za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Ogłoszenia drobne:
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. Rynek 22 
tel. (56) 493 41 50
Wydawca: 
Wydawnictwo
Promocji Regionu Sp. z o.o.
87-400 Golub–Dobrzyń
ul. Rynek 20 
Druk:
GRUPA WM Sp. z o.o.  
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Spłacą resztę długów
LIPNO  Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie, ale z uwagami zaopiniowała projekt, a radni jed-
nogłośnie uchwalili budżet Lipna na 2018 rok. Po wprowadzeniu autopoprawki dochód wyniesie 54,980 
mln złotych, a wydatki 55,650 mln złotych. Spłacone zostaną ostatnie raty kredytów
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Strażacy sami 
podpalali

GMINA BOBROWNIKI  Lipnowscy poli-
cjanci zatrzymali siedmiu podejrzanych 
o liczne podpalenia na terenie gminy 
Bobrowniki. Trwa dochodzenie, które 
ma wyjaśnić, kto i w jakim zakresie brał 
udział w tych zdarzeniach. Co gorsza 
część z nich to byli już druhowie z OSP 
Bobrowniki

Wszystko zaczęło się we 
wrześniu 2017 roku. Dokładnie 30 
września strażacy kilkukrotnie wy-
jeżdżali do zdarzeń, które mogły 
powstać w wyniku celowych pod-
paleń. Był to pożar poszycia w Bo-
brownickim Polu (godz. 16.35). Poza 
tym płonął stóg siana w Polichno-
wie (o 19.35). Był on tak duży, że 
przez kolejne dni strażacy musieli 
go dogaszać. Z kolei tego samego 
dnia o 21.30 następny stóg spłonął 
w Polichnowie.

W kolejnych miesiącach odno-
towano podejrzany pożar gałęzi na 
nieużytkach w Bobrownikach (20 
października, godz. 18.39). Celem 
były także opuszczone budynki 
mieszkalne. Jeden z nich gasili stra-
żacy w miejscowości Stary Bógpo-
móż (21 listopada ok. godz. 5.00), 
a drugi w Starych Rybitwach (3 li-
stopada, godz. 21.10).

Aktywni nawet w święta
Podpalacze aktywni byli także 

w święta. 11 listopada po zgłosze-
niu z godziny 19.14 strażacy mu-
sieli wyjeżdżać do płonącej stodoły 
w Bobrowickim Polu. W grudniu 
natomiast strażacy interweniowali 
w Starych Rybitwach (16 grudnia 
o 19.05), gdzie spłonął stóg słomy 
w jednym z gospodarstw. Kilka dni 
wcześniej podobne zdarzenie mia-
ło miejsce także w Polichnowie (4 
grudnia, godz. 21.16).

– Taka intensywność zdarzeń 
w tak bliskim sąsiedztwie nie może 
być przypadkowa. Myślimy, że to 
celowe podpalenia – mówił jeszcze 
przed zatrzymaniem podejrzanych 
bryg. inż. Jerzy Fydrych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Lip-
nie.

Historia rodem z filmu
Ze względu na fakt, że w in-

nych gminach na terenie powiatu 

lipnowskiego nie dochodziło z taką 
intensywnością do tego typu zda-
rzeń, sprawą zainteresowała się po-
licja. Także władze gminy Bobrow-
niki przestrzegały mieszkańców 
i apelowały o ostrożność. W końcu 
udało się powiązać z tymi zdarze-
niami grupę składającą się z sied-
miu osób. Wszyscy są mieszkań-
cami gminy. Co więcej, część z nich 
była związana z ochotniczą strażą 
pożarną w Bobrownikach. W tym 
miejscu przypomina się motyw 
z polskiej komedii „Pieniądze to nie 
wszystko”, gdzie występuje postać 
byłego strażaka-podpalacza. Ale 
zatrzymanym na pewno nie jest do 
śmiechu.

Prokuratura sprawdza
Sprawa podpaleń trafiła do 

Prokuratury Rejonowej w Lipnie. 
Ze względu na fakt, że do zdarzeń 
dochodziło przez cztery miesiące 
w różnych konfiguracjach osobo-
wych, wciąż toczy się dochodzenie.

– Do nas doprowadzona zo-
stała jedna osoba. Wobec niej za-
stosowano dozór policyjny do za-
kończenia śledztwa. Wciąż trwają 
działania, które mają ustalić prze-
bieg zdarzeń. Przesłuchiwani są po-
dejrzani i świadkowie – informuje 
Alicja Cichosz, prokurator Prokura-
tury Rejonowej w Lipnie.

To nie koniec
Niewykluczone, że zatrzymane 

zostaną kolejne osoby. W toku pro-
wadzonego śledztwa ustalono, że 
mogło dojść do większej ilości pod-
paleń, które nie zostały do tej pory 
oficjalnie zgłoszone. Zatrzymani 
do tej pory podejrzani nie potrafią 
wytłumaczyć, dlaczego dokonywali 
podpaleń. Za takie działanie grozi 
im nawet kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Natalia Chylińska-Żbikowska, 
fot. (archiwum)

w nadwyżkę. Nie może być, 
zgodnie z wyjaśnieniami skarbik 
Marioli Michalskiej, przeznaczo-
na na inny cel.

Oświata i pomoc 
społeczna najdroższe
– Subwencji oświatowej 

otrzymujemy 10 mln złotych, 
wydajemy 17 mln – wylicza bur-
mistrz Paweł Banasik. – Opieka 
społeczna jest też takim drugim 
działem, w którym dokładamy 
3,5 mln złotych. Łącznie więc 
naszych własnych środków na 
te dwa działy jest 10 mln zło-
tych. Nie są więc realizowane 
wszystkie oczekiwane inwesty-
cje, pozwalające mieszkańcom 
lepiej i wygodniej żyć, bo oświata 
i opieka społeczna to też są na-
sze zadania. Ten rok, wyjątkowo 
mokry, pokazuje jak dużo jest 
potrzeb, jeśli chodzi o kanali-
zację deszczową i przebudowę 
dróg.

Za 130 tysięcy złotych ratusz 
będzie w 2018 roku budował ka-
nalizację deszczową w Lipnie, 
a za 10 tysięcy złotych zaprojek-
tuje budowę budynku socjalne-
go. To z wydatkami oświatowymi 
kropla w morzu.

– Dowożenie dzieci do szkół 
to wydatek 170 tysięcy złotych, 
wydajemy więc na to więcej niż 
na naprawę chodników – zauwa-
ża radny Wojciech Maciejewski. 
– Obowiązków samorządowi nie 
ubywa.

Zmiany w budżecie przynosi 
jeszcze każda sesja RM, bo żad-
nych wydatków dokładnie nie da 
się oszacować. W trakcie roku 
szkolnego pojawiają się np. nowe 
orzeczenia o niepełnosprawno-
ści uczniów i wiążąca się z tym 
konieczność wyznaczania dodat-
kowych nauczycieli oraz urlopy 
zdrowotne dla nauczycieli.

– Dużo idzie na opiekę spo-
łeczną i np. 10 tysięcy złotych 
przeznaczamy na obsługę ali-
mentów – zauważa radna Bau-
tembach. – Chcę wiedzieć, czy 
udaje się odzyskiwać więcej ali-
mentów?

Dyrektor lipnowskiego MOP-
S-u Marzena Blachowska zapew-
nia, że w Lipnie z roku na rok 
więcej alimentów udaje się odzy-
skiwać, ale problem jest ogólno-
krajowy. – Łapiemy tych panów, 
którzy się uchylają i to są duże 
kwoty – wyjaśnia dyrektor Bla-
chowska. – Powolutku idziemy 
ku lepszemu.

Dyrektor i pracownicy MOPS
-u liczą też na poprawę po zmia-
nie przepisów i procedur alimen-
tacyjnych.

Większy budżet 
obywatelski
W ramach budżetu obywa-

telskiego będzie zrealizowana 
w 2018 roku ścieżka zdrowia 
z Osiedla Witonia do Parku Miej-
skiego im. Gabriela Narutowicza 
(100 tysięcy złotych) i chodnik 
przy bloku 3 i 4 na osiedlu Armii 
Krajowej (25 tysięcy złotych).

– Prosimy mieszkańców 
o mobilizowanie się w głosowa-
niu w budżecie obywatelskim, bo 
na to są przeznaczane pieniądze 
i o to trzeba walczyć – apeluje 
radna Maria Bautembach. – Naj-
większym problemem wszyst-
kich samorządów jest oświata, 
ale ja mam pytanie, czy jest 
szansa na dodatkowe pieniądze 
na wdrożenie reformy, stworze-
nie pracowni dla klas siódmych 
i ósmych?

Po co boisko 
przy „piątce”?
– Zabezpieczyliśmy w bu-

dżecie prawie 130 tysięcy na bu-
dowę boiska wielofunkcyjnego 
przy szkole nr 5, a przecież są 
plany, by tę szkołę przenieść do 
budynku po gimnazjum – pyta 
radny Jerzy Piechocki. – Jaki 
sens ma ta inwestycja? Jaki sens 
jest w tym, by budynek po gim-
nazjum stał pusty, a szkoła nr 5 
funkcjonowała i byśmy budowali 
tam boisko? Moim zdaniem ta 
budowa jest zbędna.

Żeby budowa boiska doszła 
do skutku, konieczne jest uzy-
skanie dofinansowania, dlatego 
na razie ratusz czeka na wynik 
konkursu, a w swoim budżecie 
zabezpieczył 130 tys. zł. Czy to 
się uda? Czas pokaże. Podobnie 
jak czas i demografia pokaże, 
czy „piątka” zostanie w swoim 
budynku przy placu 11 Listopada 
czy też przeniesiona zostanie do 
obiektu po gimnazjum publicz-
nym przy ulicy Szkolnej.

– Nigdy nie powiedziałem, 
że będzie zlikwidowana szkoła 
nr 5 – odpiera burmistrz Bana-
sik. –Powiedziałem tylko, że bę-
dziemy monitorować sytuację. 
Projekt budowy boiska był przy-
gotowany przed reformą, my 
dowiedzieliśmy się o reformie 
(likwidacja gimnazjów i przy-
wrócenie siódmych i ósmych 
klas w szkołach podstawowych – 
red.) 9 stycznia 2016 roku, a za-
biegając o środki, analizujemy 
różne możliwości ich pozyskiwa-
nia. Szkoła nr 5 nigdy nie miała 
boiska z prawdziwego zdarzenia 
i uważam, że ono jest tam po-
trzebne. Jeśli kiedykolwiek by 
była taka potrzeba, by tę szkołę 
przenieść, to kompleks sporto-
wy zostanie przy basenie. Duże 
są oczekiwania, by w Lipnie po-
wstał kort tenisowy i ja też je-
stem za. Można więc tartanową 
powierzchnię kiedyś przekształ-
cić w kort czy inny obiekt spor-
towy. A szkole nr 5 należy się bo-
isko po to, by dzieci dobrze się 
rozwijały.

I do tego chyba nikt zastrze-
żeń nie ma, że szkole nr 5 boisko 
się należy i jest niezbędne do 
normalnego prowadzenia lekcji 
wychowania fizycznego. Pytania 
pojawiają się w związku z roz-
ważaniami, czy nie lepiej zloka-
lizować tę placówkę w lepszym 
technicznie budynku gimnazjum 
publicznego. Kwestia zagospo-

darowania obiektu po gimna-
zjum publicznym czeka na roz-
strzygnięcie, bo kolejne roczniki 
sukcesywnie zasilać będą szkoły 
podstawowe, a gimnazjum opu-
stoszeje.

– Co w takim razie zrobi pan 
burmistrz z budynkiem po gim-
nazjum – dopytuje radny Pie-
chocki. – Warunki w szkole nr 5 
są trudne, na pewno nie takie jak 
w gimnazjum. Korytarze są wą-
skie. Rodzice uczniów narzekają.

Zagospodarowanie budyn-
ku gimnazjum wciąż jest sprawą 
otwartą. Radna Maria Bautem-
bach zaleca dyskusję i  spotkanie 
stricte poświęcone oświacie, któ-
re powinno odbyć się w styczniu. 
Wtedy radni i władze powinni 
rozpatrzyć wszystkie argumen-
ty za i przeciw i zdecydować, czy 
będzie zmiana siedziby szkoły nr 
5, czy może innej jednostki miej-
skiej.

– My nie mamy nadmia-
ru majątku – odpiera Banasik. 
– Proszę zwrócić uwagę, ile bu-
dynków ma np. lipnowskie staro-
stwo powiatowe. Oni budynki np. 
dzierżawią. My będziemy rozwa-
żali, bo lokali nie mamy za dużo. 
Potrzeby lokalowe ma Miejskie 
Centrum Kulturalne, ale nic nie 
jest przesądzone. Oczekuję też 
pomysłów od radnych i miesz-
kańców. Jeśli ktoś będzie miał 
fajny pomysł, proszę zgłaszać. 
Na pewno nie będziemy budynku 
rozbierać. Rozważaliśmy nawet 
przeniesienie ze szkół sześciolat-
ków, dzieci w zerówkach uczyły-
by się w innych warunkach.

Już widać z dyskusji radnych, 
że to będzie trudna i poważna 
decyzja. Zlokalizowanie nowej 
jednostki czy części jednostki, 
szkoły czy innego podmiotu wy-
magać będzie rozsądnej decyzji 
i poniesienia kosztów.

– Jeśli jest szansa uzyskać 
środki z zewnątrz, to korzystaj-
my z tego – apeluje radny Zbi-
gniew Janiszewski. – A czy tam 
będzie szkoła czy nie, to ten 
obiekt, boisko wielofunkcyjne 
zostanie. To jest część miasta, 
w której nie ma żadnego boiska, 
a przecież korzystać chcą z boisk 
i dzieci, i dorośli. Jest tam basen, 
może więc to kiedyś przejąć MO-
SiR.

Wszyscy za budżetem
Pięć komisji pozytywnie 

zaopiniowało projekt, a radni 
uchwalili budżet na 2018 rok jed-
nogłośnie.

– Dziękuję radnym za odpo-
wiedzialność i pełne zrozumie-
nie, które pozwoli nam przy-
stąpić do realizacji tego budżetu 
– podsumował burmistrz Lipna. 
– Ile złożenie tego budżetu kosz-
towało panią skarbnik, mało kto 
wie. Dlatego dziękuję pani skarb-
nik i dyrektorom jednostek. Do 
zrobienia jest jeszcze wiele rze-
czy, bo w budżecie nigdy nie ma 
nadmiaru pieniędzy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska



AKTUALNOŚCI4 Czwartek 4 stycznia 2018 LIPNO–CLI.PL

Blokują inwestycje
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą nie ma uchwalonego budżetu na 2018 rok. 
W czwartek 28 grudnia radni nie dali burmistrzowi zielonego światła na przeprowadzenie szeregu inwe-
stycji. Sesja została przerwana

Powiat

Mini obwodnica dofinansowana
Zarząd powiatu dopiął swego i pozyskał ponad 2,2 miliona złotych dofinansowa-
nia na wybudowaną w 2016 roku drogę Lipno-Kolankowo-Głodowo nazywaną 
mini obwodnicą miasta.

20 grudnia br.) w siedzibie 
urzędu marszałkowskiego w Toru-
niu starosta Krzysztof Baranowski 
podpisał umowę o dofinansowanie 
projektu pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2716C Lipno–Kolan-
kowo-Głodowo” o wartości 2,6 mln 
zł, z czego wartość dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego to 2,2 mln zł. Jest to 
wiadomość bardzo ważna dla na-
szego samorządu, bowiem złożo-

ny przez pracowników starostwa 
wniosek był oceniony negatywnie, 
wobec czego złożono protest, któ-
ry zgodnie z oczekiwaniami roz-
strzygnięto pozytywnie.

Czynna od ponad roku
Przypomnijmy, że inwestycja 

została zakończona i jej uroczyste 
otwarcie miało miejsce 16.09.2016r. 
Wykonawcą robót na ponad trzy-
kilometrowym odcinku drogi, po-
legających m. in. na poszerzeniu 

jezdni do sześciu metrów, posze-
rzeniu i zabezpieczeniu murami 
betonowymi skarpy parowy, wy-
budowaniu dwóch zatok autobu-
sowych z peronami, przejściem dla 
pieszych i oświetleniem solarowo-
hybrydowym było Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Sp. z o. o. 
w Lipnie.

Nie tylko drogi
– Drogi są nam bliskie, są 

one podstawą komunikacji. Lu-
dzie oczekują dobrych dróg w Pol-
sce i z pewnością w tym zakresie 
musimy jeszcze dużo inwestować. 
Dodam, że planujemy w 2018 
roku przebudowę ponad 20 km 
dróg powiatowych. Jednakże nie 
skupiamy się tylko na drogach. 
W powiecie lipnowskim stawiamy 
przede wszystkim na rozwój go-
spodarczy, na nowe miejsca pracy, 
czego dowodem jest utworzenie 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej Podstrefa Lipno, w któ-
rej o lokację starają się kolejne 
firmy – mówi starosta Krzysztof 
Baranowski.

Nowe siedziby POW
W tym roku będzie kontynu-

owany projekt dotyczący budowy 
dwóch budynków jednorodzinnych 
(dla 14 dzieci każdy) przeznaczo-
nych ma realizację pieczy zastęp-
czej na terenie powiatu. Budynki 
nie tylko będą dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, ale 
również zostaną w całości doposa-
żone w sprzęty konieczne dla za-
pewnienia prawidłowego funkcjo-
nowania obiektów tego typu oraz 
zapewnienia lepszych, bardziej do-
mowych warunków życia dzieciom 
pozbawionym opieki rodzicielskiej 
tak, aby warunki w nich panujące 
były jak najbardziej zbliżone do 
domowych. Również teren wokół 
planowanych obiektów zostanie 
zagospodarowany z uwzględnie-
niem potrzeb prawidłowego roz-
woju ich przyszłych mieszkańców, 
m. in. zaplanowano umieszczenie 
przy domu obiektów małej archi-
tektury, urządzeń siłowni na wol-
nym powietrzu, grilla, ławek i itp.

Konieczność realizacji inwe-

stycji wynika m. in. z wymogu 
dostosowania obecnie funkcjo-
nujących placówek opiekuńczo-
wychowawczych do przepisów 
prawa, w szczególności w zakresie 
standardu opieki w placówkach 
poprzez zmniejszenie ilości miejsc 
do 14 wychowanków. Ważne jest 
to, że po zakończeniu inwestycji 
powstaną nowe miejsca pracy.

Na tym nie koniec
2018 r. to także kontynuacja 

projektu związanego z doposaże-
niem dwudziestu pracowni zawo-
dowych w prowadzonych przez 
powiat trzech placówkach oświa-
towych (ZST w Lipnie, ZS w Skępem 
i ZS w Dobrzyniu nad Wisłą). Roz-
pocznie się także nowy, partnerski 
projekt „Infostrada Kujaw i Po-
morza 2.0)”; w jego zakres wejdą: 
zakup infrastruktury technicznej, 
e-administracja, System Informacji 
Przestrzennej, prace geodezyjno-
kartograficzne, dostawa zobrazo-
wań lotniczych.

Wartość wszystkich w/w pro-
jektów to kwota 11,3 mln zł (z czego 
9,4 mln zł pozyskano ze środków 
UE).

(ak), fot. (archiwum)

Dobrzyńscy radni nie uchwali-
li budżetu na 2018 rok. Nie przeko-
nała ich nawet pozytywna opinia 
na temat projektu uchwały wy-
dana przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową. Radę przekonywał tak-
że burmistrz Jacek Waśko. – Plan 
finansowy powstał dla dalszego 
rozwoju Dobrzynia, aby realizować 
potrzeby mieszkańców. Budżet 
jest oparty na racjonalnych prze-
słankach z możliwością prowadze-
nia nowych inwestycji i pozyskania 
środków unijnych – mówi Waśko.

Na komisjach 
bez zastrzeżeń
Te argumenty jednak nie trafi-

ły do radnych, którzy jednogłośnie 
zdecydowali o przerwaniu obrad 
czwartkowej sesji. Za wnioskiem 
przewodniczącego rady głosowało 
trzynastu obecnych na sesji sa-
morządowców. Taką decyzję radni 

podjęli dopiero na sesji, gdyż pod-
czas obrad wspólnych komisji, któ-
re odbyły się 15 grudnia, nie było 
większych zastrzeżeń co do pro-
jektu uchwały budżetowej. – Pod-
czas posiedzenia komisji zostały 
państwu przedstawione wszyst-
kie inwestycje i plany na 2018 rok. 
Każda z nich została szczegółowo 
przeanalizowana. Biorąc pod uwa-
gę wszystkie wytyczne rady, został 
stworzony projekt uchwały bu-
dżetowej. Wtedy nie było głosów 
sprzeciwu, a teraz nagle pojawia-
ją się zastrzeżenia – mówi Jacek 
Waśko.

Historia lubi się powtarzać
Przypomnijmy, że dokład-

nie rok temu radni byli o krok, by 
w grudniu nie uchwalić nowego 
budżetu. Wtedy obrady nad finan-
sami miasta i gminy trwały blisko 7 
godzin. Po takim maratonie udało 

się jednak przegłosować uchwałę 
budżetową. W tym roku nie po-
szło już tak „łatwo”. Dyskusja nad 
budżetem trwała ponad cztery go-
dziny i nie należała do spokojnych. 
Znów, podobnie jak rok temu, po-
ziom zadłużenia miasta i gminy 
wywołał obawy radnych. – Ja nie 
mógłbym spokojnie zasnąć, gdy-
bym zagłosował nad rozpoczęciem 
roku z siedemnastomilionowym 
długiem. Nie podpiszę się pod ta-
kim ryzykiem – mówi Jerzy Żu-
rawski, przewodniczący rady.

Przewodniczący nie pozwolił 
burmistrzowi wypowiedzieć się 
w tej kwestii, argumentując... że 
ten za często zabiera głos. Radni 
zarzucali włodarzowi, że zapro-
ponował realizację zbyt wielu in-
westycji. – Wydaje mi się, że tego 
wszystkiego jest za dużo. Skupmy 
się na priorytetach. Jak zaczniemy 
się rozdrabniać, nie wystarczy nam 
ani pieniędzy, ani czasu – apelowa-
ła radna Jadwiga Grudzińska.

Pomysły na zmniejszenie liczby 
przedsięwzięć i tym samym wpro-
wadzenie rzekomych oszczędności 
były różne. – Wprowadzajmy do 
budżetu tylko te inwestycje, które 
są  współfinansowane – zapropo-
nował radny Mirosław Mierzejew-
ski.

Za jego wnioskiem opowiedzia-
ło się jedenastu radnych. Co w ta-
kim razie z inwestycjami, które nie 

podlegają dotacji, ale są konieczne 
jak na przykład termomoderni-
zacja szkoły w Krojczynie? To nie 
jedyna zmiana jaką zaproponowali 
samorządowcy. Otóż spłata zacią-
gniętych kredytów miałaby rozpo-
cząć się w rok po ich otrzymaniu, 
a nie jak było dotychczas po trzech 
latach od ich zaciągnięcia.

