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Jacek Waśko (z lewej) przekazał Piotrowi Wiśniewskiemu władzę 
w mieście i gminie, a z nią trudne obowiązki

Czas wielkiego 
oszczędzania

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Miał być ogrom inwestycji, jest duży 
problem. Radni w porozumieniu z burmistrzem Piotrem Wi-
śniewskim zmienili budżet na ten rok, wyrzucając z niego wiele 
zadań i ograniczając wydatki o blisko 10 mln zł. Nad miastem 
i gminą i tak ciąży blisko 10-milionowy deficyt, a żeby przetrwać, 
już trzeba było zastawić obiekt Dobrzyńskiego Centrum Sportu 
i Turystyki
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Zdaniem jednych poprzedni 
projekt budżetu zakładał ambitny 
rozwój Dobrzynia i okolic. Były 
w nim inwestycje, które miały 
pchnąć miasto i gminę mocno do 
przodu. Ale zdaniem innych mo-
gły pchnąć je w przepaść. Dlate-
go nowa rada miasta i burmistrz 
wzięła się na serio za wprowa-
dzanie swoich porządków. Na 
ostatniej sesji debatowano nad 
nowym projektem budżetu. Sa-
morządowcy zgodnie niemal 
w stu procentach zdecydowali, 
aby ograniczyć planowane wydat-

ki o prawie 10 mln zł. Dzięki temu 
deficyt na koniec 2019 r. wyniesie 
nie 19, a 9,6 mln zł. Ale coś kosz-
tem czegoś...

Nie będzie podwyżek 
dla urzędników
– Potrzebne były różne cięcia, 

ale cieszy mnie, że zaczynamy od 
siebie. Ten rok będzie bez nagród 
i podwyżek, ale zaoszczędzimy 
dzięki temu 465 tys. zł – mówiła 
wiceprzewodnicząca RM Dorota 
Kalinowska.

Istotnie rada odrzuciła po-
mysł przyznania 3-procentowej 

podwyżki płac dla pracowników 
urzędu i jednostek podległych. – 
Nie stać nas ani na wiele plano-
wanych wcześniej inwestycji, ani 
na podwyżki. To dla nas istotna 
oszczędność – przyznaje bur-
mistrz Piotr Wiśniewski.

Hipoteka na DCSiT
Pod koniec ubiegłego roku 

dobrzyński magistrat starał się 
o kredyt, rozpisał przetarg, ale 
nie zgłosił się żaden chętny bank. 
Nowi włodarze wystąpili więc 
z prośbą do dobrzyńskiego ban-
ku. Ten zgodził się udzielić kredy-
tu na 2,5 mln zł, ale na twardych 
warunkach. Konieczna była m.in. 
hipoteka na obiekty Dobrzyńskie-
go Centrum Sportu i Turystyki. – 
Do końca 2018 r. otrzymaliśmy 1,3 
mln zł, które przeznaczyliśmy na 
zapłatę za dwie duże inwestycje. 
W tym roku dostaniemy jeszcze 
1,2 mln zł, ale po spełnieniu kilku 
warunków. Konieczny będzie biz-
nesplan naprawczy, musielismy 
siciąć o połowę inwestycje.

Dokończenie na str. 7

Lipno

Recydywista 
zatrzymany
Złodziej-recydywista został zatrzymany. W ponie-
działek okradł sklep na ponad 1000 zł. Choć nie miał 
ochoty na spotkanie z policją, niedługo nacieszył się 
wolnością po poprzedniej odsiadce.

Jedna z pracownic lipnowskie-
go dyskontu zauważyła w ponie-
działek (14.01) pustą półkę sklepową. 
Miejsca na niej było na tyle dużo, 
że wzbudziło to jej podejrzenia. Po 
obejrzeniu monitoringu okazało 

się, że młody mężczyzna spakował 
towar z półki do kartonu, po czym 
przeszedł przez jedną z zamknię-
tych kas i opuścił sklep. 

Dokończenie na str. 3
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chcą powrotu 
Matki Boskiej na Rynek

SKĘPE  Do władz miasta wpłynął wniosek komitetu społecznego reprezentującego mieszkańców 
miasta i gminy o usytuowanie na Rynku w Skępem, jak przed drugą wojną światową, figury matki 
bożej. Podpisy pod petycją są wciąż zbierane w obydwu miejscowych parafiach

– Składamy na ręce burmi-
strza listy z podpisami poparcia 
tych mieszkańców miasta i gmi-
ny Skępe, którzy chcą przywró-
cenia figury matki boskiej skęp-
skiej w jej przypisanym miejscu 
na Rynku w Skępem – informuje 
komitet społeczny tejże inicja-
tywy. – Od burmistrza i nowo 
powołanej rady oczekujemy 
spełnienia pragnień wiernych, 
wniesienia przez pana burmi-
strza pod obrady rady miasta 
wniosku komitetu społecznego 
celem podjęcia uchwały i re-
alizacji wniosku. Składamy po-
dziękowanie wszystkim miesz-
kańcom, którzy złożyli swoje 
podpisy pod tym apelem i mieli 
odwagę to uczynić, nie patrząc 
na partykularne interesy, bo cel 
jest ze wszech miar szczytny, 
to jest czysty akt wiary. Szcze-
gólne podziękowania składamy 
wiernym zamieszkałym w Wól-
ce i jej okolicach.

Komitet społeczny ds. bu-
dowy figury matki boskiej skęp-
skiej na Rynku zażądał odczyta-
nia tego wniosku na sesji rady 
miasta i tak też się stało. Listy 
z podpisami poparcia inicjatywy 
są dowodem na zapotrzebowa-
nie społeczne zlokalizowania na 
Rynku, czyli w sercu Skępego 
figury matki bożej, a właściwie 
jej przywrócenia w to miejsce. 
Ponumerowane listy poparcia 
zostały załączone do wniosku 
złożonego w ratuszu, podobnie 
jak akt założycielski komitetu 
społecznego. Komitet inicjuje 
przedsięwzięcie, składa wnio-
sek, zbiera podpisy, a reprezen-
towany jest przez Ryszarda El-
wertowskiego.

W Wólce wywalczyli
Podpisy składają i miesz-

kańcy miasta, i okolicznych 
wsi, także Wólki, czyli miejsco-
wości, która przed trzema laty 
zasłynęła z obrony matki bo-
skiej w przydrożnej kapliczce. 
Wierni z Wólki wykazali się nie 
lada determinacją, samowolnie, 
wbrew woli ówczesnego księdza 
proboszcza parafii Miłosierdzia 
Bożego w Skępem Cezarego Ma-
ruszewskiego i części miesz-
kańców, przywrócili ukochanej 
przez nich matce bożej należne 
od lat miejsce w przydrożnej ka-
pliczce.

– Ta Matka Boża czuwa nad 
nami, ochroniła od wielu nie-
szczęść, wypadków, tutaj modli-
li się nasi dziadkowie i pradziad-
kowie, tutaj w ostatniej drodze 
zatrzymywaliśmy się z naszymi 
zmarłymi –mówili nam w tę pa-
miętną lutową niedzielę miesz-
kańcy Wólki. – Wyjęta była tyl-
ko na czas remontu, ale ona 
musiała tu wrócić. No bo jak tu 
się pomodlić przed figurką, jak 
Matki Bożej nie ma w niej. A te-
raz obraz przychodzi w sobotę 
do naszej parafii, trzeba figurkę 
ustroić, przygotować. Co ona 
warta, same cegły bez boziulki. 
Minęło już tyle czasu, czekali-
śmy na powrót, aż sami prze-
nieśliśmy. Toż ona jest stąd i tu 
jej miejsce, my nie robimy ni-
komu na złość, w kościele może 
i ładnie wyglądała, ale ona tyle 
setek lat czuwała z góry nad na-
szą wsią i niech tak będzie dalej. 
Pięknie wygląda tu, już kwiaty 
przyniesiemy, figurę ozdobimy, 
wiosną posadzimy tu kwiatki, 
będzie zielono, pięknie. Tak jak 

zawsze, tu zawsze były kwiaty. 
Zachęcamy każdego kierowcę do 
modlitwy i naszych mieszkań-
ców też przy tej naszej Matce 
Bożej.

Tyle, że w Wólce figura mat-
ki bożej, wykonana przed laty, 
na początku XX wieku, przez 
artystę lokalnego Pawła Mił-
kowskiego była, istniała, wyjęta 
została z kapliczki na czas re-
montu. Ówczesny proboszcz po 
odrestaurowaniu jej chciał, by 
ta została w kościółku w Wólce. 
Tam figurę ustawił i nie chciał 
słyszeć o powrocie matki bożej 
na dawne miejsce. Wierni nie 
wyobrażali sobie, by matka boża 
została w świątyni i nie wróci-
ła już do wyremontowanej ka-
pliczki zlokalizowanej od niepa-
miętnych czasów w ich wsi i nie 
czuwała nad nimi już z przy-
drożnej figury. Wieś podzieliła 
się, ksiądz Maruszewski zdobył 
nawet poparcie części miesz-
kańców Wólki w sprawie pozo-
stawienia matki bożej w świą-
tyni. Przydrożna kapliczka stała 
pusta. Część mieszkańców, dla 
których matka boża przy dro-
dze to i symbol, i piecza nad ich 
zdrowiem i życiem, i tradycja, 
czekali, prosili, aż wreszcie bez 
zgody, a nawet wbrew księdzu, 
po zakończeniu mszy świętej 
niedzielnej, matkę bożą wynieśli 
z kościółka w Wólce i przenieśli 
do kapliczki, a potem wiernie 
pilnowali i zapewnili o dbałości 
i przywiązaniu. Była interwen-
cja policji na wniosek księdza 
Maruszewskiego, sprawa trafi-
ła do naszej Redakcji i za naszą 
sprawą do konserwatora zabyt-
ków oraz do biskupa płockiego 

ks. Piotra Libery, który zacho-
wania księdza Maruszewskiego 
nie pozostawił bez echa, inter-
weniując natychmiast.

Nie obyło się bowiem bez 
wielu przykrych słów ze strony 
proboszcza także wobec naszej 
Redakcji, ale tradycja i jej zwo-
lennicy zwyciężyli. Proboszcz 
Maruszewski zmienił parafię, 
a matka boska od trzech lat 
znowu czuwa nad mieszkańcami 
Wólki i kierowcami pokonujący-
mi krajową „dziesiątkę”. Wierni 
modlą się przy tej figurze licz-
nie w maju, ukwiecają to miej-
sce tak jak obiecali nam w czasie 
interwencji i dbają o swoją mat-
kę zwaną przez nich uroczo bo-
ziulką. I czują się bezpieczni, bo 
czuwa nad nimi ich matka. A to 
dowód na to jak ważna jest wia-
ra i tradycja w życiu lokalnych 
społeczności. Teraz mieszkańcy 
Wólki też wspierają inicjatywę 
skępian w sprawie przywrócenia 
figury matki bożej na Rynek.

Piszą, gdzie się da
– Żądamy realizacji wniosku, 

zabezpieczenia środków na ten 
cel przez Urząd Miasta i Gminy 
Skępe – wyjaśniają wniosko-
dawcy. – W dalszej fazie postę-
powania wystąpienia o wsparcie 
finansowe tego przedsięwzięcia 
do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Co do dal-
szych kroków komitet będzie 
współdziałał z burmistrzem 
i przewodniczącym nowo powo-
łanej rady.

Wniosek trafił już do dzie-
więciu zainteresowanych sprawą 
instytucji, podpisy w dalszym 
ciągu można składać. Inicjatywę 
poprzeć może każdy mieszka-
niec miasta i gminy Skępe, który 
jest zwolennikiem przywrócenia 
figury matki bożej skępskiej na 
Rynek i by ten symbol był wi-
zytówką Skępego, a nie słynny 
koziołek, który obecnie, od lat 
zlokalizowany jest w centrum 
miasta, na pięknej fontannie, na 
Rynku.

Kozioł symbolem szatana
– Nie może być, żeby zna-

ki i symbole niewywodzące się 
z tradycji chrześcijańskiej na-
szych ojców, a takim jawi się 
postać kozła, co w Biblii sym-
bolizuje szatana, przez co figu-
ra matki boskiej jest sekowana 
przez odłam wyznawców nie-
znanych ideologii – argumentu-

ją wnioskodawcy. – Wiarę chrze-
ścijańską okazuje się w sposób 
nieskrępowany na co dzień. To 
nie udział w uroczystościach, 
składanie wieńców, płomien-
ne mowy, aby być widzianym, 
oklaskiwanym dla doraźnych 
celów. To trwanie w wierze, któ-
re wzmaga się w chwilach szcze-
gólnych dla regionu i państwa, 
podkreślając swoją przynależ-
ność do zbiorowości chrześcijan. 
Nie prywata, tylko wspomaganie 
słabszych, chorych w codzien-
nym życiu.