Stracili cierpliwość
Z godziny na godzinę było coraz 

gorzej i bardziej niejednomyślnie 
pomiędzy burmistrzem i radnymi. 
Z tym problemem przewodniczący 
postanowił sobie poradzić, zarzą-
dzając częste przerwy w obradach. 
Zniecierpliwienie było również 
wyraźne wśród publiczności zgro-
madzonej w sali. – Po prostu sobie 
z nas kpią. Nie przychodzimy tu po 
to, by wysłuchiwać ich przepycha-
nek, tylko żeby zapoznać się z no-
wymi uchwałami i konkretnymi 
decyzjami. Takie dyskusje powinny 
się odbywać na posiedzeniach ko-
misji, a nie w trakcie obrad sesji. 
I w końcu okazuje się, że po tylu 
godzinach odchodzimy z kwitkiem 
– grzmiały głosy zgromadzonych 
mieszkańców miasta i gminy.

Kto uchwali budżet?
Po ponad trzech godzinach 

obrad radni doszli do wniosku, że 
nie są w stanie w tym dniu zagło-
sować w sprawie uchwały budże-
towej. Przewodniczący zarządził 
przerwanie obrad. – Ta sesja jest 

otwarta, ale następuje jej przerwa-
nie. Ze względu na to, że państwo 
chcą dopełnić rzeczy, które nie zo-
stały zakończone podczas komisji, 
mogą państwo spotkać się i dysku-
tować w innym dniu, jednak ten 
termin musi zostać wyznaczony 
już dziś – poinformował Ryszard 
Jan Machnowski, sekretarz miasta 
i gminy.

W rezultacie radni nie mo-
gli dojść do porozumienia nawet 
w sprawie wyznaczenia nowego 
terminu posiedzenia. Ostatecznie 
przewodniczący rady zdecydował, 
że członkowie komisji spotkają się 
4 stycznia, a kontynuacja przerwa-
nej sesji nastąpi 9 stycznia. Dodaj-
my, że konieczne jest, aby budżet 
został uchwalony do ostatniego 
dnia stycznia 2018 roku. W prze-
ciwnym razie, gdy termin ten nie 
zostanie dotrzymany, wtedy to 
RIO a nie radni ustali dla Dobrzy-
nia nad Wisłą budżet obejmujący 
wydatki na zadania własne oraz 
zadania zlecone. 

Czy radni dopuszczą do tego, 
że o dobrzyńskich finansach, na 
zasadzie tzw. prowizorium będzie 
musiał decydować zewnętrzny or-
gan kontroli jednostek samorządu 
terytorialnego? Okaże się już na 
najbliższej sesji. Relacja oczywiście 
w kolejnym CLI.

Milena Bednarz-Gajus 
fot. (ak)
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Lipno/Skępe

Finał WOŚP już wkrótce. Będzie się działo!
Odrodzony sztab Lipno i nowy sztab Skępe z pewnością sprawią, że w naszym powiecie 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
wypadnie okazale.

Migają się od pracy
WIELGIE  – Ludzie skierowanie przez pośredniak przychodzą po pieczątkę, żeby wymigać się od pracy – 
mówi radny i przedsiębiorca z Wielgiego Ryszard Kurowski. Choć gmina w ubiegłym roku zatrudniła łącz-
nie 164 osoby, to nadal problem bezrobocia jest duży

Fenomen ogólnopolskiej ak-
cji Jurka Owsiaka jest niepowta-
rzalny, a poprzednie 25 finałów, 
gdzie dochód kolejnego zawsze 
przewyższa sumę zebraną rok 
wcześniej, dowodzi słuszności 
idei niesienia pomocy potrzebu-
jącym. W pomoc za pośrednic-
twem orkiestry tradycyjnie włą-
cza się też powiat lipnowski. Po 
dwóch latach posuchy orkiestra 
wraca na dobre do Lipna. Choć 
pałeczkę przejął i dzierżył z po-
wodzeniem Kikół, to jednak zna-
leźli się lipnowianie chcący przy-
wrócić temu miastu finał WOŚP 
z prawdziwego zdarzenia.

Akcje charytatywne zaczną 
się na kilka dni przed finałem. 
Zaproszone do współpracy szko-
ły organizują wewnętrzne akcje, 
turnieje sportowe, zabawy oraz 
licytacje. Podsumowanie akcji 
charytatywnej zaczynie się na 
trzy dni przed finałem. W piątek 
12 stycznia w dwóch szkołach, 
prowadzonych przez powiat lip-
nowski odbędą się turnieje spor-
towe: w ZST Lipno w piłkę nożną, 
a w LO Lipno turniej „koszykar-
skich trójek” podczas, którego 
odbędzie się licytacja koszulki 
z autografami koszykarzy Anwi-
lu Włocławek.

Sobota to kolejny dzień pod 
znakiem sportu. Zorganizowany 

zostanie turniej w piłkę siatko-
wą. W niedzielę, w dniu wielkiego 
finału, start w godzinach 9.00-
13.00 w kinie Nawojka. O godzinie 
16.00 na głównej scenie zaczną 
się występy zaproszonych arty-
stów. Będą to: zespół BluntKilla 
z Torunia, Zdrowa Woda z Cie-
chocinka oraz Sztoss – wokalista 
wykonujący muzykę kojarzoną 
z nurtem R&B, dancehall i reg-
gae. O godzinie 20.00 wystrzelo-
ne zostanie tradycyjne światełko 
do nieba. Przewidziana jest rów-
nież licytacja, na którą trafiły już 
takie gadżety jak: koszulka z au-
tografem Mariusza Czerkawskie-
go, Kamili Skolimowskiej oraz 
piłkarzy Santiego Cazorli, Mesu-
ta Ozila i Lukasa Podolskiego.

Lipnowski sztab będzie miał 
siedzibę przy ul. Kościuszki 6. 
Kwestować w dniu finału ma 45 
wolontariuszy. Równie aktywne 
co Lipno jest Skępe. Tutaj sztab 
zawiązał się przy Urzędzie Mia-
sta i Gminy w połowie listopada 
2017 r. Szefową została Małgo-
rzata Elwertowska. Były już spo-
tkania organizacyjne, a nawet 
wizyta u Jurka Owsiaka. Sztab 
siedzibę będzie mieć w urzędzie, 
zaś finał rozegra się w remizie 
OSP oraz CKOR przy ul. Dobrzyń-
skiej. Skępianie mają swoją stro-
nę internetową, na której można 

obejrzeć szczegółowy program 
imprezy finałowej, a także zoba-
czyć przedmioty wystawione na 

licytację.
Dodajmy, że 26. finał WOŚP 

odbędzie się w niedzielę 14 stycz-

nia pod hasłem „Dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków”.

(ak)

Temat braku pracy wraca jak 
bumerang i mimo że z kraju docie-
rają informacje o rekordowo niskim 
poziomie bezrobocia, to w małych 
społecznościach brak etatów jest 
wciąż bardzo odczuwalny. Ale wy-
raźne jest coś jeszcze. To zjawisko 
najdelikatniej mówiąc niechęci do 
pracy. Problem został poruszony 
podczas jednej z ostatnich sesji 
rady gminy Wielgie.

Pomogli 164 osobom
Wielicki samorząd minimali-

zować bezrobocie stara się od lat. 
Dzięki współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy oraz z jednostkami 
organizacyjnymi gminy, takimi jak 
choćby szkoły, udaje się zapewnić 
przynajmniej dorywcze zajęcie co-
raz większej grupie mieszkańców. 
W 2017 roku w ramach różnych 
form zatrudnienia pracowały 164 
osoby zarejestrowane wcześniej 
jako bezrobotne.

– Najwięcej osób zatrudni-

liśmy w ramach prac społeczno-
użytecznych, gdzie na stałe było 
to 50 osób, zaś licząc także te pra-
cujące wymiennie, to już 70 osób. 
W ramach robót publicznych, które 
są dla gminy najkorzystniejsze je-
śli chodzi o finansowanie, było to 
35 osób. Mieliśmy 27 stażystów, 20 
umów o pracę i 11 o dzieło. Łącz-
nie w ramach wszystkich form 
pomogliśmy 164 osobom. Dzięku-
ję za współpracę urzędowi pracy 
i naszym jednostkom – mówi wójt 
Tadeusz Wiewiórski.

Migają się od pracy
Pomimo wciąż wysokiego bez-

robocia jest też druga strona meda-
lu. Znaczna część osób zarejestro-
wanych w PUP po prostu pracować 
nie chce. Takie zjawisko występuje 
praktycznie od zawsze, a częściowo 
pogłębiło je wprowadzanie kolej-
nych programów pomocy socjal-
nej, także słynnego 500 plus. Nie-
którym zwyczajnie pracować się 

nie opłaca. Zdarzają się tacy, którzy 
się z tym nawet nie kryją.

– Urząd pracy robi, co może, 
ale problem jest w ludziach. Spo-
tykam się z tym często jako przed-
siębiorca.  Osoby skierowanie przez 
pośredniak przychodzą po pie-
czątkę, żeby wymigać się od pracy. 
Przez to brakuje rąk do roboty – 
mówi radny Ryszard Kurowski.

Wszystko przez 
ubezpieczenie?
Nie jest też tajemnicą, że wiele 

osób ma swoje „sposoby na życie”, 
a miejsce w ewidencji bezrobot-
nych jest im potrzebne ze względu 
na ubezpieczenie zdrowotne, które 
każdemu zarejestrowanemu po-
średniak zapewnia. Zdaniem wielu 
osób póki to się nie zmieni, sytu-
acja nie ulegnie poprawie. – Część 
osób trzyma się rejestrów urzędów 
pracy ze względu na ubezpieczenie 
zdrowotne. Jeśli rząd wypracuje 
inny model ubezpieczenia, z ewi-

dencji pośredniaków mogłaby znik-
nąć nawet połowa bezrobotnych – 
dodaje Jan Wadoń, zastępca wójta 
gminy Wielgie.

Gmina zyskuje
Mimo omawianego proble-

mu są pewne pozytywy. Na pracy 
osób zatrudnianych przez gminę 
i przy pomocy urzędu pracy zysku-
je lokalny krajobraz. – Jeśli więcej 
osób pracuje, to więcej z nich nie 
przychodzi po zasiłki. Poza tym to 
przynosi dobre rezultaty. Widzi-
my, że jest czysto. Zyskuje na tym 
wizerunek gminy i to cieszy. Część 
z tych ludzi nigdy nie pracowała, 
więc podejmowane przez nas for-
my są także szansą na zdobycie 
przez nich jakiegokolwiek doświad-
czenia – dodaje wójt Wiewiórski.

Podczas wspominanej sesji 
rady gminy padło pytanie o dalsze 
działania samorządu zmierzające 
niwelowaniu skutków bezrobo-
cia. Otóż nadal istnieje możliwość 

utworzenia wspólnie z gminą i mia-
stem Dobrzyń nad Wisłą spółdziel-
ni socjalnej. I choć nic w tej materii 
nie zostało jednak rozstrzygnięte, 
to po bliższym przyjrzeniu się te-
matowi można dojść do wniosku, 
że zapał samorządowców w tej 
kwestii nieco ostygł.

Wciąż wysokie bezrobocie
Dodajmy, że według najnow-

szych danych (z października 2017 
r.) w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Lipnie zarejestrowanych jest 4051 
osób, z czego 2472 to kobiety. Z gmi-
ny Wielgie to odpowiednio 415 i 248 
osób. Stopa bezrobocia w naszym 
regionie wynosiła w październiku 
17,1 procent w stosunku do 9,8 pro-
cent dla województwa kujawsko-
pomorskiego i 6,6 procent dla kra-
ju. Mimo wciąż wysokiego poziomu 
bezrobocia w powiecie lipnowskim 
to spadek o 4,5 procent ze stycznia 
2017 r.

(ak)

Program 26. Finału WOŚP w Lipnie:
12.01. 2018 r. piątek
16.00 – Turniej Koszykarskich Trójek Street Ball w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie
16.00 – Turniej Piłki Nożnej w Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Okrzei 3 w Lipnie
13.01.2018 r. sobota
10.00 – Turniej Siatkówki w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie
14.01.2018 r. niedziela
10.00 – 13.00 – Prezentacje Artystyczne w Kinie NAWOJKA w Lipnie,
10.00 – 13.00 – „Pierwszy Oddech pod Wodą” - Lipnowska Pływalnia (WOPR Lipno, MOSiR Lipno, 
Klub Nurkowy RUNTIME) 
10.00 – Turniej Piłki Halowej dla Dzieci w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie
10.00 – Rodzinny Rajd Off – Road Ekipy Żuchowo 4x4, Tor Motocrossowy w Lipnie, 
zakończony ogniskiem i pieczeniem kiełbasek
11.00 – Turniej na strzelnicy w Klubie Strzeleckim „VIS”
FINAŁ - Plac Dekerta
14.30 – Pokaz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w wykonaniu ratowników lipnowskiego WOPR
15.00 – Powitanie i przedstawienie programu
15.15 – Występ Zespołu BLUNT KILLA z Torunia
16.00 – Licytacja
18.45 – Występ Zespołu ZDROWA WODA z Ciechocinka
20.00 – Światełko do Nieba
20.30 – Występ Zespołu SZTOSS z Lublina
Program 26. Finału WOŚP w Skępem:
15.00 – Występy taneczne dzieci z przedszkola w Skępem i w Wiosce
15.30 – Występy dzieci ze szkół podstawowych w Skępem, Czermnie i Wólce
16.30 – Gościnny występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ligowie
17.00 – Występ wokalny uczniów oddziałów gimnazjalnych ze Skępego
17.20 – Występ wokalny uczniów Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem
17.40 – Występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem
18.00 – Licytacja rzeczy ważnych i mniej ważnych
19.30 – Koncert gwiazdy wieczoru – Dawida Smolińskiego
20.00 – Skępskie światełko do nieba – plac przed remizą OSP
20.20 – 22.00 – zabawa z DJ Michałem
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Świątecznie w bibliotece
Przed Bożym Narodzeniem piątoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 uczestniczyli w plastycznych zaję-
ciach bibliotecznych pod hasłem „Magia Świąt”.

Uczniowie lipnowskiej „piątki” po raz kolejny ofiarnie odpowiedzieli na bożona-
rodzeniową zbiórkę żywności, środków czystości i zabawek dla potrzebujących 
wsparcia dzieci ze swojej szkoły. Pedagog Iwona Fabisiak przekazała dary rodzi-
nom uczniów.

Lipno

Koleżeński gest na święta
Lipno

Jeszcze więcej inwestycji
BOBROWNIKI  35 proc. środków w budżecie na 2018 rok ma być przeznaczonych na inwestycje. Taką 
uchwałę budżetową podjęli pod koniec starego roku radni z Bobrownik. To oznacza, że plany inwestycyjne 
są jeszcze bardziej ambitne niż w minionym roku. Co ma się zmienić w najbliższych miesiącach?

Miejska Biblioteka Publicz-
na tuż przed świętami gościła 
w swoich progach grupę mikoła-
jów z ogromnymi zdolnościami 
plastycznymi, apetytem na wiedzę 
o zwyczajach mikołajowych i świą-
tecznych oraz zapałem do wyko-
nywania niepowtarzalnych ozdób 
bożonarodzeniowych.

– Na warsztaty plastyczne do 
naszej czytelni przybyli uczniowie 
klasy V c ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Władysława Broniewskie-
go w Lipnie wraz z opiekunem 
Małgorzatą Kowalską-Tuszyńską 
– relacjonuje dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej Ewa Charyton. 
– Uczestnicy przed przystąpieniem 

do wspólnej pracy przypomnieli 
sobie o charakterystycznych atry-
butach świętego Mikołaja. Cieka-
wostką była informacja dotycząca 
sposobu, w jaki mikołaj zostawia 
dzieciom prezenty w różnych 
krajach Europy. Pod koniec zajęć 
czytelnia wypełniła się pięknymi 
świątecznymi ozdobami, które nie-
wątpliwie przypominają o świętach 
Bożego Narodzenia. Wspólne przy-
gotowanie dekoracji i ozdób choin-
kowych sprawiło wszystkim dużo 
radości. Prace wykonane przez 
uczniów pięknie błyszczą i zdobią 
czytelnię.

Lidia Jagielska, 
fot. nadesłane

Społeczność Szkoły Podsta-
wowej nr 5 ma otwarte serca 
i ochoczo włącza się w akcje cha-
rytatywne, pomocowe, lokalne 
i ogólnopolskie. Akcja przedświą-
teczna jest jednak wyjątkowa.

– Przynieśliśmy batony, her-
batę, makaron i cukier dla dzie-
ci, którym tego czasem brakuje 
– mówią uczennice. – Chodziło 
o to, żeby to było coś pożyteczne-

go na święta i żeby się szybko nie 
zepsuło. Jest tez dużo zabawek, 
by dzieci były szczęśliwe.

Świetlica szkolna sukcesyw-
nie wypełniała się darami zarów-
no od uczniów jak i nauczycieli. 
Tuż przed Bożym Narodzeniem 
odbyło się wielkie pakowanie pod 
okiem Jolanty Banasik, a pedagog 
szkolny Iwona Fabisiak zadbała 
o właściwy wybór najbardziej po-

trzebujących wsparcia rodzin.
Zbiórki świąteczne w „piątce” 

to już tradycja. Najpierw zebrane 
dary trafiały do Caritasu, a potem 
do lipnowskich rodzin. Od dwóch 
lat bezpośrednio obdarowywane 
są szkolne rodziny.

– Dzielimy się tym, co mamy 
z dziećmi i ich rodzinami z naszej 
szkoły – mówi Jolanta Banasik 
ze świetlicy szkolnej, która pełni 
bazę charytatywnej akcji. – Dzie-
ciaki zaangażowały się jeszcze 
bardziej, żywności zebraliśmy 
więcej, a pani pedagog doskonale 
wie, komu te dary przydadzą się 
najbardziej. W akcję włączyli się 
wszyscy, niektórzy indywidualnie 
przynosili dary do świetlicy, inni 
zbierali w klasach.

Organizatorami charytatyw-
nej akcji byli niezmiennie człon-
kowie samorządu uczniowskiego 
i szkolnego koła PCK.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

4 mln zł na drogi
Ponad cztery miliony zło-

tych w nowym roku wykorzy-
stane zostaną na budowę dróg. 
Zmodernizowana ma zostać m. 
in. trasa Polichnowo-Gnojno, 
a także droga w Bobrownickim 
Polu i Starej Rzecznej oraz dwie 
ulice za cmentarzem w Bobrow-
nikach. Więcej niż milion złotych 
władze gminy planują przezna-
czyć na budowę kanalizacji na 
kilku ulicach Bobrownik. Z kolei 
52 tys. zł wydanych zostanie na 
dotację dla starostwa powiato-
wego, które za te środki będzie 
budowało chodniki przy dro-

gach powiatowych na terenie 
gminy. W planach jest również 
termomodernizacja budynku 
gminy i przedszkola za kwotę 
ponad 670 tys. zł, budowa świe-
tlicy przy szkole podstawowej 
w Bobrownikach za niespełna 
800 tys. zł oraz wymiana pieca 
w budynku szkolnym. Za ponad 
320 tys. zł wybudowany zosta-
nie punkt selektywnej zbiórki 
odpadów. Pieniądze mają być 
także zainwestowane w budowę 
siłowni plenerowych w Bobrow-
nikach i Rachcinie. Planowane 
jest również wybudowanie zada-
szenia dla czterech autobusów 

będących własnością gminy.
Czekają na dotacje
– Na nowy rok planujemy 

więcej inwestycji niż w starym 
ze względu na to, że niektóre 
zadania przenieśliśmy z plano-
wanej realizacji w 2017 na 2018 
rok. Konkursy na dofinansowa-
nie tak długo trwały, stąd opóź-
nienie. Wciąż zabiegamy o po-
zyskanie pieniędzy z urzędu 
marszałkowskiego na realiza-
cję niektórych inwestycji. Przy 
niektórych wnioskach mamy 
już wydaną pozytywną zgodę – 
mówi wójt gminy Bobrowniki, 
Jarosław Poliwko.

Czas podsumowań
Planowanie wydatków na 

nowy rok niesie ze sobą także 
podsumowanie zadań w minio-
nym roku. W grudniu zakończo-
no ostatnie inwestycje w gminie 
Bobrowniki zaplanowane na 
2017 rok. Władze gminy poin-
formowały, że w urzędzie mar-
szałkowskim rozliczona została 
inwestycja pn. „Modernizacja 
drogi gminnej, dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowo-
ści Rachcin Gmina Bobrowniki 
– działki o numerach ewiden-
cyjnych 192, 209, część działki 
nr 156 i działki nr 186”. Zadanie 
udało się wykonać przy udziale 
środków pochodzących z opłat 
za wyłączenie gruntów z użyt-
kowania rolnego. To nie jedyna 
inwestycja drogowa zrealizowa-
na w tej wsi w minionym roku. 
Latem przebudowano drogę 
gminną po drugiej stronie pier-
ścienia zabudowy wsi Rachcin 
oraz przy remizie OSP. Łącznie 
nowy dywanik położono na ok. 
850 metrach drogi.

Lepsza komunikacja
Na tym nie koniec. W celu 

ułatwienia dojazdu do poszcze-
gólnych posesji, zwłaszcza służ-

bom ratowniczym, na wsiach 
należących do gminy Bobrowniki 
zamontowano tabliczkami z nu-
merami domostw przy zjazdach 
z głównych dróg we wszystkich 
sołectwach. Co więcej, oświe-
tlenie zyskał ważny punkt w sa-
mych Bobrownikach. Mowa 
o części ul. Lipowej. Kierowcy 
i piesi nie muszą już w ciem-
ności pokonywać grogi łączącej 
Bobrowniki z najbliższym mia-
stem, będącej miejscem dojazdu 
do jednego z większych praco-
dawców na terenie gminy. Dzię-
ki tej inwestycji poprawiło się 
również bezpieczeństwo pie-
szych poruszających się tą ulicą 
do przystanku autobusowego.

W ciągu 2017 roku wybudo-
wano także wiatrołap w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Bo-
brownikach i wyremontowano 
klasy oraz salę gimnastyczną, 
zamontowano monitoring 
w miejscowości Bobrowniki, bu-
dowano drogi i chodniki, utwar-
dzano drogi gruntowe, a także 
wyremontowano jeden z bu-
dynków będących siedzibą urzę-
du gminy.

Natalia Chylińska-
Żbikowska, fot. (ak)
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Prym na parkiecie w Łochocinie wiodła młodzież Wszyscy chętnie pozowali do zdjęć

Ekipa imprezowa na balu w Wichowiew Szpiegowie było iście szampańsko

Na zdrowie!Był też czas na chwile tylko dla dwojgaW Grochowalsku paniom nie brakowało energii

Cóż za zmysłowe spojrzeniaW Zadusznikach rządziła płeć piękna Gościom dopisywał dobry humor

to była szalona noc!
POWIAT  Za nami największa impreza roku, a więc sylwester 2017. W wielu miejscowościach powiatu miesz-
kańcy spotkali się na okolicznościowych balach, by wspólnie żegnać stary i witać nowy rok. My odwiedziliśmy 
aż pięć imprez w trzech gminach. Nasz fotoreporter uwiecznił imprezy w: Łochocinie i Wichowie (gmina 
Lipno), Zadusznikach (gmina Wielgie) oraz w Grochowalsku i Szpiegowie (gmina Dobrzyń nad Wisłą). Poniżej 
wybrane zdjęcia z szalonych imprez. Obszerne fotorelacje ze wszystkich pięciu bali możecie oglądać na na-
szym portalu lipno-cli.pl. Fot. Andrzej Korpalski
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Dzieło naszych reprezen-
tantek z zachwytem podziwia-
li uczestnicy i goście jarmarku 
adwentowego zorganizowanego 
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Przysie-
ku, a jurorzy XI Wojewódzkiego 
Konkursu Szopek Bożonarodze-

niowych bezapelacyjnie uznali 
je na najpiękniejsze w kategorii 
wiekowej 14-18 lat. A konkurencja 
była ogromna. W tegorocznej edy-
cji konkursu znalazły się bowiem 
aż 54 szopki wykonane przez 
twórców z całego województwa 
kujawsko-pomorskiego.