Chodzi o to, że obecnie, 
i wie to każdy, kto choć raz był 
w Skępem, wizytówką i symbo-
lem skępskiego Rynku jest ko-
ziołek. Usytuowany na pięknej 
fontannie góruje nad Rynkiem, 
przyciąga spojrzenia, zachę-
ca do odpoczynku. Znalazł się 
w Skępem dlatego, że właśnie 
te zwierzęta były najczęściej 
hodowane w okolicach Skępego 
i były żywicielami rodzin. O taki 
symbol chodzi w Skępem.

– Na skępskim Rynku nie ma 
już targów, jest ładny i zadbany 
skwerek – wyjaśnia autorka cy-
klu książek o Skępem i regiona-
listka Zyta Wegner. – Na środku 
stoi fontanna, a na niej polny ka-
mień i odlany z brązu koziołek, 
czyli zwierzę, które w trudnych 
czasach ratowało skępian przed 
głodem. Fontannę na Rynku 
ufundowali skępscy rzemieślni-
cy i handlowcy, a pomysłodawcą 
koziołka był rzemieślnik Franci-
szek Sobociński.

W symbolice chrześcijańskiej 
kozioł jest znany jako symbol 
grzesznika, zła. Chrześcijanie za-
pożyczyli symbol ze Starego Te-
stamentu, gdzie służył do tego, 
by ponieść na pustynię wszyst-
kie przestępstwa Żydów. Nega-
tywne nastawienie do kozła wy-
wodzi się z starożytności. Otóż 
w starożytnym Bliskim Wscho-
dzie pasterze pasali zazwyczaj 
owce i kozy razem, a wieczorem 
rozdzielali stada, aby zapędzić je 
do osobnych zagród. W Starym 
Testamencie ten zwyczaj został 
symbolem oddzielenia złego od 
dobrego w dniu sądu ostatecz-
nego. W dniu sądu nastąpi od-
dzielenie zła od dobra, zbawio-
nych od potępionych.

Bogurodzica na chwałę
– Podnosi się do rangi wy-

zwolenie Skępego przez so-
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Historyczny 
wynik na WośP

KIKÓŁ  Sztab Kikół działał już po raz dziesiąty w ramach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I jak zwykle zebrał jeszcze 
więcej pieniędzy niż rok wcześniej

wietów 21 stycznia, nawet jest 
kamień z tablicą, która to upa-
miętnia, a powinien być usunięty 
w myśl ustawy dekomunizacyjnej 
– uważają mieszkańcy zrzeszeni 
w komitecie. – W zakamuflowany 
sposób ukrywa się fakt narzuco-
nego kolejnego jarzma Polski, gdy 
dostała się w łapy wroga naszej 
ojczyzny. Z tych symboli ma czer-
pać wiedzę młode pokolenie. To 
fałsz. Fasadowość źle pojętej wia-
ry na wskroś demoralizuje, psu-
je. Przejawia się to tym, że drugi 
człowiek jest pomijany. Liczą się 
tylko i wyłącznie kariery, osią-
gnięcia materialne, aby się nie na-
razić jakiejkolwiek władzy. Walka 
naszych przodków, ich niepodle-
głościowe zrywy oraz przegonie-
nie hord bolszewików mają się 
nijak do tego, co widać na Rynku. 
Ta szczególna chwila w dziejach 
narodu nadeszła. Jest nią setna 
rocznica odzyskania niepodległo-
ści. Komitet nie życzy sobie i wy-
prasza przeprowadzenie debaty 
w tej sprawie. Wielkość i chwała 
Bogurodzicy na to nie zasługuje, 
żeby była przedmiotem zaciekłej 
polemiki.

Wnioskodawcy odwołują się 
do wiary i tradycji. I chcą nie cze-
goś nowego, tylko przywrócenia 
tego, co było. Figura matki bożej 
skępskiej była na Rynku do dru-
giej wojny światowej, przy niej 
zatrzymywały się pielgrzymki 
zmierzające z odległych terenów 
do sanktuarium skępskiego, do 
niej przychodzili wierni w pro-
cesjach, przy niej mieszkańcy 
odmawiali różaniec w październi-
ku. To był symbol wiary skępian, 
miejsce modlitwy i otuchy. To był 
też zabytek.

Matka boska zniszczona 
przez Niemców
– Cenionym zabytkiem, który 

zniszczyli Niemcy w czasie dru-
giej wojny światowej, była figurka 
matki boskiej niepokalanej, która 
stała na skępskim Rynku – wyja-
śnia w swojej książce „Moje Skę-
pe” rodowita skępianka Zyta We-
gner. – Umieszczona na wysokim 
obelisku, wyciągała ramiona jakby 
chciała przygarnąć do siebie rze-
sze pielgrzymów zmierzających 
do jej sanktuarium w Wymyślnie. 
Przed obeliskiem znajdowały się 
schodki, wokół żelazne ogrodze-
nie. W każdym z czterech rogów 
rosły krzewy akacji. Starsi miesz-
kańcy Skępego ze wzruszeniem 
wspominają modlitwy różańco-
we, prowadzone przez Kazimie-
rę Skibicką lub Emilię Brodecką. 
Modlących się w październikowe 
wieczory ludzi oświetlały lampio-
ny przynoszone przez dzieci.

Corocznie też w święto 
Chrystusa króla, jak wspomina 
Zyta Wegner, procesja z klaszto-
ru przychodziła na Rynek, gdzie 
pod figurą odprawiano uroczystą 
mszę świętą. Ostatnia taka pro-
cesja odbyła się rok przed drugą 
wojną światową. Bo potem wyda-
rzyło się cos strasznego dla skę-

pian. Hitlerowcy zburzyli ceniony 
przez mieszkańców pomnik i zro-
bili to w sposób okrutny.

– Fakt dla Polaków tragicz-
ny, dla Niemców stanowił dobrą 
zabawę – podsumowuje Zyta 
Wegner przywołując dokładny 
opis sytuacji zapamiętany przez 
świadków tego zajścia. – Obecnie 
głowa Matki Boskiej niepokalanej 
ze skępskiego Rynku przechowy-
wana jest w klasztorze, a na skęp-
skim Rynku nie ma już śladów po 
obelisku, schodkach, ogrodzeniu. 
Nie ma też krzewów akacji. Pozo-
stała tylko stara fotografia.

I dramatyczne wspomnienia 
jak to jeden z Niemców grał na 
akordeonie, pozostali zaś strzelali 
do figury matki bożej. Części tej 
kochanej przez wiernych figury 
rozpryskiwały się po całym Ryn-
ku. Ludzie zbierali te cenne dla 
nich kawałeczki, idąc po wodę do 
studni usytuowanej na Rynku. 
Chowali w wiadrach i zanosili do 
swoich domów. Głowę z figurki 
matki bożej odnalazła Honorata 
Trząsalska. Ta część postaci nie 
była uszkodzona strzałami, tyl-
ko w tyle głowy powstała dziura 
spowodowana upadkiem na ka-
mienie.

Apelują mieszkańcy
– My mieszkańcy Skępego 

wierni tradycji ugruntowanej w II 
Rzeczpospolitej wnosimy apel 
o poparcie przywrócenia uświę-
conemu miejscu dla matki bo-
skiej skępskiej na Rynku skępskim 
i nadania jej blasku, tj. stworzenia 
nowej koncepcji w jej przypisa-
nym miejscu, w formie ilumina-
cji z zachowaniem jej właściwe-
go charakteru w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę – mówią skępianie. – Two-
rzymy komitet społeczny dla upa-
miętnienia jej opieki nad wieloma 
pokoleniami Skępego i jej okolic. 
Podpisy można składać w kościele 
miłosierdzia bożego w Skępem jak 
i w klasztorze o. bernardynów.

Jest inicjatywa, komitet spo-
łeczny, są wspomnienia i coraz 
większe poparcie. Wszystko wska-
zuje na to, że uda się matkę boską 
ponownie sprowadzić na skępski 
Rynek.

Będzie reakcja władz
Komitet społeczny prosi te-

raz o poparcie swego apelu pod-
pisami skępian, a od władz miasta 
oczekuje zabezpieczenia środków 
na ten cel, stworzenia koncepcji 
architektonicznej przedsięwzięcia 
przez artystę, wystąpienia do Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o środki na ten cel.

– Tym wnioskiem zajmiemy 
się na najbliższym posiedzeniu 
wspólnym komisji rady miasta – 
zapewnia przewodniczący RM Ja-
nusz Kozłowski.

Do tematu wrócimy. Mamy 
nadzieję, że urokliwy skępski 
Rynek odzyska istotny element 
swojego krajobrazu i kultu.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Dokończenie ze str. 1
19-latek szybko został rozpo-
znany prze dzielnicowego, bo 
policjanci poszukiwali go już 
wcześniej w związku z trzema 
nakazami doprowadzenia go do 
zakładu karnego.

– Po uzyskaniu informacji, 
z której wynikało, że mieszka-
niec Lipna przebywa wciąż na 
terenie miasta, kryminalni na-
tychmiast udali się pod ustalony 
adres. Zanim zapukali do drzwi, 

w mieszkaniu słychać było od-
głosy obecności osób, które 
potem gwałtownie ucichły. Po-
mimo wielokrotnego wezwania 
policjantów nikt nie odpowiadał. 
Dopiero decyzja prokuratury 
o siłowym wejściu do mieszka-
nia przekonała domowników 
do otwarcia drzwi – relacjonuje 
podkom. Małgorzata Małkińska 
z KPP Lipno.

Funkcjonariusze zatrzymali 
recydywistę, a w mieszkaniu zna-

leźli ukradzioną odzież. Mężczy-
zna już usłyszał zarzut kradzieży 
na kwotę ponad 1000 złotych. 
Przyznał się do zarzucanego czy-
nu, a ponieważ działał w warun-
kach recydywy, musi spodziewać 
się zaostrzonej kary. Na proces 
poczeka jednak za kratkami, bo 
zgodnie z wystawionymi nakaza-
mi został już doprowadzony do 
zakładu karnego.

(ak)
fot. KPP Lipno

Lipno

Recydywista zatrzymany

– Praktycznie we wszystkich 
miejscowościach, w których gra-
liśmy, ustanowiliśmy nowe re-
kordy zbiórki. Oficjalne podamy 
w pierwszej połowie lutego, kiedy 
to Fundacja WOŚP rozliczy nasz 
sztab. Jako sztab Kikół zebraliśmy 
61 973,33 zł – informuje na swoim 
profilu na Fecebooku Sztab Kikół. 
– Głębokie ukłony dla wszystkich 
Wolontariuszy. Pokazaliście, że 
mimo młodego wieku można po-

legać na was i waszej dojrzałości. 
Zyskaliście naprawdę wielu przy-
jaciół i mam nadzieję, że będzie-
my współpracować razem jeszcze 
wiele lat.

– Dziękujemy za każdy grosz 
wrzucony do puszki, za każdy 
gadżet przekazany na licytację, 
za każdą blachę ciasta, za waszą 
obecność na finałowych wyda-
rzeniach – dodają sztabowcy 
z Kikoła.

Jak zwykle z Kikołem grało 
kilka miejscowości w powiecie lip-
nowskim. I tak gmina Kikół zebra-
ła 30 474,07 zł. Sam Kikół uciułał 
28 617,38 zł; Ciełuchowo – 240,76 
zł; Wola – 1230,35 zł; Zajeziorze 
– 385,58 zł. Gmina Chrostkowo 
uzbierała 16 607,12 zł; gmina Do-
brzyń nad Wisłą – 12 194,34 zł, a Za-
duszniki (gm. Wielgie) – 309,20 zł.

(ak)
fot. Józef Myszkowski
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Zagrali z owsiakiem
LIPNO/GMINA LIPNO/SKĘPE/GMINA SKĘPE  W niedzielę 13 stycznia od rana do wieczora w miastach 
i wsiach naszego regionu grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Można było przyczynić się zapełnie-
nia puszek, wylicytować coś wyjątkowego, złapać oddech pod wodą czy zagrać w meczu lub potańczyć do 
muzyki na żywo

W Lipnie zaśpiewał chór 
szkolny oraz zespoły Kavoo, 
Świnka Halinka i Altrosenso, 
były licytacje i światełko do 
nieba, można było postrzelać 
w klubie strzeleckim, złapać 
pierwszy oddech pod wodą z ra-
townikami naszego pogotowia 
wodnego, skosztować dań kuch-
ni polowej czy spróbować sił 
w udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

W Skępem oprócz trady-
cyjnych licytacji prym wiodły 
występy lokalnych gwiazd sce-
ny, poczynając od przedszkola-
ków z publicznych przedszkoli, 
uczniów szkół z miasta i gminy, 
aż po uznane i lubiane wokalist-
ki takie jak Gosia Gabryszew-

ska.
– Najważniejsze jest jednak 

zbieranie pieniędzy do puszek – 
mówią skępskie wolontariuszki. 
– Ludzie bardzo chętnie wrzu-
cają, nie odmawiają, największy 
ruch jest oczywiście przed na-
szymi kościołami.