– Szopka została wykonana 
przez uczennice naszej szkoły 
Malwinę Małecką i Natalię Bu-
janowską z klasy III Technikum 
Żywienia – nie kryje dumy dyrek-
tor Zespołu Szkół im. Waleriana 
Łukasińskiego Wiesław Białucha. 
– Tegoroczną szopkę dziewczę-
ta wykonały z kredek i zajmując 
pierwsze miejsce, wygrały w swo-
jej kategorii wiekowej.

Uczennice nagrodzoną szop-
kę bożonarodzeniową wykonały 
pod kierunkiem Moniki Szwaj-
kowskiej. Nagrodzona w konkur-
sie wojewódzkim szopka cieszyła 
także oczy uczestników i gości 
Powiatowego Konkursu Aranża-
cji Stołów Bożonarodzeniowych 
w Skępem.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Podczas szkolnego kiermaszu 
bożonarodzeniowego w lipnow-
skiej „piątce” każdy znalazł coś dla 
siebie. Były piękne ozdoby świą-
teczne, stroiki, anioły, bombki, a to 
wszystko wykonane przez młodych 
artystów uczestniczących w szó-
stym już, cyklicznym konkursie or-
ganizowanym w świetlicy szkolnej, 
na „Najładniejszy stroik bożonaro-
dzeniowy”.

– Stroiki zachwycają – przy-

znaje Jolanta Banasik ze świetlicy 
szkolnej. – Komisja w składzie: Ewa 
Włodarczyk – wicedyrektor SP nr 
5 i Maria Gurtowska – nauczyciel 
przyrody, miała trudny wybór, gdyż 
stroiki świąteczne są przepiękne 
i bardzo precyzyjnie wykonane. Po 
długich obradach przyznano oczy-
wiście nagrody, a stroiki trafiły na 
kiermasz bożonarodzeniowy.

Pierwsze miejsce zdobyła 
Adrianna Boncal z klasy III c, dru-
gie miejsce Marta Wojciechowska 
z klasy I a, a trzecie Wiktoria Praż-
niewska z klasy III c. Wyróżnienie 
otrzymał Adam Rafiński z klasy I b. 
Pozostali uczniowie biorący udział 
w konkursie otrzymali nagrody po-
cieszenia.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Tegorocznym tematem jase-
łek było świętowanie rodzinne. 
Młodzi aktorzy wcielili się w role 
członków wielopokoleniowej ro-
dziny, przygotowali świąteczny 
stół z siankiem pod obrusem i wi-
gilijnymi potrawami oraz przypo-
mnieli i wyjaśnili polskie zwycza-
je i symbole Bożego Narodzenia. 
Było także wspólne strojenie cho-

inki i śpiewanie kolęd.
– Po wieczerzy na scenie po-

jawił się Mikołaj z workiem pre-
zentów oraz mali, rozśpiewani 
kolędnicy z gwiazdą, turoniem 
i kosą. Nie zabrakło również na-
wiązań do obchodzenia świąt 
w innych krajach. Świąteczną at-
mosferę podkreślała piękna deko-
racja wykonana przez uczennicę, 

Kasię Nadrowską – mówi Renata 
Kilanowska z SP Kikół.

Uczniom pomogły w przy-
gotowaniu jasełek nauczycielki: 
Renata Kilanowska i Małgorza-
ta Szymańska. Dla mieszkańców 
Kikoła i okolic jasełka zostały 
powtórzone w piątek 29 grudnia 
w sali widowiskowej szkoły.

(ak), fot. nadesłane

Najlepsze w województwie Świąteczni artyści
Natalia Bujanowska i Malwina Małecka z Zespołu Szkół im. Waleriana Łuka-
sińskiego w Skępem zwyciężyły w XI Wojewódzkim Konkursie Szopek Bożo-
narodzeniowych. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 zadbali o pięk-
ny wystrój stołów bożonarodzeniowych i tuż przed 
świętami zorganizowali kiermasz z ręcznie wykona-
nymi stroikami.

Skępe Lipno

szkolne kolędowanie
KIKÓŁ  Świąteczna atmosfera zagościła na dobre w Szkole Podstawowej w Kikole w środę 20 grud-
nia. Uczniowie przedstawili jasełka, zwiastujące radość Bożego Narodzenia
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Pociągiem jeszcze szybciej

Resort infrastruktury i budownictwa przygotował projekt 
rozporządzenia umożliwiającego prowadzenie ruchu kole-
jowego z prędkością do 250 km/h. Obecnie pociągi mogą 
jechać maksymalnie 200 km/h. – Prowadzenie ruchu ko-
lejowego z prędkością powyżej 200 km/h przyczyni się bez 
wątpienia do skrócenia czasów przejazdów, zwiększenia licz-
by przewożonych pasażerów i towarów oraz uatrakcyjnienia 
transportu kolejowego jako środka komunikacji dalekobieżnej 
– czytamy w uzasadnieniu.

Rozliczenie z PFRON do 22 stycznia  

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnospraw-

ne lub zobowiązani do wpłat na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych muszą do 

20 stycznia wysyłać do funduszu dokumenty rozli-

czeniowe za poprzedni rok. Graniczny termin przy-

pada w tym roku w sobotę, więc termin na wysłanie 

rozliczenia został wydłużony do 22 stycznia, tj. do 

poniedziałku. Zakłady pracy chronionej dodatkowo 

muszą składać w tym terminie wojewodom infor-

mację INF-W za drugie półrocze minionego roku.

Pieniądze dla małych i średnich przedsiębiorstw  

21 grudnia samorząd województwa i regionalne konsorcjum 
banków spółdzielczych zawarli umowę na udzielanie lokal-
nych pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw – na 
rozwój (do 300 tys. zł) i inwestycje (od 300 tys. do 2 mln 
zł). Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju jest jedną z trzech 
instytucji � nansowych, które administrują łącznie blisko 
900 milionami zł (211 mln euro) z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, przeznaczonymi na pożyczki i poręczenia dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

Łatwiej sprawdzimy kontrahenta
25 grudnia weszły w życie nowe przepisy Or-dynacji podatkowej, które ułatwią wery� ka-cję przedsiębiorców. Organy podatkowe będą wydawać zaświadczenia, czy kontrahenci podatnika prowadzącego działalność gospo-darczą rzetelnie wywiązują się z obowiązków podatkowych. Będzie można sprawdzić np. czy składają oni deklaracje podatkowe lub czy mają zaległości w opłacaniu podatków. 

Nowe zasady organizowania kąpielisk

1 stycznia weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne. Zgodnie z ak-
tualnymi przepisami, kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzysty-
wane do kąpieli można tworzyć tylko na 30 dni. Wolę zorganizowania 
takiego miejsca trzeba było zgłosić władzom gminy do 31 grud-
nia. Z kolei rada gminy co roku (do 20 maja) będzie musiała wydać 
uchwałę w sprawie sezonu kąpielowego, który obejmuje okres między 
1 czerwca a 30 września. Samorząd będzie musiał uzyskać akceptację 
kilku instytucji m.in. Wód Polskich, właściciela wód oraz organu In-
spekcji Ochrony Środowiska a także inspektora sanitarnego. 

Konkursy dla NGS-ów    

Zarząd województwa ogłosił nabory w otwar-
tych konkursach ofert na wykonywanie zadań pu-
blicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 
roku. Dotyczą one realizacji projektów np. w za-
kresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów 
uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 
turystyki i działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego. Szczegóły można znaleźć na stronie www.
kujawsko-pomorskie.pl. Nabór większości wnio-
sków potrwa do 15 stycznia. 

Od nowego roku podwyżka płacy minimalnej 

Od 1 stycznia obowiązuje podwyższona płaca minimalna. W tej chwili 
wynosi ona 2,1 tys. zł. To o 5 proc. (100 zł) więcej niż w ubiegłym roku. 
Wzrosła też minimalna stawka godzinowa, z 13 do 13,70 zł dla określo-
nych umów cywilnoprawnych.
– Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ogra-
niczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umo-
wie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od mini-
malnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie, a także 
ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych – informuje resort 
rodziny, pracy i polityki społecznej.



ROLNICTWO10 Czwartek 4 stycznia 2018

Zanim przyjdzie grypa
PROFILAKTYKA  Trwa sezon zachorowań na choroby wiru-
sowe u ludzi. Z uwagi na temperaturę, rośnie także zagrożenie 
ptasią grypą 

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655
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Aktualnie ta groźna choro-
ba drobiu występuje w Holandii, 
Francji i we Włoszech. W Polsce 
największe zagrożenie spodzie-
wane jest wraz z pojawieniem się 
ptaków wędrownych na począt-

Ptasia grypa jest roznoszona przez dzikie ptactwo

ku wiosny. Służby weterynaryjne 
nie wprowadziły jeszcze zakazu 
wypuszczania drobiu z kurników. 
Stale aktualne są za to zalecenia 
dla hodowców. Przede wszyst-
kim należy karmić i poić ptactwo 

wewnątrz zamkniętych pomiesz-
czeń. Pasze nie mogą mieć kon-
taktu z dzikim ptactwem. Ptaki 
z hodowli nie powinny być pojo-
ne wodą np. ze stawu lub oczka 
wodnego. 

Każde podejrzenie choroby 
należy zgłaszać lekarzom wetery-
narii lub władzom lokalnym. 

Objawy kliniczne ptasiej gry-
py u drobiu są mało charakte-
rystyczne i zróżnicowane w za-
leżności od zjadliwości szczepu 
wirusa wywołującego chorobę, 
gatunku i wieku ptaków, zakażeń 
towarzyszących oraz warunków 
środowiskowych. Niepokój po-
winien wzbudzić brak apetytu, 
spadek produkcji jaj, obrzęk grze-
bienia, trudności z oddychaniem 
i biegunka. 

(pw)
fot. internet

SMS z porodówki
Ciężarne krowy wymagają specjalnej uwagi. Hodow-
com z pomocą przychodzi technologia.

Nowinki

Moocall to prosty czujnik, 
działający na zwykłe baterie. Za-
kłada się go na ogon krowy. Koszt 
urządzenia jest póki co wysoki 
i wynosi (w przeliczeniu) ok. 1300 
zł. Urządzenie monitoruje aktyw-
ność zwierzęcia i potrafi wyczuć, 
kiedy zaczyna się poród. Wów-
czas do gospodarza trafia SMS 
ze stosowną informacją. Bateria 

wystarcza na ok. 40 dni działa-
nia urządzenia. Jest ono zapro-
jektowane w taki sposób, by nie 
uległo zniszczeniu w kontakcie 
np. ze ścianą obory. Jeśli czujnik 
w jakiś sposób zsunie się z ogona, 
wówczas także informuje o tym 
rolnika. 

(pw)
fot. internet

Pożyteczna wyszukiwarka 
Na stronie resortu rolnictwa dostępne jest użyteczne narzędzie – wyszukiwarka 
środków ochrony roślin.

Chemikalia

Na opakowaniach środków 
ochrony roślin znajdziemy in-
formacje o dacie produkcji. Data 
dopuszczenia do stosowania nie 
jest już uwzględniana, ale moż-
na ją w prosty sposób sprawdzić. 
Wystarczy wejść na internetową 
wyszukiwarkę środków ochro-
ny roślin, która znajduje się na 
stronach Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi (najprościej wpi-
sać hasło „wyszukiwarka środ-
ków ochrony roślin MRiRW”). Tam 
trzeba wpisać kilka danych, m.in. 
rodzaj preparatu, nazwę substan-
cji czynnej i zastosowanie środka. 
Najważniejsze jest ustalenie daty 
dopuszczenia środka do użytko-
wania. Oczywiście może zdarzyć 
się, że firma z powodzeniem bę-

dzie ubiegała się o przedłużenie 
terminu stosowania i wówczas 
wyszukiwarka uaktualni dane. 

To narzędzie jest bardzo do-
brą bazą wiedzy dla rolników. 
Każdy środek jest dokładnie opi-
sany. Znajdziemy tu nawet wska-
zówki dotyczące dawkowania. 

(pw)

Dopłaty

Nie do końca zielono 
Zazielenienie to wymóg, który skomplikował życie wielu polskim rolnikom. Unia 
Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że system jest zbyt złożony. 

„Zazielenianie – bardziej 
złożony system wsparcia docho-
dów, który nie jest jeszcze sku-
teczny pod względem środowi-
skowym” - to tytuł sprawozdania 
Europejskiego Trybunału Ob-
rachunkowego, które wykazało 
wady zazieleniania. Podstawowy 
zarzut jest taki, że ten wymóg 
nie wpływa zbytnio na kondycję 
środowiska. A w końcu to wła-
śnie leżało u podstaw jego wpro-
wadzenia. Zazielenienie zmieniło 
charakterystykę zaledwie 5 proc. 
powierzchni gruntów rolnych 
w całej Unii Europejskiej. 

Płatność zielona albo, inaczej 
mówiąc, płatność z tytułu zazie-
leniania to stosunkowo nowy 
rodzaj płatności bezpośredniej, 
wprowadzony wraz z reformą 
Wspólnej Polityki Rolnej w 2013 

r. Miała przyczynić się do roz-
wiązania problemu degradacji 
terenów rolnych. Jest to jedy-
na płatność bezpośrednia, któ-
rej przyświeca cel ekologiczny, 
a mianowicie poprawa wyników 
WPR w zakresie oddziaływania 
na środowisko. Rolników zobo-
wiązano do utrzymywania użyt-
ków zielonych oraz przestrzega-
nia zasady dywersyfikacji. 

„Jest mało prawdopodob-
ne, by zazielenianie przyniosło 
istotne korzyści dla środowiska 
i klimatu, przede wszystkim ze 
względu na znaczny efekt de-
adweight (tzn., że takie same 
rezultaty można osiągnąć bez 
pomocy publicznej – red.), któ-
ry ma niekorzystny wpływ na 
politykę w tym obszarze. Efekt 
ten wynika przede wszystkim 

z faktu, że wymogi w zakresie 
zazieleniania są zazwyczaj mało 
ambitne i w dużej mierze od-
zwierciedlają standardowe prak-
tyki rolnicze. Ponadto ze względu 
na powszechne zwolnienia więk-
szość rolników (65 proc.) może 
korzystać z płatności z tytułu 
zazieleniania bez faktycznego 
podlegania obowiązkom w tym 
zakresie. W rezultacie zaziele-
nianie prowadzi do pozytywnych 
zmian w praktykach rolniczych 
na bardzo małej części użytków 
rolnych w UE” – czytamy we 
wnioskach z raportu.  

Czas pokaże, czy zazielenia-
nie zniknie z wymogów, które 
muszą spełniać rolnicy, czy też 
wymagania zostaną zmienione. 

(pw)

Pierwsze targi 2018
18 stycznia odbędą się pierwsze w tym roku targi rol-
nicze, Polagra Premiery. 

Wydarzenie

To 7. edycja tego wydarzenia. 
Impreza będzie podzielona na 
bloki: technika, hodowla i upra-
wy. Gościć będzie do 21 stycznia 
na terenie targów poznańskich. 
Jest oknem wystawowym dla 
najnowszych urządzeń z branży 
rolniczej. Zwiedzający będą mogli 
oddać głos na maszyny, które na-
stępnie otrzymają złote medale. 

Każdy gospodarz znajdzie tu 
coś dla siebie – dostępne są za-
równo urządzenia drobne, np. 

moduły do maszyn rolniczych, 
jak i potężne kombajny i ciągni-
ki. W kategorii roślin uprawnych 
nominowano m.in. odmiany bu-
raka ćwikłowego, pszenicy czy 
grochu. Podczas targów można 
wziąć udział także w wykładach 
i pokazach. 

Następna impreza wystawo-
wa to Mazurski Agro SHOW 2018 
10 i 11 lutego w Ostródzie. 

(pw)
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Czas postanowień i horoskopów
PSYCHOLOGIA  O tym, czy postanowienia noworoczne są ważne, czy czytać horoskopy oraz o tym, że 
przysłowiowa szklanka powinna być do połowy pełna rozmawiamy z psycholożką Danutą Tyburską

– Ostatni tydzień starego 
roku to czas podsumowań. Czy 
warto wracać do tego, co było, 
robić analizy?

– Oczywiście, że tak. War-
to wracać przede wszystkim do 
sukcesów, które nas wzmacniają. 
Przypomnienie sobie ich w trud-
nych chwilach dobrze nam zrobi. 
Analiza porażek jednak również 
jest przydatna, z tym doświadcze-
niem możemy wyruszyć w nową 
drogę, podjąć nowe wyzwania 
i wiemy, na co uważać, czego uni-
kać. 

– Nowy rok zwyczajowo 
kojarzy nam się ze stawianiem 
nowych celów, podejmowa-
niem postanowień i wyrzeczeń. 
Ile warte są takie działania, 
skoro najczęściej już po kilku 
tygodniach o nich zapominamy 
bądź odstępujemy od założo-
nego planu?

– Zawsze warto podejmować 
działania i postanowienia skutku-
jące polepszeniem swojej sytu-
acji, doskonaleniem samego sie-
bie. Problem rzeczywiście w tym, 
że te noworoczne rzadko są reali-
zowane. W naszej kulturze koniec 
roku jest momentem przełomo-
wym, ale praca nad sobą i dla 
siebie uzależniona jest od naszej 
motywacji, a nie czasu. 

 - Jeśli już sobie coś posta-
nowimy, jak do tego dążyć?

 - Głównie koncentrować się 
na pozytywach. To one są siłą na-
pędową zmian w naszym życiu.

– A jak wytrwać w wyrze-
czeniu? 

– Osiągany cel winien być po-
zytywny, np. rzucając papierosy 
koncentruję się przede wszystkim 
na przyszłym lepszym samopo-
czuciu i grubszym portfelu, a nie 
na fakcie, że mogę być zestreso-
wana i zdenerwowana brakiem 
palenia. Podobnie nie odchudzam 
się myśląc o braku czekoladowe-
go batonika, ale wyobrażam so-
bie własną piękniejszą sylwetkę 
w przyszłości.

– Tradycyjnie na początku 
roku sięgamy po horoskopy, by 
poznać przyszłość. Co nam daje 
wiara w przepowiednie?

– Zarówno horoskopy, jak 
i wiara w magię są sposobem na 
ucieczkę od brania odpowiedzial-
ności za własne życie. Łatwiej 
jest ludziom wierzyć, że nagłym 
zrządzeniem losu zdarzy się cud 
i nadejdzie szczęście, zamiast 
w sposób świadomy dążyć do 
tego stanu samodzielnie, krok po 
kroku. Podobnie z nieszczęściem 
– gdy się przydarzy, przyjmuje-
my, że ktoś tak to ułożył, a nie my 
sami je spowodowaliśmy. To do-
syć niebezpieczna droga.

– Ale człowiek boi się 
zmian, to naturalne. Jak sobie 
z takim lękiem radzić?

– Najpierw należy odpowie-
dzieć sobie na pytanie, czego się 
boję, co jest powodem moich lę-
ków. Nie koncentrujmy się przy 
tym na emocjach, ale na faktach. 

Wtedy często okazuje 
się, że nasze obawy są 
nieracjonalne, nie mają 
odzwierciedlenia w rze-
czywistości. A gdy np. 
choroba wywołuje w nas 
strach, to w tym przy-
padku nie koncentrujemy 
się na tym, co nam w tej 
chorobie zagraża, ale co 
możemy zrobić, by z niej 
wyjść: jaką stosować die-
tę, jakie brać leki bądź jaki 
prowadzić tryb życia. 

– Nasze myślenie 
w związku z nadchodzą-
cym nowym okresem 
czasem jest pesymi-
styczne, pełne obaw. Co 
wtedy?

– Przypominajmy 
sobie pozytywne do-
świadczenia, kiedy radzi-
liśmy sobie z trudnymi 
sytuacjami. Pracujmy na 
własnych zasobach oso-
bowościowych, a nie defi-
cytach. Skoro dotąd sobie 
radziliśmy to miejmy wiarę, że 
tak będzie w nowym roku.

– Jakie podejście jest dla 
nas lepsze: że szklanka jest do 
połowy pełna, czy do połowy 
pusta?

– Oczywiście, że zdrowsze po-
dejście jest to, które koncentruje 
się na połowie pełnej szklanki. 
Ono wzbudza w nas pozytywną 
energię i inspiruje do rozwoju.

– Kolejny sylwester to tak-

że zderzenie z upływającym 
czasem: znów mi ubyło życia…

– No cóż. Nie można udawać, 
że nie ubyło nam życia. Ważniej-
sze jest jednak, co w ciągu tego 
roku robiliśmy. Doświadczenie 
życiowe to bezcenny dar, którego 
nie jesteśmy w stanie się nauczyć. 
Ceńmy je w sobie, ale i wykorzy-
stujmy do dalszego realizowania 
podejmowanych celów. Aż nadto 
w naszej historii jest przykładów 
ludzi, którzy nawet w późnym 

wieku odnosili sukces i znajdowa-
li szczęście.

– Czego życzy pani w no-
wym roku naszym Czytelni-
kom? 

– Życzę dostrzegania pozyty-
wów, jakie mamy w swoim życiu 
i koncentrowania się na nich. Pa-
miętajmy, że każdy ma to, na co 
się odważy! Tej odwagi Państwu 
życzę.

(nał)
fot. archiwum

Obrzędy

Hej, kolęda, kolęda!
Kolędowanie to prastary zwyczaj składania sobie ży-
czeń noworocznych, który – niestety – zanika. 

Czas kolędowania przypa-
da zazwyczaj na okres do święta 
Trzech Króli, ale czasem trwa aż 
do połowy stycznia. Zwyczaj ten 
wywodzi się z kultur rolniczych 
i pasterskich Słowian oraz Ru-
munów. Polegał on na składaniu 
sobie życzeń po sąsiedzku. Ko-
lędnicy w zamian otrzymywali 
podziękowania w postaci drob-
nego jedzenia albo datków finan-
sowych. Przy składaniu życzeń 

wykorzystywano różne wierszy-
ki okolicznościowe, związane ze 
świętami i tradycjami religijnymi. 
Były też inscenizacje, by sąsiedzi 
mogli wspólnie się bawić.

Przedstawiamy kilka typów 
kolędowania. 

Chodzenie z żywymi zwie-
rzętami – to najstarsza forma 
kolędowania. Do tego celu były 
wykorzystywane najpopularniej-
sze zwierzęta: konie, byki z jałów-

ką czy też owce. Przystrajano je 
wstążkami i roślinami.

Chodzenie z kozą – jeden 
z uczestników nakrywał się białą 
płachtą, a w ręku trzymał osadzo-
ny na kiju, wystrugany z drewna 
łeb kozy. Łeb był tak skonstru-
owany, że pociągając za sznu-
rek, poruszała się dolna szczęka. 
Chłopiec z kozą biegał po całym 
domu, zabawiając jego miesz-
kańców. Towarzyszyli mu pozo-
stali kolędnicy, śpiewając różne 
przyśpiewki, typu „Gdzie koza 
chodzi, tam się żyto rodzi”. Na 
zakończenie spektaklu koza upa-
dała i trzeba ją było ratować. Tym 
ratunkiem były drobne prezenty. 
W międzyczasie kolędnicy śpiewa-
li kolędy. W niektórych zakątkach 
kraju zamiast kozy była figura ko-
nia, który również upadał, a jego 
ozdrowienie miało symbolizować 
odrodzenie się przyrody i rychłe 
nadejście wiosny.

Na Podlasiu chodzono z kolo-
rowym wężem lub z bocianem.

Trochę inaczej kolędowano 
na Kaszubach. Tu grupa kolędni-
ków mogła liczyć najwyżej dzie-
sięć osób. Wśród nich był bocian 

oraz kominiarz. Zadaniem komi-
niarza było pobrudzenie każdego 
domownika sadzami. Kto tego 
uniknął, nie mógł się spodziewać 
szczęścia w nowym roku. Mło-
de panny musiały być natomiast 
uszczypnięte przez bociana, jeżeli 
chciały mieć dziecko w nowym 
roku.

W naszych stronach w skład 
orszaku kolędowego wchodzi 
między innymi koza, gwiazda 
betlejemska i obowiązkowo trzej 
królowie oraz król żydowski He-
rod. Grupa kolędników stojąc 
przed domem śpiewa kolędy, by 
zachęcić domowników do otwar-
cia drzwi. Po wejściu do domu 
przedstawia inscenizacje różnych 
scen biblijnych i składa życzenia 
świąteczne. Dawniej kolędnicy 
otrzymywali tzw. kolędę, czyli 
pieróg z kaszy gryczanej i słody-
cze. Bardzo rzadko darowano im 
drobne pieniądze. Do kolędowa-
nia przygotowywano się na długo 
przed świętami. Każdy miał swoją 
rolę, do odegrania której pieczo-
łowicie się przygotowywał.

Na południu Polski prakty-
kowane było natomiast wesele 

krakowskie. Tę inscenizację o za-
lotach i zaślubinach przygotowy-
wały młode dziewczęta. 

Jeszcze innym zwyczajem 
było chodzenie z żydem. Uczest-
nicy takiej kolędy na początku 
pytali się, czy mogą wejść, po 
uzyskaniu zgody śpiewali kolędy. 
Po pewnym czasie żyd musiał 
opuścić pokój i schować się w ko-
rytarzu, a w głównym pomiesz-
czeniu pozostali tylko kolędnicy, 
którzy dalej śpiewali kolędy.

Chodzenie na kurki – zwy-
czaj praktykowany na wschodzie 
Polski. Młodzież chodząca po ko-
lędzie przed domem prowadzi 
dialog z gospodarzem typu: „Kur-
ki wam się niosły, dużo macie ja-
jek. Żeby się wam niosły do samej 
jesieni”. Jeśli kolędnicy otrzymali 
niezadowalające ich podzięko-
wanie, zmieniali zakończenie na 
„aby się wam niosły do wiosny”.

Obecnie zwyczaj kolędowa-
nia jest żywy jeszcze na terenach 
wiejskich na wschodzie kraju 
i w Małopolsce, a także w Rumu-
nii i  na Ukrainie. 

(Maw)
fot. commons.wikimedia.org
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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 poniedziałek 15 stycznia o 17.30 WDK organizuje zajęcia kreaty-
wne dla dzieci Tym razem milusińscy będą przygotowywać kartki dla babci 
i dziadka oraz mydełka. Zapisy w Dziale Animacji Kultury, tel. 56 688 17 
27, wew. 24, 535 436 071. Koszt spotkania wynosi 20 zł/os. (w cenę wlic-
zone są wszystkie materiały plastyczne niezbędne do wykonania prac). 
Zgłoszenia są przyjmowane do 9 stycznia.

 W niedzielę 21 stycznia o 17.30 w kościele Matki Bożej Królowej Pol-
ski odbędzie się Koncert Kolęd. W tym roku usłyszymy kolędy i pastorałki 
w wykonaniu Orkiestry Dętej WDK, chóru z parafii pw. św. ap. Szymona 
i Judy Tadeusza, zespołu wokalnego z wąbrzeskiej „trójki”, grupy „Szał” 
oraz Julii Libuszewskiej, Lidii Fabrykiewicz i zespołu „Ichtis”. 

 W niedzielę 28 stycznia 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. 

 Dzień później o 17.00 w tym samym miejscu planowane jest przed-
stawienie teatralne pt. „Profesorek Wodorek w kosmosie” w wykonaniu ak-
torów teatru objazdowego „Pomarańczowy Cylinder”. Bilety w cenie 5 zł do 
nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.

Golub-Dobrzyñ 
 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. 

 20 stycznia w golubsko-dobrzyńskim Domu Kultury wystąpi wokalista 
James Harries. Brytyjski artysta urodził się w 1974 roku, pochodzi z Man-
chesteru. Od 1990 roku mieszka i tworzy w Czechach. Jego muzykę można 
określić jako mieszankę folku, indie i alternatywnego rocka. Zasłynął takimi 
utworami jak: „Salvation”, „Schooting Star” czy „Lights”. Informacje o bile-
tach i szczegółach koncertu już wkrótce. 

 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
 Publiczne Gimnazjum w Rogowie już po raz 15. organizuje gminny 

finał WOŚP. W niedzielę 14 stycznia planowane są występy wokalne, popisy 
taneczne i licytacja gadżetów WOŚP. Zagra także formacja Reflex. Początek 
o 13.00. O 18.00 planowane jest światełko do nieba.  

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 instruktorkę MCK Annę 
Sawicką-Borkowicz. Więcej informacji pod nr. tel. 54 287 24 40.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?2017 rok 
w polskiej muzyce 

PODSUMOWANIE  Miniony rok obfitował w ciekawe premie-
ry płytowe, powroty i debiuty. Po 25 latach działalność zawiesił 
zespół Hey 

Hey – „CDN” 
Hey to jeden z najważniej-

szych zespołów w historii polskie-
go rocka. Grupa powstała w 1992 
roku w Szczecinie z inicjatywy 
Piotra Banacha. Pierwszy krążek 
Hey pt. „Fire” ukazał się rok póź-
niej i zawierał takie utwory jak: 
„Eksperyment”, „Zazdrość”, „Moja 
i twoja nadzieja” czy „Teksański”. 
Już debiut przyniósł zespołowi 
ogromną popularność, popartą 
czterokrotną platyną. W kolej-
nych latach Katarzyna Nosowska 
i jej koledzy ugruntowali swoją 
pozycję na rynku muzyki rocko-
wej. Krążki: „Ho!” i „?” także po-
kryły się platyną i przyniosły ko-
lejne przeboje, m.in. „List” i „Gdy 
mnie sen zmorzy”. 

W ostatnich latach Hey od-
ważnie sięgał po elektronikę, 
co najlepiej słychać na płytach: 
„Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomo-
cy!” i „Do rycerzy, do szlachty, do 
mieszczan”. Ostatni album „Błysk” 
zadebiutował na trzecim miejscu 
polskiej listy najlepiej sprzedają-
cych się płyt OliS. 

W drugiej połowie 2017 roku 
zespół ogłosił zawieszenie dzia-
łalności. 

– Dziękujemy, że przez tak 
wiele lat, nadawaliście sens na-
szemu istnieniu, wpuszczając do 
uszu dźwięki i słowa, które wy-
syłaliśmy w świat. Dziękujemy 
za otuchę i krytykę, za koncerty, 
na które przychodziliście sami, 
a potem z dziećmi. Dziękujemy 
za asystowanie nam przy dora-
staniu i za to, że my mogliśmy 
być przy Was, gdy mijały kolejne 
lata – napisali muzycy na oficjal-
nym fanpage’u. W październiku 
oddali w ręce fanów ostatni krą-
żek zatytułowany „CDN”, będący 
podsumowaniem 25-letniej dzia-

łalności zespołu. Na płycie znala-
zły się dobrze znane kompozycje, 
w nowych aranżacjach. Usłyszy-
my m.in. „Mimo wszystko”, „Sic!”, 
„Kataszę” czy „Kto tam? Kto jest 
w środku?”. 

Jesienią zespół zagrał ostat-
nią trasę koncertową pod hasłem 
„Fayrant Tour”. Obok Katarzy-
ny Nosowskiej i jej kolegów, na 
scenie w największych miastach 
Polski pojawili się m.in. Beata 
Kozidrak, Igor Herbut, Monika 
Brodka, Mela Koteluk czy Dawid 
Podsiadło. Teraz przed zespołem 
Hey przerwa. Miejmy nadzieję, że 
grupa już niebawem wróci z no-
wymi pomysłami. 

Kortez – „Mój dom” 
Na początku listopada z drugą 

płytą wrócił Kortez, czyli Łukasz 
Federkiewicz. Artysta debiutował 
w 2015 roku krążkiem „Bume-
rang”, promowanym utworami: 
„Zostań” i „Od dawna już wiem”. 
Jesienią muzyk wydał „Mój dom”, 
historię rozpadu związku. Produ-
centem, podobnie jak przypadku 
„Bumeranga”, był Olek Świerkot. 
Za teksty odpowiedzialna jest 
Agata Trafalska, której pomogli: 
Roman Szczepanek (znany z „Bu-
meranga”), Mateusz Dopieralski 
(Bitamina) i Maks Kucharski (były 
współlokator Korteza z duetu 
Max Fiszer). „Mój dom” ukazał 
się 3 listopada i już zyskał status 
złotej płyty. Najpopularniejsze 
piosenki to: „Dobrze, że cię mam” 
i „Dobry moment”. 

NiXes – „NiXes” 
Za projektem NiXes stoi trio: 

Ania Rusowicz, Hubert Gasiul 
(prywatnie mąż Ani) i Kuba Galiń-
ski. Rusowicz (córka Ady, legendy 
polskiego big-bitu) podbiła rynek 
muzyczny w 2011 roku, krążkiem 
„Mój big-bit”. Zawarła na płycie 

utwory swojej mamy oraz kilka 
nowych kompozycji m.in. „Ślepą 
miłość”. Teraz artystka postawiła 
na nowe brzmienie. 

– Postanowiłam mieć alter 
ego – napisała w październiku 
na swoim facebooku Rusowicz. 
–Stworzyliśmy z Kubą nową 
muzę, którą nazwałam niXes. 
Podczas ciąży miałam ochotę na-
grać coś innego, bez ujawniania 
kim jestem, po to by dać szansę 
słuchaczom, żeby ocenili muzykę, 
a nie kto i jak śpiewa, czy jest czy-
jąś córką, czy ciocią itd. Nazwałam 
to stylem neo-hippie i gra mi to 
w sercu jak California, którą sobie 
upodobałam. Nie oznacza to, że 
nie będę nagrywała i występowa-
ła jako Rusowicz, nic się nie zmie-
nia, jedynie nie chcę łączyć tych 
dwóch muzycznych ścieżek.

Album NiXes zyskał pozytyw-
ne recenzje krytyków. Płytę pro-
mują utwory: „Hole in the Uni-
verse” i „Circles”. 

Natalia Nykiel 
– „Discordia” 
Natalię Nykiel śmiało można 

określić jako czołową przedsta-
wicielkę polskiego electropopu. 
Artystka jest znana szerokiej pu-
bliczności z programu telewizyj-
nego The Voice of Poland. Na fali 
sukcesu w talent show wokalistka 
wydała album „Lupus Electro”. 
W ubiegłym roku Nykiel wykona-
ła kolejny krok w karierze, nagry-
wając drugi krążek „Discordia”. 

– W przypadku piosenki „Er-
ror” tekst jest bezpieczny, opo-
wiada o pozytywnych emocjach 
– mówiła Natalia Nykiel. – Jeśli 
chodzi o „Spokój”, miałam duże 
obawy i poczucie, że wystawiam 
się na oceny, zrywam z siebie 
koszulę. Ten tekst jest dla mnie 
trudny, osobisty. Negatywna re-
akcja bolałaby mnie dużo bar-
dziej. Zdaję sobie sprawę, że moja 
muzyka dociera do licznej grupy 
odbiorców. Jednocześnie to eks-
cytujące, że weszłam w nowy 
etap, że się nie boję.

Za produkcję drugiego albu-
mu ponownie w całości odpo-
wiedzialny był Michał Fox Król. 
Muzykę napisali Fox i Natalia. 
Wokalistka jest także odpowie-
dzialna za niektóre teksty, choć 
znajdziemy także akcenty z go-
ścinnym udziałem: Marii Peszek, 
Julii Marcell, Dawida Podsiadło 
czy Kamila Durskiego.

(ToB) 
fot. internet 

i materiały promocyjne

Z nowym albumem wróciła także Natalia Nykiel
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20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 śledczy Anity Gargas odc. 55,  
09:15 Blondynka odc. 67, - serial  
10:15 Doktor Quinn odc. 22 s. 2, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 13, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 rolniczy 
12:50 Cudowny świat przyrody 
 odc. 13, - serial 
13:25 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 8, olimpijski 
13:35 Puchar Świata - Turniej Czterech 
 Skoczni w Innsbrucku 
 Skoki narciarskie  
14:00 Puchar Świata - Turniej Czterech 
 Skoczni w Innsbrucku 
 Skoki narciarskie  
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3235,  
18:30 Korona królów odc. 5, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 191, - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać - publicystyczny 
23:25 Wielka japońska emerytura - 
dokumentalny 
00:30 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 6, - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 115, - serial 

06:20 Szpital odc. 224, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 157, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 4, - serial 

09:10 Brzydula odc. 215, - serial 

09:45 Brzydula odc. 216, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 499, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 158, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 398, - serial 

14:55 Szpital odc. 225, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 217, - serial 

18:30 Brzydula odc. 218, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 500, - serial 

20:00 Kobieta na topie - - komedia 

21:55 Oszuści odc. 9, - serial 

22:55 Niewierni odc. 9, - serial 

23:50 Listy do Julii - - komedia 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 1, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 4, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 2, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 4, - animowany 
08:00 V.I.P. odc. 15, - serial  
09:00 Esmeralda odc. 85,  
10:00 Esmeralda odc. 86,  
11:00 Drużyna A odc. 2, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 322, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 3, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 159, 
15:00 Dom nie do poznania odc. 262 
16:00 Esmeralda odc. 87,  
17:00 Esmeralda odc. 88,  
18:00 Drużyna A odc. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 323, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 123, - serial 
21:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni 
 - science fi ction 
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 125, - serial 
00:20 Spadkobiercy odc. 24, - rozrywka

06:00 To moje życie! odc. 197 s. 3,  
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2, - serial 
08:00 Rewir odc. 2, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 9, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 19 s. 11, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 9, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 5, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 5, - serial 
13:50 Niedoręczony list 
 odc. 3 s. 1, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 61,  
15:45 Lekarze na start odc. 32, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 33, - serial 
17:05 Rewir odc. 3, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3, - serial 
20:00 Blondynka w koszarach 
 - komedia 
22:00 Agenci bardzo specjalni 
 - komedia 
00:15 Facet pełen uroku 
 - komediodramat 

08:05 Zakładka odc. 1, - publicystyczny 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Fachowiec - dramat 

11:00 Czterdziestolatek odc. 5, - serial 

12:05 Czterdziestolatek odc. 6, - serial 

13:10 Wyrok na Franciszka Kłosa 

 - dramat 

15:00 Chuligan literacki 

 odc. 71, - publicystyczny 

15:40 Koniec świata - obyczajowy 

16:50 Ostatnia akcja 

 - komedia sensacyjna 

18:35 Klejnot niezwykłej urody. 

 Życie i muzyka Iannisa 

 Xenakisa - dokumentalny 

19:45 Teraz animacje! - Trzej Królowie 

 - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Ecce homo Homolka - komedia 

21:50 Dziennik fi lozofa odc. 4, 

22:10 Dzieci hipisów - historia nieznana 

 - dokumentalny 

23:25 Bling Ring - komediodramat 

01:05 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 431, 
 - felieton 
06:55 Daj mi duszę, resztę zabierz 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 82, 
08:35 Ukryte skarby 
 odc. 3, - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 59, - serial  
10:05 Flesz historii 
10:25 Borys Niemcow. Śmierć 
 w cieniu Kremla 
 - dokumentalny  
11:25 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej 
 odc. 14, - dokumentalny 
11:40 Ludzie z żelaznych domów 
 - dokumentalny  
12:30 Adam Chmielowski - Brat 
Albert. Siedem obrazów z życia 
 - dokumentalny  
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 7,  
14:35 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 63, - serial 
15:15 Źródła naszej cywilizacji 
 - dokumentalny  
16:20 Mieczysław Paluch. 
 Człowiek, powstaniec, 
 dowódca - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 33, 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 60, - serial 
18:35 Pomniki historii - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 8, 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 1, - serial 
21:30 Historia Roja, czyli w ziemi 
 lepiej słychać odc. 1, - serial 
22:15 Spór o historię odc. 6, 
22:50 Muzy i kochanki odc. 1, 
 - dokumentalny 
23:25 Feldpost Osten 1942-44 
 - dokumentalny 
23:50 Ośmiornica odc. 58 s. 7, 
 - serial 
01:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 82

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków 
 - animowany 
09:00 Na zdrowie poradnikowy  
09:20 Święty Franciszek i brat Leon 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Krakowskie Betlejem 
 - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
14:00 Bałwany - komedia  
15:20 Przełamywanie barier. 
Podróże apostoła Pawła 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Boże Narodzenie w Indiach 
 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego w 
 Sanktuarium św. 
 Józefa w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 19, 
 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Pochodzenie świata odc. 1, 
 - dokumentalny  
23:00 Sanktuarium świętej Anny 
 w La Palud - dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl odc. 212 s. 11, 
 - serial 
06:35 Afryka od kuchni odc. 9, - serial 
07:00 M jak miłość odc. 198, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1773, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 512, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 56, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 112, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 63 s. 5, - serial 
15:20 Rodzinka.pl odc. 208 s. 10, 
 - serial 
15:50 Rodzinka.pl odc. 209 s. 10, 
 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 20, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4981, 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:25 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 16, - felieton 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1773, 
 - serial 
20:05 Barwy szczęścia odc. 1774, 
 - serial 
20:40 Dzięki Bogu już weekend 
 - kabaret 
21:05 The Good Doctor odc. 4, - serial 
21:55 Ostatni pasażer - thriller 
23:40 Skazani na Shawshank 
 - dramat

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 2 
07:50 Doradca smaku odc. 34, 
 - kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2157, 
10:55 Ukryta prawda odc. 519, - 
serial  
12:00 Szkoła odc. 261, - serial  
13:00 19+ odc. 143, - serial 
13:30 19+ odc. 144, - serial 
14:00 Szpital odc. 405, - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 7 
16:00 Szkoła odc. 262, - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 520, - 
serial 
18:00 Szpital odc. 406, - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 52, 
19:50 Uwaga! odc. 5181, reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 28, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2608, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 40, - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 
s. 14 
22:35 Piękne istoty - fantastyczny  
01:05 Karmazynowy przypływ 
 - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 590, - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 

262, - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 

263, - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 95, - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 582, - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 203, - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 396, - serial 

14:00 Pierwsza miłość - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 642, - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja reporterów 

16:30 Na ratunek 112 odc. 86, - serial 

17:00 Gliniarze odc. 74, - serial 

18:00 Pierwsza miłość - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 451, - serial 

20:10 Australia Melodramat  

23:45 Drapieżnik - thriller 

09:10 Brzydula 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 15:00 Chyligan literacki 13:35 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Świat hollywoodzkiej aktorki wali się w gruzy, gdy 
kuzyn defrauduje jej pieniądze, a ukochany Derek 
wdaje się w romans z menedżerem. Pod wpływem 
impulsu kobieta zaciąga się do armii USA.

Nastoletni Ethan Wate spotyka dziewczynę ze 
swoich snów. Między młodymi rodzi się uczucie, 
które dla chłopaka jest zagrożeniem _ Lenie nie 
wolno wiązać się ze zwykłymi śmiertelnikami.