Nad bezpieczeństwem wo-
lontariuszy czuwali strażacy 
ochotnicy z Wólki i policjanci 
z posterunku w Skępem.

Aktywnie w tegoroczny fi-
nał WOŚP włączyli się uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Wólce. 
Zorganizowali loterię fantową, 
ale przebojem był kiermasz 
ciasteczek własnoręcznie deko-
rowanych i wypiekanych przez 
niezwykle utalentowanych ku-

linarnie uczniów. Słodkości 
zachwyciły społeczność szkol-
ną, ale także wiernych modlą-
cych się w niedzielę w kaplicy 
w Wólce. Dzięki zaangażowa-
niu uczniów mieszkańcy Wólki 
też mogli wesprzeć orkiestrę 
Owsiaka i zdobyć czerwone ser-
duszko.

– Pomaganie jest dziecinnie 
proste i każdy ma okazję wes-
przeć wielką orkiestrę – mówi-
ła w Wichowie szefowa domu 
kultury Teresa Sztuka. – Za-
chęcamy, zapraszamy, napraw-
dę warto, bo każdy z nas może 
potrzebować nowoczesnego 
sprzętu medycznego. My okazję 
do pomagania dajemy dzisiaj. 

A oferta była szeroka, bo 

w akcję w Wichowie w gmi-
nie Lipno zorganizowaną przez 
Krzysztofa Lipskiego zaangażo-
wali się i druhowie, i muzycy, 
i instrumentaliści, i gospodynie 
z KGW. Szerzej o tej imprezie pi-
szemy na str. 25.

Wolontariuszy nie zabra-
kło też w Radomicach. Tutaj też 

puszki zapełniały się niezwykle 
szybko, a pieniążki trafiły do 
sztabu w Lipnie. W niedzielną 
noc ruszyło wielkie liczenie. 
O kompletnych wynikach szta-
bów w Lipnie i Skępem tego-
rocznej zbiórki poinformujemy 
w kolejnym numerze CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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LIPNO  Premiera tegorocznego charytatywnego przedstawienia bożonarodzeniowego „Lipnowskie ja-
sełka” odbędzie się 17 lutego w kinie Nawojka o godzinie 16.00. Drugi spektakl zaplanowano na godzinę 
18.00. Autorką scenariusza została Małgorzata Żarecka-Ziółkowska

Uśmiech dziecka za jasełka

R E K L A M A

Lipnowskie jasełka już na 
stałe weszły do kalendarza wy-
darzeń charytatywnych i kultu-
ralnych miasta. I od lat, zawsze 
po świętach Bożego Narodzenia, 
mieszkańcy i goście szczelnie 
wypełniają kinową salę Nawojki 
po to, by zobaczyć na scenie sa-
morządowców, mundurowych, 
księży, dzieci, szefów jednostek 
miejskich, ludzi znanych i roz-
poznawalnych, którzy jeden raz 
w roku wcielają się w teatralne 
role. Przedstawienie reżysero-
wane jest według scenariusza 
wyłonionego w ogłaszanych 
i nagradzanym przez burmi-
strza Lipna konkursie.

Wiemy już, że w tym roku 
wygrała Małgorzata Żarecka-
Ziółkowska i bożonarodzenio-
wa opowieść pod tytułem „Na 
wizji…”. Przygotowania ruszy-

ły, aktorzy-amatorzy wyjdą na 
scenę 17 lutego. Organizatorem 
wydarzenia jest urząd miejski 
i dom kultury. O szczegółach 
będziemy informować na bie-
żąco. Bilety można będzie tra-
dycyjnie nabywać w Miejskim 
Centrum Kulturalnym. Dochód 
będzie przeznaczony na radosny 
wypoczynek dla dzieci uczestni-
czących w zajęciach miejskich.

– Uśmiech dziecka jest bez-
cenny – mówił dyrektor Miej-
skiego Centrum Kulturalnego 
w Lipnie Arkadiusz Świerski, 
podsumowując ubiegłoroczne 
jasełka. – Kwota, którą uzy-
skaliśmy ze sprzedaży biletów, 
wówczas opiewała na kwotę 
10.340 złotych. Z biletów uda-
ło się zebrać 10.340 złotych, 
organizator czyli MCK zapłacił 
8-procentowy podatek VAT i zo-

stało 9.574 zł. Miejskie Centrum 
Kulturalne zorganizowało dla 
dzieci z naszego miasta wyjazd 
do ZOO Safari w Borysewie. Jest 
to miejscowość w okolicach Ło-
dzi. ZOO Safari jest obecnie jed-
nym z najprężniej działających 
ogrodów zoologicznych w Pol-
sce, a wydarzeniem sensacyj-
nym w roku 2014 były narodziny 
białych lwów w zoo safari. Zoo 
to cieszy się tak dobrą renomą, 
że w dzisiejszych czasach piszą 
o nim takie magazyny jak The 
New York Times czy The Wa-
shington Post. Za te pieniąż-
ki łącznie pojechało 67 dzieci 
z naszego miasta. Łączny koszt 
wycieczki do zoo safari wyniósł 
6.382 zł. Z łącznej sumy zebra-
nej więc z przedstawień jaseł-
kowych zostało jeszcze 3.191 zł. 
Ta kwota została przeznaczona 

na zajęcia wakacyjne dla dzieci 
spędzających wakacje w mie-
ście, organizowane przez dom 
kultury i bibliotekę publiczną. 
Fundujemy dzieciom śniadania 
oraz płacimy za licencje na fil-
my, które za darmo dla miesz-
kańców w okresie wakacyjnym 
są emitowane w naszym kinie 
Nawojka. W latach minionym  
sztandarową wycieczką było 
Trójmiasto i oceanarium czy wy-
jazd do szkółki leśnej Bielawy.