„Piękne istoty”
(2013r.) TVN 22:35

„Blondynka w koszarach”
(2008r.) TV Puls 20:00
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Rodzinny ekspres poradnikowy 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 191, 
 - serial  
10:15 Doktor Quinn odc. 23 s. 2, 
 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 14, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 rolniczy 
12:55 Rusty, król kangurów 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 167, - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
 - rozrywka 
15:10 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
 wie... - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 40, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3236,  
18:35 Nieznane serce odc. 1, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 - teleturniej 
21:25 Powrót Robin Hooda 
 - przygodowy 
23:20 Urodzinowy koszmar - thriller 
00:55 Komornik - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 116, - serial 

06:20 Szpital odc. 225, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 158, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 4, - serial 

09:10 Brzydula odc. 217, - serial 

09:45 Brzydula odc. 218, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 500, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 159, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 399, - serial 

14:55 Szpital odc. 226, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 219, - serial 

18:30 Brzydula odc. 220, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 501, - serial 

20:00 Lemony Snicket: Seria 

 niefortunnych zdarzeń - komedia 

22:20 48 godzin - komedia sensacyjna 

00:25 Moc magii odc. 4, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 2, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 3, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 5, - animowany 
08:00 V.I.P. odc. 16, - serial 
09:00 Esmeralda odc. 87,   
10:00 Esmeralda odc. 88,   
11:00 Drużyna A odc. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci odc. 323, 
 - serial  
13:00 Galileo odc. 632  
14:00 Galileo odc. 633  
15:00 Dom nie do poznania odc. 263 
16:00 Esmeralda odc. 89,  
17:00 Esmeralda odc. 90,  
18:00 Drużyna A odc. 4, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 324, 
 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 1, - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 121, - serial  
22:00 Decydująca gra - thriller 
00:00 Tajemniczy Jezus 
 - dokumentalny

06:00 To moje życie! odc. 198 s. 3,  

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 3, - serial 

08:00 Rewir odc. 3, - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 9, - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 20 s. 11, - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 9, - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 11 s. 5, - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 15 s. 5, - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 4, - serial 

14:45 Królowa serc odc. 62,  

15:45 Lekarze na start odc. 33, - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 34, - serial 

17:05 Rewir odc. 4, - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 3, - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4, - serial 

20:00 Smak zemsty - sensacyjny 

22:05 Dorwać Cartera - thriller 

00:10 Wrota do piekieł - horror 

08:10 Antyfonie odc. 1, 

 - publicystyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Którędy po sztukę odc. 65, 

 - publicystyczny 

09:15 Ostatnia akcja 

 - komedia sensacyjna 

11:00 Czterdziestolatek odc. 7, - serial 

12:05 Czterdziestolatek odc. 8, - serial 

13:05 Chopin i jego Europa 2017 

 - recital Charles Richard 

 - Hamelin Koncert 

14:40 Fabryka - dramat 

15:30 Pegaz odc. 84, kulturalny 

16:35 Portret podwójny - obyczajowy 

18:35 Jestem Kuba - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 89 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Znieważona ziemia - dramat 

22:15 Tygodnik kulturalny kulturalny 

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 5, 

23:20 T/Aboret live - Slot Art Festival 

2016 Koncert 

00:30 Ecce homo Homolka - komedia 

06:50 Był taki dzień - felieton 
07:00 Mieczysław Paluch. Człowiek, 
powstaniec, dowódca 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 83, 
08:35 Ukryte skarby odc. 4, 
 - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 60, - serial  
09:55 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 6, 
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 11, - serial  
10:55 Podróże z historią odc. 44, 
11:25 Taśmy bezpieki odc. 33, 
 - dokumentalny 
12:00 Jaki jest z bliska 
 - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 8,  
14:25 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 34, - serial 
14:50 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 3, 
15:20 Odkryć tajemnicę 
 odc. 2, - serial 
16:20 Szpiedzy - serial 
17:10 Szpiedzy odc. 1, - serial 
17:45 Czas honoru odc. 61, - serial 
18:35 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 99, 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 9, 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV - reportaż 
20:30 Pacyfi k w ogniu odc. 1, 
 - dokumentalny 
21:35 Historia Roja, czyli w ziemi 
 lepiej słychać odc. 2, - serial 
22:25 Szerokie tory odc. 90, 
22:55 Sarid - dokumentalny 
00:00 Ośmiornica odc. 59 s. 7, 
 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 19, 
 - animowany  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Koncert kolędowy Eleni 
 - koncert  
11:15 20 lat dla świata 
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Z dalekiego wschodu do 
 betlejemskiej szopki - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ewolucja - nauka czy 
 ślepa wiara? - dokumentalny 
14:00 Pochodzenie świata odc. 1, 
 - 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. 9, - serial  
17:00 Domek nr 6 - krótkometrażowy 
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
 - publicystyczny  
19:30 Latający dom odc. 4, 
 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Józef z Egiptu odc. 33, - serial 
22:40 Kolędowanie z Włodkiem 
 Pawlikiem - muzyczny 
23:40 Kto o nic nie prosi, niczego 
 nie dostaje - reportaż

05:50 Rodzinka.pl odc. 213 s. 11, 
 - serial 
06:25 Podróże z historią odc. 47, 
07:05 M jak miłość odc. 199, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
11:15 Barwy szczęścia odc. 1774, -
  serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 513, 
 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 57, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 113, - serial 
14:15 Coś dla Ciebie odc. 133, 
 - publicystyczny 
14:40 Rodzinka.pl odc. 210, - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 3, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 21, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4982, 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1774, 
 - serial 
20:05 Barwy szczęścia odc. 1775, 
 - serial 
20:45 U pana Boga za piecem 
 - komedia 
22:30 Savages: ponad bezprawiem 
 - thriller 
00:50 The Good Doctor odc. 4, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 28, 

 - kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2158, 

10:55 Ukryta prawda odc. 520, - serial  

12:00 Szkoła odc. 262, - serial  

13:00 19+ odc. 145, - serial 

13:30 19+ odc. 146, - serial 

14:00 Szpital odc. 406, - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 7 

16:00 Szkoła odc. 263, - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 521, - serial 

18:00 Szpital odc. 407, - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 53, 

19:50 Uwaga! odc. 5182, reporterów 

20:00 Harry Potter i kamień fi lozofi czny 

 - fantastyczny 

23:10 Święty - sensacyjny 

01:30 Życie bez wstydu odc. 3 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 591, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 264, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 265, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 96, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 583, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 204, - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 397, - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2603, 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 643, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 87, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 75, - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2604, 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 452, - serial 
20:10 Jak rozpętałem II wojnę 
 światową - komedia 
22:00 Spider-Man - science fi ction 
00:45 Memento - thriller 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Czterdziestolatek 17:45 Czas honoru

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Wielka przygoda Harry’ego Pottera rozpoczyna się 
w dniu jego jedenastych urodzin, gdy dowiaduje się 
on, że jest synem dwojga potężnych czarodziejów 
i że sam również ma nadzwyczajne zdolności 
magiczne.

Wojenna farsa o pechowym szeregowcu Franku 
Dolasie, który chce koniecznie zabłysnąć 
bohaterskimi czynami, ale wplątuje się w coraz 
bardziej niesamowite tarapaty.

„Jak rozpętałem II wojnę 
światową”

(1969r.) Polsat 20:10

„Harry Potter i kamień fi lozofi czny”
(2001r.) TVN 20:00
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09:10 Korona królów

05:40 Jaka to melodia?  
06:10 Sprawa dla reportera  
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:05 Córka kapitana odc. 1 
09:10 Korona królów odc. 1, - serial  
09:40 Korona królów odc. 2, - serial  
10:20 Korona królów odc. 3, - serial  
10:50 Korona królów odc. 4, - serial  
11:20 Korona królów odc. 5, - serial  
11:55 Orszak Trzech Króli 
13:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 111, - kulinarny 
14:25 Dama w czarnym welonie 
 odc. 6, - serial 
15:30 Hotel Nostalgia - artystyczny 
16:30 Rajd Dakar 2018 odc. 1 
16:40 Puchar Świata - Turniej 
 Czterech Skoczni 
 w Bischofshofen 
 Skoki narciarskie  
17:00 Puchar Świata - Turniej 
 Czterech Skoczni 
 w Bischofshofen 
 Skoki narciarskie  
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Goldeneye - sensacyjny 
22:30 Masz talent - komedia 
00:25 Powrót Robin Hooda 
 - przygodowy

05:40 Ukryta prawda 

 odc. 117, - serial 

06:40 Mango - Telezakupy 

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 2, - serial 

09:50 Brzydula odc. 213, - serial 

10:25 Brzydula odc. 214, - serial 

11:00 Brzydula odc. 215, - serial 

11:35 Brzydula odc. 216, - serial 

12:10 Ben Hur odc. 1, 

 - historyczny 

14:15 Ben Hur odc. 2, 

 - historyczny 

16:45 Miłość, szmaragd i krokodyl 

 - przygodowy 

19:00 Listy do Julii - - komedia 

21:15 Moja wielka grecka wycieczka 

 - komedia 

23:20 Godziny szczytu III 

 - komedia 

1:10 Moc magii odc. 5, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 3, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 6, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 4, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 6, - animowany 
07:55 Tom i Jerry Show 
 odc. 1, - animowany 
08:25 Garfi eld odc. 28, - serial 
08:45 Kosmiczni wojownicy - przygodowy 
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 320, - serial  
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 321, - serial  
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 322, - serial  
13:45 STOP Drogówka odc. 160, 
14:45 Akademia sztuk walki - rodzinny 
16:55 Bez odwrotu - sensacyjny 
19:00 Galileo odc. 634 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 323, - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 324, - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 122, - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 123, - serial  
00:00 Ostra broń - sensacyjny

05:45 Niesamowite! odc. 17, - serial 

06:05 Niesamowite! odc. 18, - serial 

06:45 Taki jest świat odc. 40 s. 3, 

07:20 Tajemnice medyczne 

 odc. 2, - serial 

08:20 Tajemnice medyczne 

 odc. 3, - serial 

09:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 31, - serial 

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 32, - serial 

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 33, - serial 

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 34, - serial 

13:15 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

14:30 Małolaty na obozie - komedia 

16:05 Opowieść wigilijna 

 - animowany 

18:00 Blondynka w koszarach 

 - komedia 

20:00 Hulk - sensacyjny 

22:50 Guardians: Misja 

 superbohaterów - sensacyjny 

00:35 Resident Evil: Apokalipsa 

 - horror

08:05 Gazda z Diabelnej odc. 1, - serial 

09:05 Informacje kulturalne 

09:25 Trzymaj się swoich chmur 

 - piosenki Seweryna 

 Krajewskiego - koncert 

10:30 Dwoje bliskich obcych ludzi 

 - obyczajowy 

11:40 Kolędy na szlaku Kolberga 

 - dokumentalny 

12:45 Szklane domy. Historia osiedli 

 społecznych - dokumentalny 

13:30 Mały wielki człowiek Western 

15:55 Informacje kulturalne ekstra 

 odc. 2552 

16:25 Jańcio Wodnik - dramat 

18:15 Tygodnik kulturalny kulturalny 

19:05 Hip Hop Evolution odc. 1, - serial 

20:00 Którędy po sztukę 

 odc. 65, - publicystyczny 

20:20 Portret damy - dramat 

22:50 A la venue de Noel Koncert 

00:35 Francuski łącznik - sensacyjny

06:50 Był taki dzień odc. 433, 
 - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 1, - serial 
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 1, Program krajoznawczy 
08:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 2, - serial 
09:10 W pustyni i w puszczy 
 odc. 4, - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 168, - kulinarny 
10:35 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 6, - serial 
11:35 Dzikie Chiny odc. 1, - serial 
12:35 Amerykańska broń 
 odc. 1, - dokumentalny 
13:30 Szerokie tory odc. 87, 
14:10 Wielka gra - teleturniej 
15:05 Spór o historię odc. 164, 
15:40 Człowiek Boga 
 - dokumentalny 
16:40 Tam, gdzie nie kwitną jabłonie 
 - reportaż 
17:50 Jan Serce odc. 10, - serial 
18:55 Generałowie Hitlera odc. 1, 
 - serial  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 1, - serial 
21:35 Skępska Królewna - reportaż 
22:15 Jedwabny szlak odc. 1, - serial 
23:20 Inny świat - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Brat naszego Boga - spektakl 
09:30 Czwarty mędrzec - religijny 
10:00 Msza Święta w Uroczystość 
 Objawienia Pańskiego 
11:30 Święty na każdy dzień  
11:35 Z dalekiego wschodu do 
 betlejemskiej szopki - reportaż 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:15 Graj dudka, graj Koncert 
13:45 Ocalić od zapomnienia  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 33, - serial  
14:40 Motywy Bożego Narodzenia 
 zawarte w sztuce Bazyliki 
 Santa Maria Maggiore w Rzymie 
15:20 Nuty nadziei - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Mój brat papież - wywiad 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Spis powszechny i gwiazda 
 - dokumentalny 
22:30 Koncert Bożonarodzeniowy: 
 A anieli grają! Koncert 
23:50 Adoracja w Kalkucie 
 - dokumentalny

06:05 Gorący lód - dokumentalny 
07:00 M jak miłość odc. 1338, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:50 Lajk! odc. 1, 
11:10 Ostoja 
11:45 Barwy szczęścia odc. 1772, 
 - serial 
12:15 Barwy szczęścia odc. 1773, 
 - serial 
12:50 Barwy szczęścia odc. 1774, 
 - serial 
13:20 Było, nie minęło - ekstra odc. 1, 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:15 Rodzinka.pl odc. 211 s. 11, 
 - serial 
15:50 The Voice Kids odc. 1, 
 - rozrywka 
16:50 The Voice Kids odc. 2, 
 - rozrywka 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar odc. 5 
18:45 Pogoda odc. 2887 
19:05 Postaw na milion - teleturniej 
20:05 The Voice Kids odc. 3, 
 - rozrywka 
21:15 The Voice Kids odc. 4, 
 - rozrywka 
22:20 Uniewinniony - thriller 
00:05 Zakazane królestwo 
 - przygodowy

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1039, 

11:00 Na Wspólnej odc. 2606, - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2607, - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2608, - serial  

12:25 Remont razem - rozrywka  

13:25 Azja Express odc. 7 s. 2 

15:00 Biały Kieł - przygodowy 

17:20 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 6 s. 9, 

17:55 Tu się gotuje! odc. 6, - kulinarny 

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 

14 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 54, 

19:45 Uwaga! odc. 5183, reporterów 

20:00 Tajemnice lasu Musical 

22:40 Wielki Mike - dramat 

01:20 Porachunki  - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My3 odc. 17, 
 - dla dzieci i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 25, - animowany 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 26, - animowany 
09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 38, - animowany 
09:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 32, - animowany 
10:15 Ewa gotuje odc. 285, - kulinarny 
10:50 Spider-Man - science fi ction  
13:35 Jak rozpętałem II wojnę światową 
 - komedia  
15:25 Kabaret na żywo - kabaret 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 132,  dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 453, 
 - serial 
20:00 Gala Mistrzów Sportu 83. 
 Plebiscytu „Przeglądu 
 Sportowego” 
22:05 Sekretne życie Waltera Mitty 
 - komedia 
00:45 Oddział - horror 

08:50 Gotowe na wszystko 13:35 STOP Drogówka 06:00 Niesamowite! 16:25 Jańcio Wodnik 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

11:45 Barwy szczęścia 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Mike Oher spędził dzieciństwo na ulicy. Przypadek 
sprawił, że o jego losie dowiedziała się zamożna 
Leigh Anne Tuohy. Dzięki jej bezinteresowności 
chłopiec został jednym z najlepszych futbolistów.

Przestępcy wykradają z centrum kierowania 
bronią kosmiczną na Syberii urządzenie służące 
do detonowania bomb nuklearnych krążących na 
satelitach. Bond udaje się do Rosji, by udaremnić ich 
zamiary.

„Goldeneye”
(1995r.) TVP 1 20:15

„Wielki Mike”
(2009r.) TVN 22:40



Niedziela, 7 stycznia 2018

14:05 Poldark: Wichry losu

05:10 Świadectwo odc. 1, - serial 
06:10 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 643, 
 - program redakcji katolickiej 
09:15 Jak to działa? odc. 149 
09:40 Jak to działa? odc. 144 
10:10 Sonda II odc. 70 
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 54, 
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 31, - serial 
11:40 Sekrety mnichów 
 odc. 14, poradnikowy 
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Życie w powietrzu 
 odc. 2, - serial 
14:05 Poldark: Wichry losu 
 odc. 2 s. 2, - serial 
15:15 Poldark: Wichry losu 
 odc. 3 s. 2, - serial 
16:45 Rajd Dakar 2018 odc. 2 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 The Wall. Wygraj marzenia 
 - teleturniej 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 68, - serial 
21:10 Pewnego razu w Rzymie 
 - komedia 
22:45 Mój tydzień z Marilyn 
 - biografi czny 
00:35 Goldeneye - sensacyjny

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 4, - animowany 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 7, - animowany 

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 7, - animowany 

07:35 Tom i Jerry Show odc. 1, 

 - animowany 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 2, 

 - animowany 

08:30 Hua Mulan - przygodowy 

10:55 Galileo odc. 634  

11:55 Bezsenność w Seattle 

 - komedia 

14:05 Nowe imperium - dramat 

16:35 Niewidzialny - sensacyjny 

19:00 Galileo odc. 635 

20:00 Skyline - science fi ction 

22:00 Kiedy dzwoni nieznajomy - horror 

23:50 STOP Drogówka odc. 160, 

00:50 Na patrolu odc. 3, - serial

05:55 Niesamowite! odc. 6, - serial 

06:55 Allo, Allo odc. 5 s. 3, - serial 

07:35 Allo, Allo odc. 6 s. 3, - serial 

08:15 Allo, Allo odc. 1 s. 4, - serial 

08:55 Przygody Merlina 

 odc. 1, - serial 

09:50 Przygody Merlina 

 odc. 2, - serial 

10:50 Opowieść wigilijna - animowany 

12:45 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:00 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:10 Ostatni legion - przygodowy 

17:20 Hulk - sensacyjny 

20:00 Protektor - sensacyjny 

21:55 Koliber - sensacyjny 

23:55 Wikingowie odc. 1 s. 2, - serial 

00:55 Allo, Allo odc. 5 s. 8, - serial

08:00 Gazda z Diabelnej odc. 2, - serial 

09:00 Scena klasyczna odc. 1, Recital 

09:50 Trzeci punkt widzenia 

 - publicystyczny 

10:30 Koncert na 707 ulic 

 - krótkometrażowy 

11:30 Portret damy - dramat 

14:00 Krakowiacy i górale - wstęp 

 - rozmowa 

14:15 Krakowiacy i górale Inny 

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 66, - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 512, kulturalny 

18:15 Zabawa w koty - spektakl 

20:00 W ciemności - dramat 

22:30 Pegaz odc. 48, kulturalny 

23:00 Trzeci punkt widzenia 

 - publicystyczny 

23:35 Na niebiosów uboczu odc. 2, 

 - dokumentalny 

00:35 T/Aboret live - Slot Art Festival 

 2016 - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 434, - felieton 
06:55 Rok w puszczy - Białowieski Park 
 Narodowy - dokumentalny 
08:00 Droga od Chrystusa do 
 Konstantyna odc. 6, 
 - dokumentalny 
09:10 Parada oszustów odc. 3, - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 170, - kulinarny 
10:35 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 7, - serial 
11:25 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 6,  
11:55 Odkryć tajemnicę odc. 2, - serial  
12:55 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 1, - dokumentalny 
14:00 Szerokie tory odc. 55, 
14:35 Włóczęgi - komedia 
16:20 Wielka gra odc. 49, - teleturniej 
17:15 Ex libris 
17:45 Córka kapitana odc. 1 
18:50 Pacyfi k w ogniu odc. 1, 
 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Trędowata Melodramat 
22:15 Hitler i Niemcy. Chora namiętność 
 odc. 1 
23:10 Wcześnie urodzony - obyczajowy 
00:30 Jedwabny szlak odc. 1, - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 3, - serial 
11:30 20 lat dla świata 
11:40 Aktywna zima odc. 1,  
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:00 Hwange - reportaż 
14:10 Nowy kształt wiary 
 - katolicyzm - dokumentalny 
15:05 Święty na każdy dzień  
15:10 Koncert życzeń - muzyczny  
16:00 Boska Liturgia z Katedry 
 Greckokatolickiej 
 we Wrocławiu 
19:00 Miasto, które zapomniało 
 o Bożym Narodzeniu 
 - animowany 
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 9, 
 - serial 
22:20 Święty na każdy dzień  
22:30 Vatican Magazine 
 - informacyjny  
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
23:30 Z Benedyktem XVI rok, po 
 roku odc. 6, - serial 

05:55 Słowo na niedzielę 
06:10 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 5, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1339, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
09:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1775, - serial 
10:10 Rodzinne oglądanie 
 - czołówka odc. 8 
10:15 Niedźwiedź - władca gór 
 - dokumentalny 
11:15 Puchar Świata - Tour de Ski 
 w Val di Fiemme Biegi 
 narciarskie  
11:25 Puchar Świata - Tour de Ski 
 w Val di Fiemme Biegi 
 narciarskie  
12:35 Program rozrywkowy - rozrywka 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:15 Na sygnale odc. 168, - serial 
15:45 Na sygnale odc. 169, - serial 
16:20 The Voice Kids odc. 3, 
 - rozrywka 
17:05 The Voice Kids odc. 4, 
 - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 3 
18:45 Pogoda odc. 2888 
18:55 Na sygnale odc. 170, - serial 
19:25 Rodzinka.pl 
 odc. 218 s. 11, - serial 
20:05 Zakazane królestwo 
 - przygodowy 
22:00 Polowanie - dramat 
00:05 Uniewinniony - thriller

05:50 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1040, 

11:00 Domowe rewolucje odc. 1 s. 2 

12:00 Co za tydzień odc. 832, 

12:40 Drzewo marzeń 

 odc. 3, - rozrywka 

13:45 Zakręcony piątek - komedia 

15:50 Harry Potter i kamień 

 fi lozofi czny - fantastyczny  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 55, 

19:45 Uwaga! odc. 5184, reporterów 

20:00 Gwiezdne wojny IV - Nowa 

 nadzieja - science fi ction 

22:30 Uciekinier - science fi ction 

00:35 MasterChef odc. 4 s. 6 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

07:45 My3 odc. 18, program dla dzieci 

 i młodzieży 

08:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 39, - animowany 

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 40, - animowany 

09:05 Księżniczka i żaba - animowany 

11:25 Dragonball - Ewolucja 

 - fantastyczny 

13:10 Rysiek Lwie Serce - animowany 

15:25 Sekretne życie Waltera Mitty 

 - komedia  

17:50 Nasz nowy dom odc. 87 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

 - publicystyczny 

20:05 Opolska Noc Kabaretowa 2017 

 - kabaret 

23:20 Godziny strachu - thriller 

01:35 Transporter - sensacyjny

05:40 Ukryta prawda odc. 118, - serial 

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Dwóch i pół odc. 4 s. 11, - serial 

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 2, - serial 

10:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 2, - serial 

11:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 2, - serial 

12:15 Brzydula odc. 217, - serial 

12:50 Brzydula odc. 218, - serial 

13:25 Brzydula odc. 219, - serial 

14:00 Brzydula odc. 220, - serial 

14:40 Klejnot Nilu - przygodowy 

16:50 Na tropie Marsupilami - komedia 

19:00 Oszuści odc. 9, - serial 

20:00 Godziny szczytu III - komedia 

21:55 Zabójcza broń odc. 13, - serial 

22:55 Zaginiony w akcji III - sensacyjny 

01:05 Moc magii odc. 6, - rozrywka

19:00 Oszuści 10:55 Galileo

06:55 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:10 Parada oszustów

14:00 Familiada 12:40 Drzewo marzeń 11:25 Dragonball - 
Ewolucja

Lato 1956 roku. 23-letni Colin Clark otrzymuje 
stanowisko trzeciego asystenta reżysera na planie 
fi lmu, w którym główną rolę gra sławna Marilyn 
Monroe. Nieśmiały Colin budzi sympatię gwiazdy.

Tess i jej nastoletnią córkę Annę więcej dzieli, niż łączy. 
Za sprawą chińskich ciasteczek na matkę i córkę 
zostaje rzucony czar. Tess staje się piętnastolatką, 
a Anne czterdziestoletnią kobietą.

„Zakręcony piątek”
(2003r.) TVN 13:45

„Mój tydzień z Marilin”
(2011r.) TVP 1 22:50



Poniedziałek, 8 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:35 Łap start-up odc. 1, 
08:55 Łap start-up odc. 2, 
09:20 Jaka to melodia?  
10:15 Doktor Quinn odc. 24 s. 2, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 15, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Pakujemy odc. 7, - edukacyjny 
12:55 Życie w powietrzu odc. 2, - serial  
14:00 Elif odc. 168, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 3 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 41, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3237,  
18:30 Korona królów odc. 6, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Pastorałka - spektakl 
22:00 Zbrodnia Film kryminalny 
00:10 Pewnego razu w Rzymie 
 - komedia

05:20 Ukryta prawda odc. 119, - serial 

06:20 Szpital odc. 226, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 159, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 4, - serial 

09:10 Brzydula odc. 219, - serial 

09:45 Brzydula odc. 220, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 501, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 160, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 400, - serial 

14:55 Szpital odc. 227, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 221, - serial 

18:30 Brzydula odc. 222, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 502, - serial 

20:00 Zagadka przeznaczenia 

 - obyczajowy 

22:30 Nie z tego świata 

 odc. 16 s. 5, - serial 

23:25 Koszmar z ulicy Wiązów - horror 

01:30 Moc magii odc. 7, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 5, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 8, - animowany 
08:00 V.I.P. odc. 17, - serial 
09:00 Esmeralda odc. 89,   
10:00 Esmeralda odc. 90,   
11:00 Drużyna A odc. 4, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 324, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 4, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 53, 
15:00 Dom nie do poznania odc. 264 
16:00 Esmeralda odc. 91,  
17:00 Esmeralda odc. 92,  
18:00 Drużyna A odc. 5, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 325, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 124, - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4, - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5, - serial 
22:00 Galileo odc. 634  
23:00 Galileo odc. 635  
00:00 STOP Drogówka odc. 160

06:00 To moje życie! odc. 199 s. 3,  

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4, - serial 

08:00 Rewir odc. 4, - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 9, - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 21 s. 11, - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 9, - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 12 s. 5, - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 16 s. 5, - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 5, - serial 

14:45 Królowa serc odc. 63,  

15:45 Lekarze na start odc. 34, - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 35, - serial 

17:05 Rewir odc. 5, - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4, - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5, - serial 

20:00 Ice Soldiers Film akcji 

21:55 Dorwać Cartera - thriller 

00:00 Tranzyt - sensacyjny 

01:50 Taki jest świat odc. 40 s. 3

08:10 Scena klasyczna odc. 1, Recital 

09:00 Portret podwójny - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek odc. 9, - serial 

12:05 Czterdziestolatek odc. 10, - serial 

13:15 Niemcy - dramat 

15:20 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 512, kulturalny 

16:10 Bielszy niż śnieg Nowele fi lmowe 

16:55 Szatan z siódmej klasy 

 - fi lm dla młodzieży 

18:50 Peace ‘n’ Pop odc. 1, - serial 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Kraina duchów, świat oczami 

 plemienia Ju’Hoansi 

 - dokumentalny 

22:00 Kronos odc. 7, - reportaż 

22:45 Którędy po sztukę 

 odc. 67, - publicystyczny 

22:50 Videofan odc. 90 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 6, 

23:25 Zabić Sekala - dramat 

01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 435, 
 - felieton 
07:00 Polskie bitwy odc. 5, 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 84, 
08:40 Ukryte skarby 
 odc. 5, - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 61, - serial  
10:00 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 80, 
10:15 Amerykańska broń 
 odc. 1, - dokumentalny  
11:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 20, - reportaż 
11:40 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 9,  
14:35 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 35, - serial 
15:00 Solny skarb UNESCO 
 odc. 3, - reportaż 
15:10 Spór o historię odc. 33, 
15:50 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 1, 
 - dokumentalny  
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Czas honoru odc. 62, - serial 
18:35 Esperanto - język nadziei 
 - reportaż 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 10, 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Najdziwniejsza broń na 
 świecie odc. 1, - serial 
21:35 Historia Roja, czyli w ziemi 
 lepiej słychać odc. 3, - serial 
22:25 Droga wodna niestrzeżona 
 - reportaż 
23:30 Bitwa wrocławska 
 - dokumentalny 
01:10 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 84

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:30 Vatican Magazine - informacyjny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Narciarski żółtodziób odc. 1, 
 - edukacyjny 
11:45 Dobra wiara, dobre tricki 
 - reportaż 
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kosmos - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Trinity Goodheart - dramat 
15:40 Aktywna zima  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie  
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej  
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 20 lat dla świata  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 26, - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 55, - serial  
23:00 Joanna d’Arc. Pod sztandarami 
 wiary - dokumentalny 
23:55 Izba Pamięci Pułkownika 
Kuklińskiego - reportaż

05:55 Rodzinka.pl odc. 214 s. 11, 
 - serial 
06:30 Historia Bożego Narodzenia 
 - reportaż 
07:05 M jak miłość odc. 200, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1775, - serial 
11:45 Liturgia Bożego Narodzenia 
 - publicystyczny 
12:50 Tylko z tobą odc. 58, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 114, - serial 
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 64 s. 5, - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 4, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 22, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 4 
18:40 Pogoda odc. 2889 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1775, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1776, - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1340, - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Słowo na A odc. 1, - serial 
23:05 Słowo na A odc. 2, - serial 
00:20 Łowca pedofi lów 
 - dokumentalny

05:40 Uwaga! odc. 5184, reporterów  
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 12, poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2159, 
10:55 Tu się gotuje! odc. 6, - kulinarny 
11:00 Ukryta prawda odc. 521, - serial  
12:00 Szkoła odc. 263, - serial  
13:00 19+ odc. 147, - serial 
13:30 19+ odc. 148, - serial 
14:00 Szpital odc. 407, - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 7 
16:00 Szkoła odc. 264, - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 522, - serial 
18:00 Szpital odc. 408, - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 56, 
19:50 Uwaga! odc. 5185, reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 31, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2609, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 41, - teleturniej 
21:30 Życie bez wstydu odc. 4 s. 5 
22:30 Projekt Lady odc. 5 s. 2 
23:35 Dary anioła: Miasto kości 
 - fantastyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 592, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 266, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 267, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 97, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 584, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 205, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 398, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2604, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 644, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 88, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 76, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2605, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 454, - serial 
20:05 Transporter - sensacyjny  
22:00 Skazaniec - dramat 
00:30 Braveheart - Waleczne Serce 
 - dramat

09:10 Brzydula 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czterdziestolatek 19:00 Sensacje XX wieku

05:55 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Gangster Jack Carter przyjeżdża na pogrzeb brata. 
Richie zginął wypadku samochodowym, który sam 
spowodował. Nie mogąc uwierzyć w usłyszaną 
wersję wydarzeń, Jack podejmuje prywatne 
śledztwo.

Spokojne życie mieszkańców i turystów 
spędzających czas w miejscowości na Półwyspie 
Helskim zostaje zburzone, gdy dochodzi do zbrodni. 
Śledztwo prowadzi komisarz Tomasz Nowiński.

„Zbrodnia”
(2014r.) TV Puls 22:00

„Dorwać Cartera”
(2000r.) TV Puls 21:55
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10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Sonda II odc. 70  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 - teleturniej 
10:15 Doktor Quinn odc. 25 s. 2, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 16, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca 
12:55 W trosce o bagna - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 169, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 4 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 42, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3238,  
18:30 Korona królów odc. 7, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 7, - serial 
21:15 Sekundy, które zmieniły życie odc. 
5, - dokumentalny 
21:35 śledczy Anity Gargas odc. 56, 
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci - serial 
22:35 Uwięzione odc. 2, - serial 
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 9, - serial 
00:35 Zbrodnia - kryminalny

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1177, - serial 

06:20 Szpital odc. 227, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 160, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 4, - serial 

09:10 Brzydula odc. 221, - serial 

09:45 Brzydula odc. 222, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 502, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 161, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 401, - serial 

14:55 Szpital odc. 228, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 223, - serial 

18:30 Brzydula odc. 224, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 503, - serial 

20:00 Następne 48 godzin 

 - komedia sensacyjna 

22:05 Wzgórze złamanych serc 

 - sensacyjny 

00:50 Niewierni odc. 9, - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 6, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 9, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 6, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 9, - animowany 
08:00 V.I.P. odc. 18, - serial 
09:00 Esmeralda odc. 91,   
10:00 Esmeralda odc. 92,   
11:00 Drużyna A odc. 5, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 325, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 5, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 54, 
15:00 Dom nie do poznania odc. 265 
16:00 Esmeralda odc. 93,  
17:00 Esmeralda odc. 94,  
18:00 Drużyna A odc. 6, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 326, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 125, - serial 
21:00 Przetrwać - science fi ction 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 126, - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 25, - rozrywka

06:00 To moje życie! odc. 200 s. 3,  

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5, - serial 

08:00 Rewir odc. 5, - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 9, - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 22 s. 11, - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 9 s. 9, - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 13 s. 5, - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 17 s. 5, - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 6, - serial 

14:45 Królowa serc odc. 64,  

15:45 Lekarze na start odc. 35, - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 36, - serial 

17:05 Rewir odc. 6, - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5, - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6, - serial 

20:00 Godzilla - sensacyjny 

22:30 Ice Soldiers Film akcji 

00:30 Smak zemsty - sensacyjny

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:10 Informacje kulturalne ekstra 

 odc. 2552 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Szatan z siódmej klasy 

 - fi lm dla młodzieży 

11:00 Czterdziestolatek odc. 11, - serial 

11:55 Czterdziestolatek odc. 12, - serial 

13:10 Szach i mat Nowele fi lmowe 

13:45 Informacje kulturalne 

14:05 Gry uliczne - sensacyjny 

16:00 Tygodnik kulturalny kulturalny 

16:50 Pokuszenie - dramat 

18:45 Głos nadziei - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Stepowy król Lir - spektakl 

21:55 Droga na północ 

 - komediodramat 

23:55 Dziennik fi lozofa odc. 7, 

00:05 Performance odc. 94, 

 - program artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 436, - felieton 
07:00 Myśli o Polsce - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 85, 
08:35 Ukryte skarby odc. 6, - reportaż 
09:15 Czas honoru odc. 62, - serial  
10:05 Flesz historii 
10:30 Dzikie Chiny odc. 1, - serial  
11:25 Szpiedzy odc. 1, - serial  
12:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 6, - serial  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 10,  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 36, - serial 
14:50 Koło historii odc. 32, 
15:25 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 1, - serial  
16:30 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny 
17:25 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 15, - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 63, - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 165, 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 167, 
19:55 Nowe Ateny odc. 68, 
 - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
21:30 Historia Roja, czyli w ziemi lepiej 
 słychać odc. 4, - serial 
22:25 Na krawędzi wojny odc. 2, - serial 
23:25 Chce się żyć - dramat 
01:25 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 85

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia - 
publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
09:40 Syria - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 55, - serial  
14:50 Święty Mikołaj - historia 
 prawdziwa - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki  
17:00 Spacer po misji w Gahunga 
 - reportaż 
17:10 Prosto o gospodarce 
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Sabina K. - obyczajowy

06:05 Rodzinka.pl odc. 215 s. 11, 
 - serial 
06:40 500 lat minęło 
07:05 M jak miłość odc. 201, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1776, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 514, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 59, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 115, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 65 s. 5, - serial 
15:25 M jak miłość odc. 1340, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 23, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 8 
18:45 Pogoda odc. 2890 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1776, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1777, - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1341, - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Ekspresu Reporterów 
 - publicystyczny  
22:55 Kara poza wyrokiem 
 - dokumentalny 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 274 s. 14, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 2 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 31, - kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2160, 

10:55 Ukryta prawda odc. 522, - serial  

12:00 Szkoła odc. 264, - serial  

13:00 19+ odc. 149, - serial 

13:30 19+ odc. 150, - serial 

14:00 Szpital odc. 408, - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 7 

16:00 Szkoła odc. 265, - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 523, - serial 

18:00 Szpital odc. 409, - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 57, 

19:50 Uwaga! odc. 5186, reporterów 

20:10 Doradca smaku 

 odc. 33, - kulinarny 

20:15 Paszporty Polityki 2017 Relacja 

22:00 Zabójcza broń - komedia 

 sensacyjna 

0:20 Kuba Wojewódzki 

 odc. 3 s. 11, Talk show 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 593, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 268, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 269, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 98, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 585, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 206, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 399, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2605, - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 645, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 89, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 77, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2606, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 455, - serial 
20:05 Braveheart - Waleczne Serce 
 Dramat historyczny  
23:55 Ryzykanci - sensacyjny 
02:00 Duże dzieci - komedia

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 16:00 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

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

Schyłek XIII w. Po śmierci króla Szkocji władzę 
w kraju przejmuje angielski monarcha Edward 
I. William Wallace, chcąc zapewnić Szkocji 
niezależność, zostaje przywódcą powstania przeciw 
tyranii.

Na atolu Mururoa Francuzi przeprowadzają próbę 
nuklearną. Jaja waranów ulegają napromieniowaniu. 
Czterdzieści lat później wykluwa się mutant, który 
zmierza w stronę Nowego Jorku.

„Godzilla”
(2012r.) TV Puls 20:00

„Braveheart - Waleczne Serce”
(1995r.) Polsat 20:05
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jak to działa? odc. 149  
09:15 Dylematu 5 odc. 2, - serial 
10:15 Doktor Quinn odc. 26 s. 2, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand odc. 17, 
 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 rolniczy 
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 1, - serial 
14:00 Elif odc. 170, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 5 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 43, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3239,  
18:30 Korona królów odc. 8, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test Quiz  
21:55 Szaleństwo na pustyni. Historia 
 Rajdu Paryż - Dakar 
 - dokumentalny 
23:00 Nadzy wśród wilków - dramat 
00:55 Naszaarmia.pl

05:20 Ukryta prawda odc. 120, - serial 

06:20 Szpital odc. 228, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 161, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 4, - serial 

09:10 Brzydula odc. 223, - serial 

09:45 Brzydula odc. 224, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 503, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 162, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 402, - serial 

14:55 Szpital odc. 229, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 225, - serial 

18:30 Brzydula odc. 226, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 504, - serial 

20:00 Zmiana pasa - sensacyjny 

22:10 Mentalista odc. 18 s. 5, - serial 

23:10 Lepiej późno niż później 

 - komedia 

01:45 Moc magii odc. 9, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 7, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 7, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 10, - animowany 
08:00 V.I.P. odc. 19, - serial 
09:00 Esmeralda odc. 93,   
10:00 Esmeralda odc. 94,   
11:00 Drużyna A odc. 6, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 326, - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 6, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 55, 
15:00 Detektywi w akcji odc. 7, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 95,  
17:00 Esmeralda odc. 96,  
18:00 Drużyna A odc. 7, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 327, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 126, - serial 
21:00 Tajemnicza przesyłka 
 - sensacyjny 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 127, - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 26, - rozrywka

06:00 To moje życie! odc. 201 s. 3,  

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6, - serial 

08:00 Rewir odc. 6, - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 9 s. 9, - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 1 s. 12, - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 10 s. 9, - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 14 s. 5, - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 18 s. 5, - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 7, - serial 

14:45 Królowa serc odc. 65,  

15:45 Lekarze na start odc. 36, - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 37, - serial 

17:05 Rewir odc. 7, - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6, - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 7, - serial 

20:00 Handel - sensacyjny 

22:10 Tranzyt - sensacyjny 

00:00 Koszmar minionego lata - horror 

02:00 Wikingowie odc. 4 s. 3, - serial

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:10 Szlakiem Kolberga 

 odc. 14, kulturalny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Pokuszenie - dramat 

11:00 Czterdziestolatek odc. 13, - serial 

12:05 Czterdziestolatek odc. 14, - serial 

13:05 Dotknięcie ręki - psychologiczny 

14:50 Dezerterzy odc. 54, 

 - publicystyczny 

15:25 Hydrozagadka 

 - komedia sensacyjna 

16:50 Słoneczny zegar - obyczajowy 

18:50 Jonasz w brzuchu Lewiatana 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 26, 

 - rozmowa 

20:25 Manhattan - - komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 8, 

22:20 Wstęp do fi lmu Rozmowa 

22:40 Karbala Film wojenny 

00:40 Informacje kulturalne 

01:05 Pornografi a - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 437, - felieton 
07:00 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 86, 
08:35 Ukryte skarby odc. 7, - reportaż 
09:05 Czas honoru odc. 63, - serial  
09:55 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 10, 
10:25 Droga wodna niestrzeżona 
 - reportaż  
11:30 Spór o historię odc. 33,  
12:10 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 7, - serial 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 165,  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 167,  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 37, - serial 
15:20 Na krawędzi wojny odc. 2, - serial  
16:20 Ambasador Spasowski 
 - dokumentalny  
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 12, - serial 
17:45 Czas honoru odc. 64, - serial 
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 51, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 49, 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 52, 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:35 Historia Roja, czyli w ziemi lepiej 
 słychać odc. 5, - serial 
22:25 Jeżeli zapomnimy o nich 
 - reportaż 
23:35 Męskie sprawy Film historyczny 
01:30 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 86

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki  
09:25 Sanktuaria polskie  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 9, - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki - 
serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Miłość odnajdzie cię wszędzie 
 - obyczajowy 
13:50 Jasełka tradycyjne - Cieszyn 
 2014 - edukacyjny  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie poradnikowy  
16:30 Z nami bezpiecznie  
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej w Bazylice 
 Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Świąteczny duch - obyczajowy 
23:25 Kruszynka - dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl odc. 216 s. 11, 
 - serial 
06:35 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 202, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1777, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 515, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 60, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 116, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 66 s. 6, - serial 
15:30 M jak miłość odc. 1341, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 24, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 9 
18:45 Pogoda odc. 2891 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1777, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1778, - serial 
20:45 Na sygnale odc. 172, - serial 
21:15 Na sygnale odc. 173, - serial 
21:45 Nieznośny pan Darcy - - komedia 
23:25 Jedyna szansa odc. 5, - serial 
00:30 Mali i niebezpieczni - jak 
 Ameryka zbroi swoje dzieci 
 - dokumentalny 
01:35 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 274 s. 14, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 2 
07:50 Doradca smaku odc. 33, 
 - kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2161, 
10:55 Ukryta prawda odc. 523, - serial  
12:00 Szkoła odc. 265, - serial  
13:00 19+ odc. 151, - serial 
13:30 19+ odc. 152, - serial 
14:00 Szpital odc. 409, - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 7 
16:00 Szkoła odc. 266, - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 524, - serial 
18:00 Szpital odc. 410, - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 58, 
19:50 Uwaga! odc. 5187, reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 35, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2610, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 42, - teleturniej 
21:30 Od kołyski aż po grób 
 - sensacyjny 
23:35 Zabójcza broń 
 - komedia sensacyjna 
01:55 MasterChef odc. 4 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 594, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 270, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 271, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 99, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 586, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 207, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 400, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2606, - serial  
14:50 Dlaczego ja? odc. 646, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 90, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 78, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2607, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 456, - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 485, - serial 
20:40 Duże dzieci - komedia  
22:50 Szkoła uwodzenia - dramat 
01:00 Inna kobieta - komedia

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Czterdziestolatek 14:10 Sensacje XX wieku

11:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Adriana, trzynastoletnia Meksykanka, zostaje porwana 
wraz z grupą innych dziewcząt i kobiet przez szajkę 
handlarzy żywym towarem. Jej brat, Jorge, dokłada 
wszelkich starań, by odnaleźć siostrę.

Marcus, Rob, Eric, Kurt i Lenny spotykają się po 
trzydziestu latach w rodzinnym mieście na pogrzebie 
szkolnego trenera koszykówki. W domu zmarłego 
z rozrzewnieniem wspominają dawne czasy.

„Podróż przedślubna”
(2010r.) Polsat 22:45

„Hamdel”
(2007r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kotlety pożarskie 
z pieczonymi ziemniakami

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
400 g filetu z kurczaka
40 g bułki pszennej
100 ml mleka
1 żółtko
30 g masła
1 jako
60 g bułki tartej
80 ml oleju
sól, pieprz (do smaku)
1 kg ziemniaków
2 ząbki czosnku 
gałązka rozmarynu 

Sposób wykonania:
Przeprowadź obróbkę wstępną 

surowców. Namocz bułkę w mleku, 
odciśnij. Mięso zmiel dwukrotnie, 
podczas drugiego mielenia dodaj 
bułkę. Rozetrzyj masło z żółtkiem 
i dodaj do masy mięsnej. Masę 
dokładnie wymieszaj i dopraw do 
smaku. Uformuj osiem małych, Dagmara Przybyłek

owalnych kotletów, 
panieruj je w jajku 
i tartej bułce. Smaż 
na rozgrzanym 
tłuszczu na złoty 
kolor. 
Ziemniaki umyj, 

ugotuj w mundur-
kach na półtwar-
do. Pokrój je na 
ćwiartki, dopraw 
pokrojonym drobno 
czosnkiem, listkami 
rozmarynu i wymie-
szaj z olejem. Piekar-
nik nagrzej do tem-
peratury 180 stopni 
(funkcja termoobieg 
grill), opiekaj 15 min. 
do zrumienienia.  

Smacznego!
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Kierowco, bój się!
PRAWO  W 2018 roku weszły (i wejdą) w życie nowe przepisy, istotne dla kierujących pojazdami. Czy spowo-
dują one ograniczenie wypadków drogowych czy raczej drenaż naszych kieszeni?

Polska to kraj, w którym 
wyjątkowo często dochodzi do 
zmian przepisów. W naszym kra-
ju w latach 2012-14 prawo zmie-
niało się aż 56 razy częściej niż 
w innych krajach Europy! W 2017 
roku urzędnicy państwowi wy-
dali ponad 35 tys. nowych aktów 
prawnych. Niektóre z nich powin-
niśmy znać.

Wykroczenia drogowe 
przedawniają się po upływie 
trzech lat (uprzednio 2 lata) od 
chwili ich popełnienia (jeżeli 
w ciągu roku od czynu wszczęto 
postępowanie) i ma to znaczenie 
w przypadku wykroczeń ujawnio-
nych np. przez fotoradar.

W przypadku orzeczenia 
przez sąd zakazu prowadzenia 
pojazdu (np. za jazdę po pijane-
mu), jeśli osoba skazana usiądzie 
za kółkiem, grozi jej kara pozba-
wienia wolności do lat 5.

Ucieczka przed policją jest 
obecnie traktowana jak przestęp-
stwo zagrożone karą od 3 miesię-
cy do 5 lat pozbawienia wolności. 
Uprzednio było to tylko wykro-
czenie. Tu może jednak dochodzić 
do nadużycia ze strony policjanta, 
bo nie każde niezatrzymanie się 
do kontroli jest od razu ucieczką 

przed policją. Jest to jednak temat 
dla prawników.

W przypadku spowodowania 
wypadku po pijanemu bądź pod 
wpływem narkotyków, sąd nie 
będzie mógł wydać wyroku po-
zbawienia wolności w zawiesze-
niu.

Od listopada 2017 roku obo-
wiązują również nowe zasady 
badań technicznych pojazdów. 
Główna zmiana polega na płace-
niu z góry za badanie techniczne. 
Wyniki badań są również umiesz-
czane w bazie CEPIK.

Od nowego roku tzw. mDo-

kumenty miały się znaleźć w na-
szych telefonach. Na razie jest to 
jednak w powijakach, a Minister-
stwo Cyfryzacji nie jest w stanie 
podać terminu ich wprowadzenia. 
Szkoda, bo pomogłoby to kierow-
com, którzy często zapominają 
prawa jazdy i płacą „gapowe”.

W połowie 2018 roku mają 
wejść w życie przepisy dotyczące 
młodych kierowców oraz tych, 
którzy utracili prawo jazdy za 
punkty. Główne założenie zmian 
to dwuletni okres próby oraz ry-
gorystyczne ograniczenie pręd-
kości (przez pierwsze 8 miesięcy 
od chwili uzyskania prawa jazdy). 
Obowiązkowa prędkość w obsza-
rze zabudowanym to 50 km/h, 
niezależnie od tego, czy inne 
znaki pozwalają jechać z większą 
prędkością. Poza obszarem zabu-
dowanym maksymalna prędkość 
to 80 km/h, a na drodze ekspre-
sowej i autostradzie 100 km/h. 
Samochód takiego młodego kie-
rowcy winien być oznakowany 
zielonym liściem. Kierowca powi-
nien się również doszkalać w wy-
znaczonych ośrodkach.

W myśl zaleceń Unii Euro-
pejskiej, mają być zlikwidowane 
podwyższone prędkości w trakcie 
jazdy nocą w obszarze zabudowa-
nym z 60 km/h do 50 km/h. Ma 
być też zmniejszona dozwolona 
prędkość na autostradzie do 130 
km/h. Jednak czy te przepisy wej-
dą w życie? 

(Maw)
fot. pixabay.com

Adwokat radzi

Sprzedać mieszkanie z kredytem?
Dziś kazus poświęcony sprzedaży mieszkania, na które właścicielka zaciągnęła 
kredyt hipoteczny.