Warto więc zarezerwować 
czas na niedzielny seans w lu-
tym. Można się bowiem i dobrze 
zabawić, i wesprzeć atrakcje dla 
dzieci z naszego miasta, które 
uczęszczają na zajęcia wakacyj-
ne do domu kultury i biblioteki, 
jedzą pyszne śniadanka, degu-
stują pizzę, oglądają bezpłatnie 
filmy w kinie Nawojka, bawią się 

wybornie i nie wyobrażają sobie 
laby bez zajęć kulturalnych. Ra-
dości na zajęciach i uśmiechu na 
twarzach dzieci więc nie braku 
tak, jak nie brakuje salw śmie-
chu podczas zimowych spek-
takli jasełkowych. To pokazuje, 
że lipnowskie jasełka to strzał 
w dziesiątkę i kontynuacja ich 
od wielu lat jest doskonałą de-
cyzją.

Przypomnijmy, że w minio-
nym roku spektakl był wysta-
wiony trzykrotnie, bo takie było 
zapotrzebowanie widzów. Au-
torką scenariusza była Katarzy-
na Malinowska, reżyserką Anna 
Sawicka-Borkowicz, a przedsta-
wienie nosiło tytuł „Kolor na-
dziei”. 

Do tematu wrócimy.

Lidia Jagielska

Od 7 do 11 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Maliszewie uczestniczyli w szkolnym finale te-
gorocznego grania pod batutą Jurka Owsiaka. Było 
i smacznie, i sportowo, a koordynatorem szkolnego 
przedsięwzięcia charytatywnego była Magdalena Ku-
cińska.

Gmina Lipno

Zbierali dla WOŚP

Młodsi i starsi uczniowie szko-
ły w Maliszewie wiedzą dokładnie, 
jak zorganizować się w słusznej 
sprawie. I udowadniają to na każ-
dym kroku. Tym razem zorganizo-
wali szkolne granie, wzięli udział 
w licznych akcjach na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
zachęcali do zbierania i dzielenia 
się, a to wszystko oczywiście pod 
czujnym okiem kadry pedago-
gicznej. Szkolnym koordynatorem 

tegorocznej akcji była opiekunka 
samorządu uczniowskiego Magda-
lena Kucińska.

– W poniedziałek miały miej-
sce w naszej szkole zajęcia aerobi-
ku – wymieniają uczniowie. –We 
wtorek odbyły się projekcje filmów, 
a w środę dzieci z młodszych klas 
brały udział w losowaniu fantów, 
a można było wylosować maskot-
ki, płyty, książki. Czwartek upły-
nął na podjadaniu aromatycznych 

ciast, ciasteczek, galaretek i innych 
smakowitości przygotowanych 
przez nas i naszych rodziców, zaś 
piątek to czas emocjonującej licy-
tacji. Gadżety ufundowane zostały 
przez lipnowską placówkę Banku 
Spółdzielczego, sztab WOŚP w Lip-
nie oraz przez innych anonimo-
wych darczyńców.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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Zainaugurowali wielkie granie
GMINA LIPNO  W miniony piątek społeczność szkoły im. Marii Konopnickiej w Radomicach pod okiem 
dyrektor Jolanty Kruszyńskiej zainaugurowała tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Były licytacje, loterie, zabawa taneczna, a to wszystko dla chorych maluszków

– W związku z 27. finałem Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
4 stycznia po raz kolejny w Zespole 
Szkół w Radomicach zagrała orkie-
stra gorących serc – opowiadają 
organizatorzy szkolnej akcji chary-
tatywnej. – Jak co roku przygoto-
wano u nas szereg atrakcji. Impre-
zę rozpoczęto pokazem pierwszej 
pomocy przedmedycznej, który 
zaprezentowali uczniowie klasy 
ósmej. Następnie cała społeczność 
brała udział w zabawie tanecznej, 
którą poprowadził zespół For-
te oraz DJ MINIKS. Uroczystość 
uatrakcyjniło wiele konkursów. Był 
też kiermasz ciast. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do 
przeprowadzenia szkolnego finału 
WOŚP oraz ofiarodawcom za ich 
datki do puszek.

Zainteresowanie domowymi 
wypiekami było ogromne, pyszno-
ści znikały, a pieniędzy przybywało. 
Nie obyło się bez uwielbianej przez 
wszystkich i budzącej pozytywne 
emocje loterii fantowej, w której 
uczniowie mogli wylosować ma-
skotki i inne pamiątki. W przedor-
kiestrowym tygodniu natomiast 

wolontariusze przeprowadzili licy-
tację gadżetów WOŚP. Zebrane pie-
niądze zostały już przekazane do 
sztabu WOŚP w Lipnie w niedzielę 
13 stycznia.

W Zespole Szkół w Radomi-
cach kwestowali w tym roku wo-
lontariusze: Stanisław Lewicki, 
Małgorzata Wenderlich, Karolina 
Falkiewicz wraz z wyznaczonymi 
uczniami samorządu uczniowskie-
go. Imprezę przeprowadzili koor-
dynatorzy WOŚP i opiekunowie 
samorządu szkolnego.

Celem tegorocznego finału 
wielkiego grania pod batutą Jurka 
Owsiaka jest zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych. Są 
to placówki z oddziałami II oraz 
III stopnia referencyjności, czyli 
takie które mogą dokonać specja-
listycznej diagnozy oraz udzielić 
pomocy medycznej najciężej cho-
rym dzieciom. W Polsce funkcjo-
nuje dziś blisko 50 takich szpitali. 
Swoim zasięgiem obejmują teren 
całego kraju. W placówkach tego 
rodzaju szczególnie ważne jest no-
woczesne, spełniające najwyższe 
standardy wyposażenie, które daje 

lekarzom i personelowi medyczne-
mu jak najlepsze możliwości dia-
gnozy i leczenia najtrudniejszych 
przypadków.

– W ostatnich latach nasza 
fundacja skupiała się na wspoma-
ganiu znajdujących się w trudnej 
sytuacji szpitali i oddziałów opieki 
podstawowej – mówi Lidia Niedź-
wiedzka-Owsiak, członek zarządu 
i dyrektor ds. medycznych WOŚP. 
– Mając za sobą rekordowe finały, 
kupiliśmy wiele tysięcy urządzeń 
dla oddziałów pediatrycznych oraz 
podstawowych oddziałów neona-
tologicznych w całej Polsce. Cały 
czas zresztą realizujemy zakupy 
m. in. właśnie dla oddziałów nowo-
rodkowych. Przez ten czas jednak 
dostawaliśmy coraz większą ilość 
próśb o pomoc, często błagalnych, 
z oddziałów specjalistycznych. Bra-
ki dotyczą tych najnowocześniej-
szych, a zarazem najdroższych 
urządzeń, na których zakup nie 
zawsze stać jest samorząd, a środ-
ki pozyskane w ramach dotacji 
unijnych wykorzystywane są na 
łatanie bardziej istotnych potrzeb. 
Tymczasem na świecie obserwuje-
my znaczący postęp w medycynie, 
a zwłaszcza w diagnostyce. Na ry-
nek trafiają coraz to nowsze, bar-
dzo drogie urządzenia, które zara-
zem oferują kosmiczne możliwości 
diagnozy i szybkości w podejmo-
waniu leczenia. Kupując taki wła-
śnie sprzęt, mamy możliwość po 
raz kolejny podnieść poziom opieki 
nad chorymi dziećmi w Polsce. Dla-
tego zarząd fundacji zdecydował, 
że celem 27. finału WOŚP będzie za-
kup sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych.

W realizacji celu 27. finału WOŚP 
fundacja skupi się przede wszyst-
kim na zakładach diagnostyki spe-
cjalistycznej, zwłaszcza obrazowej, 
radiologicznej oraz laboratoryjnej. 
W zależności od wyników zbiórki 
zarząd fundacji może zdecydować 
także o realizacji próśb dotyczących 
pomocy w większych inwestycjach, 
jak chociażby wsparcie w wypo-
sażeniu centralnych sterylizatorni 
czy pracowni MRI. W głównej mie-
rze zbiórka ma jednak umożliwić 
podniesienie standardu wyposa-
żenia. Do szpitali trafić mają tak 
zaawansowane urządzenia jak cho-
ciażby: rezonanse magnetyczne, 
tomografy komputerowe, aparaty 
do diagnostyki RTG (w tym aparaty 
mobilne), wysokiej klasy ultrasono-
grafy, echokardiografy czy sprzęt 
endoskopowy z torem wizyjnym 
dla gastroenterologii.

– Cały czas mam wrażenie, 
że dla polskich szpitali chcących 
rozwijać swoje możliwości Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy jest 
ostatnią deską ratunku – mówi Je-
rzy Owsiak, prezes zarządu WOŚP. 
– System opieki zdrowotnej w Pol-
sce boryka się z coraz większymi 
i cały czas dalekimi od rozwiąza-
nia problemami. Brak środków na 
finansowanie leczenia, rosnące 
kolejki do podstawowych usług 
medycznych, palący brak wyspecja-
lizowanego personelu medyczne-
go, któremu polski system nie jest 
w stanie zapewnić satysfakcjonują-
cych warunków pracy – to bardzo 
poważne braki, powodujące coraz 
mniejsze poczucie bezpieczeństwa 
zdrowotnego w Polsce. Przy takich 
problemach sprawa wyposażenia 

oddziałów często schodzi na dalszy 
plan. A kiedy damy się zbyt mocno 
wyprzedzić rozwojowi medycyny 
na świecie, nadrobienie braków 
może być trudne i bardzo kosztow-
ne. Wielka orkiestra nie jest w sta-
nie naprawić systemu, ale jesteśmy 
w stanie pomóc w utrzymaniu 
wysokich standardów i możliwości 
w leczeniu. I to będziemy robić, do 
końca świata i jeden dzień dłużej.

A udaje się to choćby dzięki 
takim społecznościom jak w szko-
le w Radomicach, które od lat 
niezmiennie organizują szkolne 
zbiórki i atrakcje umożliwiające 
i zachęcające do wrzucenia przy-
słowiowego grosza dla największej 
w kraju orkiestry. Przygotowania 
do 27. finału WOŚP w całej Polsce 
i w wielu miejscach na świecie wy-
startowały już 16 października 2018 
roku. W niedzielę odbył się finał, 
teraz trwa wielkie liczenie.

Na ulicach naszych miast i wsi 
pracowało 120 tysięcy wolontariu-
szy wyposażonych w kolorowe, 
tekturowe skarbonki oraz 35 milio-
nów samoprzylepnych serduszek 
WOŚP.

– To właśnie oni, sztabow-
cy i wolontariusze orkiestry, są 
największą siłą styczniowej akcji 
– mówi Jerzy Owsiak. – Od 26 lat 
wiemy, że na nich zawsze możemy 
liczyć i choćby nie wiem jak bardzo 
zaskakiwała nas trudna polska rze-
czywistość, ich wsparcie i ogromne 
zaangażowanie w akcję dają wiarę 
w sens grania na rzecz ratowania 
zdrowia i życia dzieci w polskich 
szpitalach.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Dobrzyń nad Wisłą

Czas wielkiego oszczędzania
Dokończenie ze str. 1
Jako zabezpieczenie kredytu ko-
nieczna była hipoteka na centrum 
sportu – wyjaśniła na sesji skarb-
nik Agnieszka Ziółkowska.

Zrobią tylko to 
co niezbędne
– Prace nad nowym budżetem 

trwały od naszej pierwszej sesji. 
Mimo wypracowanego kompro-
misu jestem pełna obaw. Kolejne 
inwestycje musimy robić za dalsze 
kredyty. Co z dotacjami? Zrobili-
śmy wiele cięć, ale nadal sytuacja 
jest trudna – komentowała wice-
przewodnicząca RM Jadwiga Gru-
dzińska.

– Zostawiliśmy inwestycje 
z dofinansowaniem, będziemy ro-
bić tylko to co absolutnie koniecz-

ne, np. przystosowanie szkoły 
w Chalinie również na przedszko-
le samorządowe. Część kredytów 
jest niezbędna, bo to ostatni czas 
na pozyskiwanie dotacji. To co jest 
teraz, jest realne, to wynik analizy 
specjalistów z banku – wyjaśnił 
burmistrz Wiśniewski.

Sprzątanie po poprzedniku
– Ten budżet to pochodna 

poprzedniej kadencji. Trudno de-
cydować po kimś innym. Hipote-
ka DCSiT musiała zagwarantować 
spłatę inwestycji. Poprzednicy ro-
bili wszystko na chybił trafił, może 
się uda, może nie. Teraz najważ-
niejsza jest oczyszczalnia ścieków 
w Dobrzyniu, reszta jak się uda 
– stwierdził radny Grzegorz Rasz-
kiewicz.