Pani Agata 10 lat temu kupi-
ła małe mieszkanie. Zaciągnęła 
wówczas kredyt hipoteczny we 
frankach, który spłaca do chwi-
li obecnej. Ze względu na po-
wszechnie znane problemy fran-
kowiczów, nadal ma sporo do 

oddania bankowi (ok. 110 tys. zł). 
W międzyczasie zmieniła miej-
sce pracy i zamieszkania. Teraz 
chciałaby sprzedać mieszkanie, 
ale najlepiej od razu z kredytem 
- np. 30 tys. w gotówce dla niej, 
a nowy nabywca zostaje z kredy-

tem hipotecznym. Czy jest taka 
możliwość?

Niestety sytuacja, w której 
znalazła się pani Agata dotknęła 
wiele osób, które kilka lat temu 
zdecydowały się zaciągnąć kre-
dyt na dom czy mieszkanie we 

frankach szwajcarskich. W chwili 
obecnej, kiedy kurs franka poszy-
bował w górę, osoby te próbują 
znaleźć rozwiązanie tej patowej 
sytuacji. Nasza czytelniczka chcia-
łaby pozbyć się kredytu hipotecz-
nego poprzez sprzedaż mieszka-
nia i przekazanie zobowiązania 
potencjalnemu nabywcy. Nie ma 
jednak takiej możliwości, bo ża-
den bank nie zgodzi się na takie 
rozwiązanie. Jedyną możliwością 
w tym przypadku jest zaciągnięcie 
kredytu przez kupującego, któ-
ry w dniu sprzedaży mieszkania, 
po wcześniejszym uzgodnieniu 
z bankiem, zostanie automatycz-
nie przekazany na spłatę kredytu 
zaciągniętego przez panią Agatę. 
Bank wykreśli wtedy hipotekę 
z księgi wieczystej, a ewentualna 
nadwyżka zostanie przekazana 
pani Agacie. Aby jednak ją uzyskać 
we wskazanej powyżej wysokości, 

pani Agata musi sprzedać miesz-
kanie za kwotę o 30 tys. wyższą 
niż pozostały do spłaty kredyt 
i ewentualne doliczyć dodatko-
we opłaty, które pobierze bank 
w związku z wcześniejszą spłatą. 
To, czy takie opłaty występują, 
warunkuje treść umowy kredy-
towej zawartej z bankiem. Często 
w umowach tych zawarty jest 
jednak zapis, że po kilku latach od 
zawarcia umowy opłata taka nie 
jest już pobierana. Należy dodać, 
że przy tego typu transakcjach 
sprzedający nie otrzymuje fizycz-
nie na swoje konto pieniędzy na 
spłatę kredytu, tylko są one bez-
pośrednio przekazywane na ra-
chunek banku. 

adw. Anna Krawczyk-
Koźmińska

fot. pixabay.com
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Szczecin – miasto portowe
PODRÓŻE  Szczecin, mimo że nie leży nad morzem, jest znanym miastem portowym. A równocze-
śnie dużym ośrodkiem gospodarczym i naukowym Pomorza Zachodniego

Szczecin leży nad Odrą i jezio-
rem Dąbie. Pod względem wielko-
ści jest trzecim miastem w Polsce 
i zamieszkuje go prawie 500 tys. 
mieszkańców! Mimo że od morza 
dzieli je w linii prostej 65 kilome-
trów, jest znanym miastem porto-
wym. Znajdują się tu liczne stocznie 
jachtowe, remontowe, a ośrodek 
słynie z tradycji morskich. 

Historia miasta
Pierwsza osada na terenie 

obecnego Szczecina pojawiła się na 
przełomie VII i VI wieku p.n.e. Była 
to osada kultury łużyckiej. Samo 
wzgórze zamkowe jest zamieszka-
łe od 700 roku n.e. W IX wieku na 
wzgórzu został postawiony gród 
otoczony fosą, a wokół niego roz-
winęła się osada rybacka. W 967 
roku Mieszko I przyłączył Pomo-
rze do Polski. W 1005 roku terena-
mi tymi władał Bolesław Chrobry. 
Liczne podboje Chrobrego na po-
łudniu i walka z Czechami spowo-
dowały osłabienie jego władzy na 
północy. Doszło od dużego usamo-
dzielnienia się książąt pomorskich. 
Dopiero za panowania Bolesława 
Krzywoustego, w 1121 roku książę 
Warcisław złożył hołd lenny kró-
lowi Polski. Wkrótce też Szczecin 
wszedł w skład Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego Narodu Niemieckiego. 
W połowie XIII wieku książę Bar-
nim nadał miastu prawa miejskie, 
stało się ono miastem hanzeatyc-
kim. Barnim III Wielki wybudował 
swoją siedzibę „Kamienny Dom” 
oraz kaplicę Ottona. 

W 1474 roku władzę w Szczeci-
nie objął książę słupski Bogusław X, 
który zjednoczył całe Pomorze Za-
chodnie ze Szczecinem jako stolicą. 
Miasto przechodziło pod panowa-
nie różnych władców: a to książąt 
niemieckich, a to władców szwedz-
kich. Po wojnie trzydziestoletniej, 
w 1654 roku, Pomorze zostało 
podzielone między Brandenbur-
gię a Szwecję, która to otrzyma-

ła Szczecin. W 1720 roku królowa 
szwedzka sprzedała Szczecin kró-
lowi pruskiemu Fryderykowi Wil-
helmowi II za 2 miliony talarów. 

W 1939 roku zostało utwo-
rzone tzw. Wielkie Miasto Szcze-
cin. W okresie II wojny światowej 
w mieście i okolicach utworzono 
ponad 100 obozów pracy. Ośrodek 
został wyzwolony przez Armię Ra-
dziecką w kwietniu 1945 roku. Nie-
stety, bardzo ucierpiał z powodu 
działań wojennych.

Co ciekawego 
można zwiedzić 
w Szczecinie?
Zamek Książąt Pomorskich 

– początki zamku sięgają 1346 
roku, kiedy książę Barnim III wybu-
dował na wzgórzu swoją siedzibę 
„Kamienny Dom” oraz kaplicę Ot-
tona. Zamek był wielokrotnie prze-
budowywany, między innymi po 
pożarze w 1530 roku. Do najwięk-
szej rozbudowy doszło za czasów 
księcia Jana Fryderyka w 1582 roku. 
Po wymarciu rodu Gryfitów, za-
mek stał się siedzibą namiestnika 
szwedzkiego, a od 1720 roku stacjo-

nował tu garnizon pruski. Właśnie 
wtedy został poważnie zniszczony, 
a degradacja pogłębiła się na sku-
tek nalotów alianckich podczas II 
wojny światowej. Do odbudowy 
zamku przystąpiono bardzo późno, 
dopiero w1958 roku i trwała ona aż 
do 1980 roku. Obecnie zamek jest 
własnością Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego. Mieści się 
w nim centrum kulturalne, teatr, 
kino. Jest też zaplecze kulinarne. 
W tym miejscu odbywają się liczne 
spotkania kulturalne, występy ar-
tystyczne i historyczne, koncerty. 

Wały Chrobrego – taras wi-
dokowy usytuowany na skarpie 
wzdłuż brzegu rzeki Odra o długo-
ści 500 m. Powstał w 1907 r. jako 
słynne założenie architektonicz-
no-urbanistyczne będące wizerun-
kiem miasta. Wzdłuż wałów zloka-
lizowane są siedziby ważniejszych 
instytucji: urzędu wojewódzkiego, 
Muzeum Narodowego oraz Szko-
ły Morskiej. Niedaleko znajduje się 
wzgórze zamkowe. Z wałów rozpo-
ściera się wspaniały widok na Odrę 
i cumujące tu statki. To właśnie 

tutaj odbywają się słynne zloty ża-
glowców świata. 

Muzeum Narodowe w Szcze-
cinie –  budynek oddany do użyt-
ku w 1913 r. od początku był zwią-
zany z muzeum miejskim. Można 
było tu spotkać bogate zbiory 
archeologiczne i etnograficzne 
Europy i Afryki. Obecnie budynek 
pełni również rolę muzeum. Jest 
tu przechowywana i eksponowa-
na największa w Polsce zabytkowa 
kolekcja kultur pozaeuropejskich.

Muzeum Tradycji Regional-
nych – to kolejne muzeum wcho-
dzące w skład Muzeum Narodo-
wego. Jest usytuowane w centrum 
miasta, w barokowym budynku 
Sejmu Stanów. Budynek powstały 
w XVIII wieku w przeszłości służył 
jako miejsce obrad samorządu 
pomorskiego. W okresie między-
wojennym był siedzibą Pomor-
skiego Muzeum Krajowego. Po 
wojnie budynek został przejęty 
przez Muzeum Pomorza Zachod-
niego, a obecnie mieści się w nim 
jedna z filii Muzeum Narodowego. 
W jego wnętrzach możemy obej-

rzeć zabytki sztuki pomorskiej. 
W muzeum mieszczą się ekspozy-
cje stałe:

• Gabinet Pomorski. W zwier-
ciadle monet, banknotów i pieczę-
ci,

• Złoty wiek Pomorza. Sztu-
ka na dworze książąt pomorskich 
w XVI i XVII wieku,

• Stare srebra,
• Lapidarium z rzeźbami „Moj-

żesz” B. Bleekera oraz „Fryderyk II 
Wielki” J.G. Schadowa. 

Oprócz tych wystaw stałych, 
bardzo często organizowane są 
wystawy czasowe oraz warsztaty 
edukacyjne dla młodzieży. 

Bazylika Archikatedralna 
św. Jakuba Apostoła – główny 
kościół rzymskokatolicki Szcze-
cina, zlokalizowany na starówce. 
Zbudowany na przełomie XVI i XVII 
wieku w stylu gotyckim. W czasie II 
wojny światowej został całkowicie 
zniszczony, ale w latach powojen-
nych z dużą pieczołowitością od-
budowano go. W jego wnętrzach 
możemy spotkać między innymi 18 
płaskorzeźb z XV wieku, krucyfiks 
w kształcie Drzewa Życia z wy-
spy Uznam, również z XV wieku. 
W bazylice jest wiele kaplic: kaplica 
Książąt Pomorskich, kaplica Armii 
Krajowej, kaplica Św. Wojciecha 
czy też kaplica Św. Maksymiliana 
Kolbe.

Szczecin to miasto z bogatą 
tradycją historyczną. Jest tam wie-
le miejsc, które warto zobaczyć, 
a które nie zostały uwzględnione 
w tym opracowaniu. Szczecin to 
również miasto pełne parków i te-
renów spacerowych oraz stocznia 
szczecińska, która zasłynęła jako 
miejsce walk z komunistycznymi 
władzami. Wreszcie Szczecin to 
port, z którego możemy wypłynąć 
w szeroki świat. 

(Maw)
fot. (Maw), internet

Szczecin z lotu ptaka

Na Odrze znajdują się barki – restauracje Wały Chrobrego - reprezentacyjne miejsce Szczecina
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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)

Będziesz teraz wyjątkowo optymistyczny, pozytyw-
nie nastawiony do innych, a co za tym idzie – to-
lerancyjny. Przebaczysz ludziom dawne przewinienia 
i wykażesz dużo cierpliwości względem tych, którzy 
będą popełniać błędy. Wykorzystaj ten dobry czas na 
zawarcie nowych znajomości. Ale bądź ostrożny i nie 
baw się w swatkę, bo ściągniesz na siebie kłopoty.

Jeśli nie musisz, nie podejmuj teraz żadnych decyzji, 
a zwłaszcza tych wiążących się z ryzykiem. To nie jest 
też dobry moment na wprowadzanie zmian w życiu. 
Lepiej odpuść i poczekaj na wsparcie planet. Będziesz 
miał tendencję do czarnowidztwa i wyolbrzymiania 
kłopotów, co zirytuje twoje otoczenie. Staraj się nie 
dopuścić do kłótni, ignoruj zaczepki.

Trudnych spraw masz po dziurki w nosie, ale powoli 
wszystko zacznie się układać. Finał niektórych tema-
tów może cię zaskoczyć, jednak będziesz się cieszył, 
że masz je już z głowy. W pracy bądź ostrożny. Pa-
miętaj, by nie polegać na osobach, które kiedyś cię 
zawiodły i nie zlecać im zadań. Weekend koniecznie 
poświęć na odpoczynek, naładuj baterie.

Pracowity czas. Z taką werwą przystąpisz do reali-
zacji obowiązków służbowych, że konkurencja zo-
stanie daleko w tyle. Możesz liczyć na premię, więc 
już rozglądaj się po wyprzedażach, żeby dobrze ją 
spożytkować. Dobra pora, by zmienić coś w swoim 
wyglądzie.

Będziesz teraz niebezpieczny dla towarzystwa. Jak 
tylko znajdziesz się w gronie osób, od razu odkryjesz 
ich sekrety, romanse, plany. Lepiej nie afiszuj się ze 
swoją intuicją. Poczujesz się niezręcznie, bo jedna ze 
spraw będzie dotyczyć twojej przyjaciółki. Póki nie 
masz dowodów, milcz.

Odstaw na półkę myślenie o tym, co wypada, a co 
nie. Od czasu do czasu dobrze jest odrzucić kon-
wenanse i zrobić to, na co ma się ochotę. Popuść 
wodze fantazji, a w końcu przestaniesz się nudzić. 
Ożywienie gwarantowane. Dobrze to zrobi twojemu 
związkowi.

Zajmiesz się porządkowaniem wszystkiego. De-
nerwować cię będzie nieład i w kobiecej torebce, 
i w segregatorze z dokumentami. Kiedy już wszyst-
ko ułożysz jak należy, poczujesz ulgę. Weekend 
poświęć rodzinie. Któryś z krewnych będzie potrze-
bował twojej rady.

Poczujesz się ważny i doceniony, bo krewni i przyja-
ciele postanowią skorzystać z rad, które im ostatnio 
dałeś. A że będą potrzebować twojej pomocy w nie-
których kwestiach, w najbliższych dniach będziesz 
wyjątkowo zajęty. Staraj się jednak, by nie ucierpiały 
na tym twoje sprawy. W weekend nie odrzucaj zapro-
szenia na imprezę. Poznasz kogoś ciekawego.

Zajmiesz się porządkowaniem spraw rodzinnych. 
Postanowiłeś, że w nowym roku pogodzisz zwaśnio-
nych od dawna krewnych, którzy już nie pamiętają, 
o co się pokłócili, ale nadal unikają swojego towa-
rzystwa. Twoja misja pokojowa zakończy się suk-
cesem, o ile nie będziesz za bardzo się wymądrzał. 
Warto zaprosić partnera na romantyczną kolację.

Ostatnio dobrze wiedzie ci się w pracy, a konkuren-
cja nie śpi. Spodziewaj się złośliwych zaczepek z jej 
strony. Najlepsze, co możesz zrobić, to je zignoro-
wać. Ale poczujesz niesmak, a to będzie rzutowało 
na inne sfery twojego życia. Zaczniesz wyolbrzymiać 
problemy i użalać się nad sobą. W porę zapanuj nad 
złymi emocjami. Myśl pozytywnie, a będzie lepiej.

Ktoś wreszcie doceni twoje zalety i starania, co wprawi 
cię w doskonały nastrój. Poczujesz, że ludzie są faj-
ni, staniesz się otwarty i nie będziesz szczędził innym 
komplementów. Bez wahania przyjmuj zaproszenia 
na różne spotkania, w tym zawodowe. Poznasz ludzi, 
którzy będą mogli ci pomóc w kolejnych miesiącach. 
Spodziewaj się korzystnych zmian.

Tylko spokój może cię uratować. Ktoś będzie chciał 
wystawić na próbę twoją cierpliwość. Obiecał pomoc, 
a w efekcie zajmie się swoimi sprawami i wszystko 
spadnie na ciebie. Poradzisz sobie, ale nie trać energii 
na nerwy. W domu sielska atmosfera, w weekend spo-
dziewaj się gości. Usłyszysz wiele komplementów na 
temat talentu kulinarnego.

Kolorowanki dla dzieci
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Z tej okazji 20 grudnia w lip-
nowskiej placówce grupa wolon-
tariuszy ze Szkolnego Koła Wo-
lontariatu pod opieką Wioletty 
Zajączkowskiej i Elżbiety Oren-
kiewicz przygotowała i wystawi-
ła przedstawienie pt. „Opowieść 
wigilijna” pokazujące, że w wigi-
lię świąt Bożego Narodzenia zda-
rzają się rzeczy niezwykłe i ta-
jemnicze, a czasami zaciera się 
granica między rzeczywistością 

i zaświatami. Zdarza się, że na-
wet duchy odwiedzają ludzi, by 
udzielić im  przestrogi.

Ci, którzy obejrzeli przed-
stawienie, mieli okazję się o tym 
przekonać. Razem z głównym 
bohaterem Scroogem widzowie 
przeżyli niezwykłe chwile, które 
skłoniły ich do refleksji nad wła-
snym postępowaniem i istotą 
świąt Bożego Narodzenia. Histo-
ria skąpca, którego wydarzenia 

nocy wigilijnej odmieniają i roz-
tapiają jego twarde serce, spra-
wiła również poruszenie w wielu 
sercach i wywołała wzruszenie, 
zadumę i radość wśród młodych 
widzów.

Uczniowie i młodzi aktorzy 
w jednym w podziękowaniu za 
występ otrzymali gromkie brawa 
oraz upominek w postaci ręko-
dzieł – ozdób świątecznych.

(ak), fot. nadesłane

W świątecznym klimacie
LIPNO  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie postanowili wprowadzić wychowanków Placów-
ki Opiekuńczo-Wychowawczej w bożonarodzeniowy klimat

R E K L A M A
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Ścinanie głów Chińczykom 
przez japońskiego oficera

Mądrości ludowe
Rodzina Zielińskich słynęła na ziemi dobrzyńskiej 
z gromadzenia wiedzy na temat historii regionu. 
Gustaw J. Zieliński pisywał także do czasopisma 
„Wisła”, w którym publikowano różne związane 
z ludowością ciekawostki. Dzięki niemu poznali-
śmy np. kilka ciekawych przysłów.

XX wiek

Gmina i jej zadania 
Jak wyglądała praca typowej gminy w okresie 
przedwojennym? Na co było ją stać? Jak załatwia-
no kwestię remontów dróg? Oto przykład gminy 
Mazowsze, wchodzącej w skład powiatu lipnow-
skiego z lat 1934-1938.

Obyczaje

Anioły i demony Nankinu
XX WIEK  Podczas szkolnych lekcji historii każdy Polak poznawał okrucieństwa, które były udzia-
łem niemieckich żołnierzy podczas II wojny światowej. Na drugim krańcu świata, parę lat przed wy-
buchem wojny, doszło do tragedii, która była porównywalna, jeśli nie gorsza niż w przypadku znisz-
czenia Warszawy podczas powstania warszawskiego. Mowa o masakrze chińskiego miasta Nankin

Jedno z przysłów dotyczyło 
racji i jest do dziś aktualne. Głosiło 
ono: „Nie wskrzesi racja zguby, nie 
zapłaci szkody”. Bardzo śmieszne 
było przysłowie odnoszące się do 
ludzkiej ciekawości. Mówiło ono 
“Podług mądrego zdania hetmana 
Rewery, lepiej zajrzeć psu pod ogon, 
niż w cudze papiery”. Zieliński 
wspomniał także o popularnym 
pod koniec XIX wieku określeniu 
“szlachta spod Rypina”. Miało ono 
oznaczać osobę zacofaną. Inne 
przysłowie odnosiło się do niepew-
nego czasu. Co wówczas wystarczało 
mieszkańcom ziemi dobrzyńskiej 
do szczęścia: “Słonina i jagły – dosyć 
na czas nagły”. Z kolei dla rodziców 
była inna rada: “Kiedy nie przeko-
nasz słowy, to pomoże kij dębowy”. 
Swoje powiedzonka mieli także 
robotnicy, którzy powiadali “Służ 

panu wiernie, a on ciebie p...e”.
Publikujemy pozostałe ciekawe 

powiedzonka i przysłowia zanotow-
ane przez Zielińskiego:
“Stanął jak woły pod górą”
“Kto długo śpi, temu koza z buzi”
“Igły i szydła w worze chować nie 
pomoże”
“Stoi jak mur pod Wąbrzeźnem 
(Kowalewem)”
“Wełna nie wełna, byle kieszeń 
pełna”
“Wilcza skóra zawsze bura”
“Włóczy się jak cygan po jarmarku”
“Wolno d..e w swej chałupce” 
“Wylizany jak ciele”
“Dobry do wypitki i do wybitki”
“Wybrał się jak łysy pod wiatr”
“Zapędził się jak Żyd w tańcu”
“Łatwiej zburzyć niż postawić. 
Łatwiej zepsuć niż naprawić”

(pw)

Zacznijmy od rad gmin. Obec-
nie w czasie jednej kadencji rada 
gminy zbiera się kilkadziesiąt 
razy. W okresie przedwojennym 
działo się to rzadziej, bo 24 razy 
w trakcie 4 lat. Przyjmowano 
także mniej uchwał, średnio 5 
na sesji. W ciągu 4 lat 3 budżety 
roczne zakładały nadwyżkę, 
a tylko jeden niedobór. Jednym 
z głównych zadań gminy był re-
mont dróg. Nie wynajmowano 
zewnętrznych firm. Zamiast tego 
stosowano roboty szarwarkowe. 
Szarwark to obowiązek stawie-
nia się gospodarza do pracy 
najczęściej z koniem i wozem. 
To czyniło remonty dróg tanimi. 
Gmina musiała tylko zakupić 
bruk.

W latach 1934-1938 w gminie 
Mazowsze powstało w ten sposób 
11 km nowych dróg. Remonty przy 

użyciu żwiru i piasku wykonano 
na kolejnych 23 km. Zbudowano 
dwa nowe mosty: jeden betonowy 
i jeden drewniany. W odróżnieniu 
od współczesnych samorządów 
zamiast wycinki przydrożnych 
drzew sadzono je. Były to topole. 
Drzewa dawały niezbędny cień 
pieszym lub jadącym wozem. Rol-
nikom, którzy naprawiali drogi, 
naliczano niską dniówkę - ok 1,5 
zł. Gmin nie było stać na wielkie 
inwestycje tak jak obecnie. Nie 
było dofinansowań z Unii Europe-
jskiej. Nie było też przyzwolenia 
na zbytnie zadłużanie się. Dlat-
ego w gminie Mazowsze w czasie 
kadencji 1934-38 największą 
inwestycją była budowa domu 
gminnego za 18 tys zł.

I tu do pomocy użyto rol-
ników, którzy w naturze włożyli 
do budowy 278 dniówek konnych 

i 296 dniówek pieszych. Bu-
dowa rozpoczęła się w 1937 
roku. Trwała do listopada roku 
następnego. Gmach zawierał 13 
ubikacji, poczekalnię, kancelarię, 
archiwum, gabinet wójta, pokój 
agencji pocztowej, a na piętrze 
salę posiedzeń, bibliotekę, pokój 
gościnny i małe mieszkanko dla 
sekretarza. Gmina musiała łożyć 
pieniądze na utrzymanie wielu 
wiejskich szkół. Nie było pieniędzy 
na remonty, dlatego ograniczano 
się do budowy toalet, grodzenia 
szkół oraz zakupu podstawowych 
materiałów. W omawianej ka-
dencji dla kilku szkół gminy Ma-
zowsze zakupiono 111 ławek, war-
sztat stolarski, 3 mapy, 20 tablic 
przyrodniczych, tablicę, liczydło, 
4 foteliki wiedeńskie, 2 godła, ra-
dioodbiornik i umywalkę.