Wszyscy samorządowcy zgo-
dzili się z zapisem, że burmistrz 
nie może jednoosobowo decydo-
wać o zaciąganiu kolejnych poży-
czek. Za każdym razem będzie to 
możliwe tylko przy porozumieniu 
z radą.

– My teraz ratujemy tonącego. 
Co by było, gdyby poprzedni projekt 
przeszedł? Horror? Bankructwo? – 
pytała radna Kalinowska. – Nie jest 
ładnie mówić o poprzedniku, ale ja-
sno powiedzmy, że były burmistrz 
zaplanował wiele inwestycji, ale nie 
zabezpieczył na nie pieniędzy. Te-
raz są faktury, a nie ma czym za 
nie zapłacić. Kredyt z hipoteką na 
centrum sportu potrzebny był na 
zaległości poprzednika.

– To co było w budżecie, to się 

w głowie nie mieści. Był rok wybor-
czy i poprzedni burmistrz obiecy-
wał co popadnie. My ratujemy, co 
się da – dodała radna Grudzińska.

– Nie widać żadnych inwesty-
cji, a jest 10 mln zł kredytu. Na co 
poszły pieniądze? Mamy tyle pro-
jektów, że wystarczyłoby do XXIII 
wieku – ironizował radny Raszkie-
wicz.

Bezmyślność ex-burmistrza
Choć Piotr Wiśniewski powie-

dział wprost, że on i radni wiedzieli 
na co się piszą, startując w wybo-
rach i obejmując stery w mieście 
i gminie, to jeszcze ostrzej od 
poprzedników wypowiedział się 
o Jacku Waśko przewodniczący RM 
Krzysztof Pryciak.

– Nie jest to budżet marzeń, 
ale nie było innego wyjścia. Jeste-
śmy jak dryfujący statek, który 
omal nie zatonął przez bezmyśl-
ność poprzedniego burmistrza. 
Jego projekt budżetu przewyższał 
kilkukrotnie nasze możliwości. Tak 

działał nasz były wirtuoz i mistrz 
matematyki – nawiązywał otwar-
cie do polityki Jacka Waśko Pryciak. 
– Tamten projekt trafił do kosza, 
bo tak należało. Niestety część in-
westycji jest zaczęta i musimy je 
robić. Teraz mamy budżet mniej-
szego zła. Przestrzegam jednak, 
byśmy w przyszłości kierowali się 
rozwagą, a panu burmistrzowi daję 
rok czasu na uprzątnięcie tego ba-
łaganu. Inaczej za rok nie będzie 
tak miło – podsumował dyskusję 
Pryciak.

14 do 1
W głosowaniu 14 radnych po-

parło nowy projekt budżetu na 
2019 rok, przeciw był tylko radny 
Przemysław Piekarski. I tak docho-
dy wyniosą 45,8 mln zł, zaś wydat-
ki 55,4 mln zł. Blisko 10-milionowy 
deficyt będzie spłacany głównie 
z pożyczek. Radni musieli też prze-
głosować ustanowienie hipoteki na 
DCSiT, poparli to wszyscy.

(ak), fot. archiwum
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R E K L A M A

Dumni z niepodległej
GMINA SKĘPE  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Agnieszka Wykrętowicz podczas uroczystej 
gali wręczyła  nagrody zwycięzcom szkolnego „Biało -czerwonego konkursu”

– 11 listopada 1918 roku speł-
nił się sen pokoleń Polaków, bo 
państwo polskie narodziło się na 
nowo. Po rozbiorach i 123 latach 
niewoli, rusyfikacji i germanizacji, 
po wielkich powstaniach, wolna 
Polska powróciła na mapę świata 
– czytamy w uchwale Sejmu usta-
nawiającej rok 2018 Rokiem Jubi-
leuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. – To dzięki 
tym, którzy pozostali nieugięci, 
nasz naród wyszedł zwycięsko 
z dziejowej próby. Odzyskanie nie-
podległości dokonało się poprzez 

walkę pełną poświęcenia i boha-
terstwa nie tylko na polach bitew, 
ale i w codziennych zmaganiach 
o zachowanie duchowej i mate-
rialnej substancji narodowej oraz 
w codziennym trwaniu polskich 
rodzin.

Sejm wyraził też nadzieję, że 
wzorem ojców niepodległości ta-
kich jak Józef Piłsudski, Roman 
Dmowski, Ignacy Paderewski, Win-
centy Witos, Wojciech Korfanty czy 
Ignacy Daszyński Polacy porzu-
cą spory, by wspólnie świętować 
ten radosny jubileusz w jedności 

i pojednaniu, w różny, możliwy 
dla siebie sposób, niezależnie od 
wieku czy zawodu. I tak się sta-
ło. Świętowali dorośli i uczniowie, 
świętowali mieszkańcy miast i wsi. 
Starsi wspominali, przypominali, 
młodsi dopiero poznawali histo-
rię swojego kraju, dochodzenie do 
niepodległości czy wreszcie samo 
znaczenie niepodległości. W pięk-
ny sposób stulecie odzyskania nie-
podległości obchodziła społecz-
ność szkoły w Wólce. Uczniowie nie 
tylko manifestowali przy każdej 
sposobności radość z niepodległej, 

ale też wyrażali ją w konkursach, 
na kartach papieru pokazywali, jak 
oni widzą swój wolny kraj.

– Gratuluję wszystkim uczest-
nikom biało-czerwonego konkur-
su – mówi dyrektor Agnieszka Wy-
krętowicz. – Wszystkie prace były 
wspaniałe, wybór nie był łatwy.

W kategorii najmłodszej zwy-
ciężyła Zuzanna Jaskóła, a na dru-
gim stopniu podium stanęli: Maja 
Sekulska, Julia Sobecka i Marcel 
Kępiński. Wśród uczniów klas II i III 
trzecie miejsce przypadło Alek-
sandrowi Banasiewiczowi, drugie 

Patrycji Koszytkowskiej i Wikto-
rii Dąbrowskiej oraz Pawłowi Sa-
wickiemu, a zwyciężyła Karolina 
Bogucka. W najstarszej kategorii 
wiekowej trzecie miejsce zdobył 
Dawid Gilewski za Kamilem Kę-
pińskim i Kaliną