Szczególnie ciekawą pozycją 
były krzesło wiedeńskie. Ten 
typ mebla bił wówczas re-
kordy popularności. Były to 
krzesła z kabłąkowato wygiętym 
oparciem. Czasami przerwy 
między obramowaniem oparcia 
pokrywała wyplatanka z rafii. 
W Mazowszu, w budynku gmin-
nym znajdowało się aż 31 tego 
typu krzeseł.

(pw)

Podczas szkolnych lekcji 
historii każdy Polak poznawał 
okrucieństwa, które były udziałem 
niemieckich żołnierzy podczas 
II wojny światowej. Na drugim 
krańcu świata, parę lat przed 
wybuchem wojny, doszło do trage-
dii, która była porównywalna, jeśli 
nie gorsza niż w przypadku zniszc-
zenia Warszawy podczas powstania 
warszawskiego. Mowa o masakrze 
chińskiego miasta Nankin

Japonia była sojusznikiem III 
Rzeszy. Jej celem było zawładnięcie 
rejonem Pacyfiku oraz krajami taki-
mi jak Filipiny, Indonezja, a przede 
wszystkim Chiny. Wojska japońskie 
nie miały problemu z pokonaniem 
chińskiej armii i zdobyciem wielk-
iego miasta Nankin. Dowodził nimi 
generał Iwane Matsui. Japończycy 
żyli w przekonaniu swojej 
wyższości nad Chińczykami. Po 
zdobyciu Nankinu przez 6 tygodni 
trwała masakra ludności cywilnej. 
Japońscy oficerowie nie powstrzy-
mywali szeregowych żołnierzy, 
gdy ci gwałcili, rabowali i zabijali 
cywilną ludność. Oficerowie sami 
posuwali się do zbrodni wojennych. 
Sami lubili nawiązywać do tradycji 
samurajów.

Przy pasach nosili miecze, 
które wykorzystywali do ścinania 

głów Chińczykom. Istniał nawet 
konkurs między dwoma oficerami 
o to, który z nich szybciej zetnie 100 
głów. Ponieważ rywalizacja toczyła 
się w ferworze bitwy z wojskami 
chińskimi, żaden z oficerów nie 
był w stanie udowodnić, kto pier-
wszy ściął 100 głów. Postanowiono 
więc wznowić zakład, ale celem 
było tym razem 150 chińskich głów. 
Japońska prasa donosiła nawet 
o najnowszych “osiągnięcia” tego 
makabrycznego zakładu. Po wojnie 
oficerów tych złapano, odesłano do 
Chin i zabito.

W czasie masakry Japończycy 
zgwałcili ok. 20 tys kobiet. Chod-

zili od domu do domu, 
włamywali się i gwałcili 
zarówno dorosłe ko-
biety jak i dzieci. Po 
wszystkim okaleczali 
je lub przebijali bagne-
tami. Liczba zabitych 
cywilów w Nankinie 
to wciąż powód do 
dyskusji. Japończycy 
do dziś umniejszają 
statystyki. Szacunki 
wahają się od 60 do 
nawet 300 tys osób. Do 
tego należy doliczyć 

dziesiątki tysięcy chińskich 
jeńców, których rozstrzeliwano 
masowo przy użyciu karabinów 
maszynowych. Zwłoki wrzu-
cano do rzeki. Ten zatrważający 
widok przepływających rzeką ciał 
miał oddziaływać na psychikę 
Chińczyków. Złamać w nich choćby 
chęć oporu.

W innych miejscach Nankinu 
jeńców gromadzono, a następnie 
wysadzano w powietrze przy 
użyciu min, innych podpalano. 1/3 
Nankinu stała się ruiną w wyni-
ku pożarów. Cywilną ludność 
usiłowali ratować obywatele USA. 
Słynna stała się postawa Minnie 
Vautrin, misjonarki, która działała 
w Chinach przez 28 lat Pracowała 

w miejscowej szkole – Ginling Col-
lege. Gdy zaczęła się masakra, na 
terenie szkoły schroniło się 850 
osób. Wkrótce obiekt przyjął już 10 
tys uchodźców. Warto dodać, że był 
zaprojektowany do pomieszczenia 
300 osób.

Minnie Vautrin w 1940 roku 
wróciła do USA, ale nie mogła dojść 
do siebie po przeżyciach z Chin. 
Próbowała popełnić samobójst-
wo, zażywając tabletki nasenne. 
Zdołano ją odratować, ale wkrótce 
potem otruła się gazem. Jej ostatnie 
słowa w dzienniku brzmiały: „Gdy-
bym miała 10 idealnych żyć wszyst-
kie je oddałabym dla Chin”. Drugim 
wybawcą dla Chińczyków był Ni-
emiec, członek partii nazistowskiej 
John Rabe. Mieszkał w Nanki-
nie i prowadził tam interesy. To 
właśnie on doprowadził do powsta-
nia tzw. stref bezpieczeństwa w ok-
upowanym mieście. Mieściły się 
przy zagranicznych ambasadach. 
Dzięki nim życie ocaliło ok. 400 
tys. osób. W swoich prywatnych 
nieruchomościach znalazł miejsce 
dla kolejnych 650 Chińczyków.

Rok później wrócił do Eu-
ropy. Wziął ze sobą zdjęcia i filmy 
dokumentujące masakrę. To nie 
spodobało się Hitlerowi, który 
nakazał aresztowanie biznes-

mena. Tylko dzięki interwencji 
wpływowych znajomych został 
zwolniony. Zabroniono mu nawet 
wspominać o masakrze Nankinu. 
Po wojnie został pozbawiony wszel-
kich dóbr. Żył w biedzie w jednym 
z pokojów w nędznej kamienicy. 
W 1948 roku mieszkańcy Nan-
kinu zebrali dla niego sporą sumę 
pieniędzy. Później dostawał co 
miesiąc paczki z Chin, a w nich 
znajdował ryż i inne artykuły.

Masakra zakończyła się pod 
koniec stycznia 1938 roku. Po wojnie 
głównych oficerów japońskich 
aresztowano i postawiono przed 
trybunałami wojskowymi. Generał 
Matusi został skazany na śmierć. 
Wyrok wykonano niemal naty-
chmiast. Ciało spalono, a prochy 
zabrano do USA, by nie stały się 
obiektem czci Japończyków. Generał 
Hisao Tani został stracony 26 kwi-
etnia 1947 roku. Znamienne było 
miejsce egzekucji – plac pod jedną 
z bram do Nankinu. Kary uniknął 
książę Asaka, członek rodziny ce-
sarskiej. Amerykanie nie chcieli do 
końca burzyć japońskiej ideologii, 
która zakładała boskość cesarza 
i jego rodziny. W 1947 roku książę 
z rodziną stracił prawo do tytułów 
arystokratycznych.

(pw)
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Mikołajkowe czytanie
SKĘPE/GMINA SKĘPE  W przedświątecznych dniach w czterech przedszkolach i punktach przedszkol-
nych w Skępem oraz w szkołach w Łąkiem i Czermnie gościł czytający mikołaj Jerzy Kowalski z Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem. Zabrzmiały bajki i legendy, było też wspólne śpiewanie, koloro-
wanie i słodkie prezenty

Skępscy milusińscy z miejsko-
gminnych przedszkoli w Skępem 
i Wiosce, niepublicznych: „Klubu 
malucha” i „Nad rzeczką” w Skę-
pem oraz uczniowie filii szkolnej 
w Łąkiem i szkoły w Czermnie go-
ścili przed Bożym Narodzeniem 
w swoich progach czytającego mi-
kołaja.

– Mikołaj koniecznie musi 
mieć brodę, czerwoną czap-
kę, płaszcz czerwony i worek 
z prezentami –wyliczają dzieci 
ze szkoły w Łąkiem. – Wchodzi 
do domu najczęściej drzwiami, 
czasem przez dziurkę od klucza, 
rzadziej kominem. Dzisiaj przy-
jechał do nas mikołaj z książka-
mi i słodyczami. Zobaczyliśmy 
w książeczkach mikołaja w róż-
nych bajkach, ale najwspanialszy 
był malusieńki mikołaj, który 
będzie roznosił prezenty dopiero 

wtedy, gdy dorośnie.  
Dzieci z filii szkolnej w Łąkiem 

nie kryły entuzjazmu z wizyty go-
ścia, zasypywały bibliotecznego 
mikołaja pytaniami i spostrzeże-
niami, chętnie uczestniczyły w ko-
lorowaniu przygotowanych przez 
gościa ilustracji, ale kiedy przy-
szedł czas głośnego czytania w sali 
zapanowała cisza. Dzieci słuchały 
i zapamiętywały, a nauczycielka 
Aleksandra Welenc czytała i wspól-
nie z organizatorem akcji Jerzym 
Kowalskim umiejętnie przeniosła 
swoich uczniów w świąteczny czas 
i mikołajkowy świat.

– Dzieci bezbłędnie odpo-
wiadały na pytania o mikołaju, 
opowiadały jak wygląda, gdzie 
mieszka, czym jeździ do dzieci, 
kiedy ma imieniny, opowiadały 
o świętach, choince, śpiewały ko-
lędy – mówi inicjator tradycyjnej 

skępskiej akcji czytelniczej, dy-
rektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Skępem Jerzy Kowal-
ski. – Głównym punktem spotka-
nia było oczywiście czytanie bajki 
świątecznej, a potem kolorowanie 
swojego mikołaja. Każde z dzieci 
zostało obdarowane słodkim mi-
kołajem, a ta coroczna akcja jest 
doskonałą okazją do promowania 
czytelnictwa i zachęcania dzieci 
do korzystania z naszej biblioteki.

Dzieci ze szkół i przedszko-
li aktywnie uczestniczyły w za-
jęciach. Wspólne śpiewanie były 
treningiem przed wieczorem wi-
gilijnym, który dzieci zdały celują-
co. Organizatorem akcji była Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Skępem, a patronem medial-
nym tygodnik CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

A tak wygląda ekipa mikołaja w Łąkiem

Aleksandra Welenc czytała o mikołaju

Chłopcy wyszukiwali mikołajów w książęczkach

Dzieci wyglądały mikołaja z niecierpliwością



Drewno/Węgiel

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

Rolnictwo

Sprzedam ziemię 2,50 ha w Złotopo-
lu. Tel. 690 604 676

Usługi

ANDMAR Oferujemy usługi w zakresie 
międzynarodowego transportu oso-
bowego na trasach Polska-Niemcy-
Holandia Obsługujemy województwo 
Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie 
oraz Lubuskie. Dysponujemy autami 
6-osobowymi Seat Alhambra oraz 
Volkswagen Sharan wyposażonymi 
w bagażnik dachowy aby zapewnić 
jak najwięcej miejsca wewnątrz auta 
i pozwolić na komfortowa podróż oraz 
autami 8-osobowymi Renault Trafic 
wyposażonymi w system DVD dla 
umilenia podróży Zamawiając u nas 
przejazd mają Państwo pewność że 
odbędzie się on z adresu pod adres 
w miłej atmosferze oraz w możliwo-
ści jak najkrótszym czasie Przewóz 
paczek realizujemy tylko i wyłącznie 
po trasie aby nie wydłużało to czasu 
podróży pasażerów W celu złożenia 
zamówienia prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu: 666-395-380 
www.przewozy-andmar.pl przewozy-
andmar@wp.pl
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

Sport i rekreacja
fitness / aerobic

Surowce / skupy

Usługi
inne

salony fryzjerskie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Usługi

Drewno/Węgiel

REKLAMA W CLI

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Boże Narodzenie w klubie
LIPNO/SKĘPE  W minionym tygodniu milusińscy z Klubów Malucha w Lipnie i Skępem zaprosili 
swoje rodziny na przedstawienie jasełkowe. Były gromkie oklaski, wzruszenie i radość oraz… mikołaj 
z ogromnym workiem prezentów

R E K L A M A

– W tym roku przebojem 
naszego Bożego Narodzenia 
w przedszkolu jest przepiękna 
szopka, misternie wykonana przez 
nas z sianka, odzwierciedlająca to, 
co najważniejsze – mówi organi-
zatorka spotkania świątecznego 
w lipnowskim Klubie Malucha 
Anna Kawałkowska. – Dzieci za-
angażowały się bardzo w przygo-

towania do przedstawienia, a tym 
samym poznały tajemnice Bożego 
Narodzenia. I najmłodsi, i najstarsi 
z naszej 16-osobowej lipnowskiej 
grupy dali z siebie wszystko, każdy 
na swój sposób i według swoich 
możliwości.

Klubowi aktorzy skupieni wo-
kół pięknej szopki słowem, piosen-
ką i gestem opowiedzieli licznie 

przybyłym rodzicom, rodzeństwu, 
dziadkom i gościom historię Bo-
żego Narodzenia. Zwieńczeniem 
jasełek i spotkania z mikołajem 
była wspólna klubowa wieczerza 
przygotowana pod czujnym okiem 
szefowej przedszkola „Klub Malu-
cha” Iwony Kwaśniewskiej.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Mikołaj był zachwycony

Oto nasza piękna szopka

Łucja zachwycała anielskim śpiewem

Marysia brawurową grą aktorską
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Mają nowy sprzęt
Piłka nożna  21 grudnia w Zespole Szkół w Wichowie od-
była się wigilia dla młodych piłkarzy Oriona Popowo. Podczas 
uroczystości był także bardzo miły akcent

oluś olkowski
 urodził się 22 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,05 kg i mierzył 
56 cm. Jest synem 
Dariusza i Doroty 
z Grodzenia, a bratem 
Bartka i Zuzi 

Mikołaj janiszewski
 urodził się 27 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,9 kg i mierzył 
53 cm. Jest synem 
Krystiana i Katarzyny 
z Czarnego, ma brata 
Jakuba 

Mikołaj Głąb
 urodził się 30 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,25 kg i mierzył  
56 cm. Jest synem 
Janusza i Anity z Ostrowi-
tego, ma siostrę Amelię 

natan zGodziński 
 urodził się 31 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,45 kg i mierzył 
49 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Kamila 
i Barbary z Włocławka

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

Fot. (LiJ)

adrian lędziński
 urodził się 29 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 2,66 kg i mierzył 
53 cm. Jest synem Jana 
i Magdaleny z Jasienia, 
a bratem Patryka, Eryki, 
Sandry i Jakuba

wiktoria MaMrzyńska  
 urodziła się 26 grudnia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,5 kg i mierzyła 
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Patryka 
i Klaudii z Bobrownik 

Sporty walki

Lepsze warunki
Centrum Sztuk Walki w Lipnie dzięki dotacji ze staro-
stwa powiatowego doposażyło salę treningową.

W roku 2017 Centrum Sztuk 
Walki w Lipnie pierwszy raz 
korzystało z dotacji udzielo-
nej przez starostwo powiatowe 
w Lipnie. 3-letni klub potrzebuje 
takiego wsparcia, aby móc reali-

zować swoje założenia statutowe, 
dzięki którym promuje sportowy 
tryb życia dzieci i młodzieży po-
przez karate kyokushin. Rodzinny 
klub dla mieszkańców powiatu 
lipnowskiego posiada dwie sekcje 

w Lipnie i Skępem, gdzie trenuje 
coraz więcej dzieci. 

Pozyskana dotacja umożliwi-
ła zakup sprzętu, który wspoma-
ga grupę zawodniczą w przygo-
towaniach do zawodów. Ponadto 
dzięki temu zajęcia stały się bar-
dziej atrakcyjne. Zawodnicy re-
prezentujący Centrum Sztuk Wal-
ki promują powiat lipnowski na 
zawodach ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych skąd przywo-
żą liczne medale.

(ak)

Drużyna z Popowo, któ-
rej seniorzy grają obecnie 
w A-klasie, posiada dwie grupy 
młodzieżowe. W klubie trenuje 
około 30 dzieci w wieku 5-12 lat. 
Młodymi piłkarzami opiekuje się 
trener Tomasz Strzelecki. Wigilia 
była idealną okazją do podsu-
mowanie 2017 roku i dotychczas 
osiągniętych wyników. W spo-

tkaniu oprócz zawodników i tre-
nera uczestniczyli rodzice, któ-
rzy zorganizowali Wigilię, zarząd 
klubu na czele z Krzysztofem 
Kijewskim, ale przede wszyst-
kim wójt gminy Lipno Andrzej 
Szychulski oraz sponsor strojów 
meczowych Rafał Gęsicki. 

Wigilię poprzedziła krótka 
prelekcja na temat zdrowego 

odżywiania prowadzona przez 
dietetyka Michała Rutkowskiego. 
Po oficjalnej części najmłodsi za-
wodnicy otrzymali dresy sporto-
we, zakupione dzięki funduszom 
uzyskanym od Starostwa Powia-
towego w Lipnie.

(ak)
fot. nadesłane
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Gmina Lipno prowadzi na półmetku DLF
PIŁKA NOŻNA  28 grudnia odbyła się ostatnia kolejka I rundy VII edycji Dobrzyńskiej Ligi Futsalu. Rzu-
tem na taśmę prowadzenie w lidze objęła Gmina Lipno, która wykorzystała podział punktów w spotka-
niu Terazlipno – FC Wielgie

Niecodzienny przebieg mia-
ło pierwsze spotkanie VII kolej-
ki DLF, w którym OSP Dobrzyń 
nad Wisłą podejmowała Wisłę 
Główina-Sobowo. Pierwsza po-
łowa przebiegała spokojnie i za-

kończyła się prowadzeniem OSP 
2:0. W drugiej odsłonie strażacy 
złapali wiatr w żagle i popisali 
się niebywałą skutecznością, bo 
w ciągu 5 minut zdobyli 7 goli! 
Ogólnie w całej drugiej połowie 

OSP trafiło do siatki aż 14 razy, 
na co Wisła odpowiedziała tylko 
dwiema bramkami. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 16:2 dla OSP! 
Zawodnikom z Sobowa życzymy 
lepszych wyników w rundzie re-

R E K L A M A

VII kolejka: 28.12.2 017r.

OSP Dobrzyń – Wisła 16:2
(Olewiński P. – 6, Olewiński Ł. – 4, Tyburski S. – 1,  
Rzęsiewicz P. – 3, Lewandowski – 1, Koprowski – 1;  

Bugaj – 1, Suwalski – 1)

Terazlipno – FC Wielgie 1:1
(Falkowski – 1, Paszyński – 1)

ZEWiK – Fanatic 2:5
(Ziółkowski – 1, Reznerowicz – 1; Habasiński – 2,  

Składanowski – 1, Jasiński – 1, Kijek – 1)

Gmina Lipno – Orion 5:0 (walkower)

Dobrzyńska Liga Futsalu - VII kolejka: 28.12.2017  

 
OSP Dobrzyń – Wisła 16:2 

(Olewiński P.-6, Olewiński Ł.-4, Tyburski S.-1, Rzęsiewicz P.-3, Lewandowski-1, Koprowski-1; Bugaj-1, 
Suwalski-1) 

 
Terazlipno – FC Wielgie 1:1 

(Falkowski – 1, Paszyński-1) 

 
ZEWiK – Fanatic 2:5 

(Ziółkowski-1, Reznerowicz-1; Habasiński-2, Składanowski-1, Jasiński-1, Kijek-1) 

 
Gmina Lipno – Orion 5:0 

(walkower) 

 

TABELA 

Lp. Drużyna Mecze Punkty Z R P Bramki 

1. Gmina Lipno 7 17 5 2 0 37:22 

2. FC Wielgie 7 16 5 1 1 35:14 

3. Terazlipno 7 14 4 2 1 29:14 

4. OSP Dobrzyń 7 10 3 1 3 49:29 

5. Fanatic 7 9 3 0 4 35:42 

6. ZEWiK 7 9 3 0 4 29:26 

7. Orion 7 3 1 0 6 9:49 

8. Wisła 7 3 1 0 6 23:50 
 

wanżowej.
Drugi mecz to prawdziwy hit 

kolejki, a może nawet całej run-
dy. Wicemistrz sezonu 2016/2017 
Terazlipno podejmował mistrza 
FC Wielgie. Zawodnicy obu ekip 
nie zawiedli oczekiwań kibiców 
i stworzyli bardzo ciekawe wi-
dowisko, które trzymało w na-
pięciu do ostatnich sekund. W 8. 
minucie, po strzale Paszyńskie-
go prowadzenie 1:0 objęło FC 
Wielgie i taki wynik utrzymał się 
do przerwy. Po zmianie stron do 
wyrównania dążyło Terazlipno 
i sztuka ta udała się na 3 mi-
nuty przed końcem za sprawą 
Falkowskiego. Mecz na szczycie 
zakończył się sprawiedliwym re-
misem 1:1.

Trzecie starcie to dobrzyń-
skie derby ZEWiK – Fanatic. 
Przed spotkaniem trudno było 
wskazać faworyta. W tabeli 
wyżej był ZEWiK, ale na boisku 
lepsze wrażenie sprawiał Fana-
tic, który na przerwę schodził 
z dwubramkowym prowadze-
niem. Więcej emocji mieliśmy 
w 2. odsłonie bo ZEWiK się nie 
poddawał i gonił wynik. Naj-

pierw zdobył bramkę kontakto-
wą na 1:2, później na 2:3. Osta-
tecznie zasłużone zwycięstwo 
odniósł Fanatic, który w koń-
cówce dołożył jeszcze dwa gole 
i wygrał 5:2.

Ostatni mecz Gmina Lip-
no – Orion niestety nie odbył 
się i Gmina Lipno wygrała wal-
kowerem 5:0. Goście już trzeci 
raz w tej rundzie zachowali się 
bardzo nieprofesjonalnie i nie 
stawili się na spotkanie bez żad-
nego uprzedzenia. Tym samym 
Gmina Lipno bez wysiłku zdo-
była 3 punkty i awansowała na 
fotel lidera DLF.

W tabeli DLF z 17 punktami 
prowadzi Gmina Lipno, ale tuż 
za jej plecami jest FC Wielgie (16 
pkt) i Terazlipno (14 pkt). Najlep-
szym strzelcem I rundy został P. 
Olewiński (OSP) z 15 bramkami. 
Po zakończeniu I rundy piłkarze 
wrócą do rywalizacji 13 stycznia, 
kiedy to rozpoczną się mecze 
rundy rewanżowej. Dokładny 
terminarz zostanie opublikowa-
ny na stronie dcsit.pl 10 stycz-
nia.

Tekst i fot. (ak)

TABELA
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Zacięta rywalizacja w spartakiadzie
SPORT SZKOLNY  Jeszcze w starym roku odbyła się III konkurencja sportowa Lipnowskiej Spartakiady 
Szkolnej. Były to gry i zabawy sprawnościowe dla szkół podstawowych w kategorii klas I-III

W spartakiadzie biorą udział 
wszystkie szkoły podstawo-
we z Lipna, które rywalizują raz 
w miesiącu od października 2017 r. 
do maja 2018 r. w różnych konku-
rencjach sportowych. Za zwycię-

WYNiKi TRZeciej KONKuReNcji: 
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 – 15 pkt
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 – 10 pkt
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 – 5 pkt 

OgóLNa PuNKTacja PO iii KONKuReNcjach: 
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 – 65 pkt
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 – 50 pkt
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 – 35 pkt

stwo w danej konkurencji szkoła 
otrzymuje 15 pkt, za drugie miej-
sce 10 pkt a za trzecie miejsce  
5 pkt. Następną konkurencją spor-
tową będzie tenis stołowy.

(ak), fot. MOSiR Lipno


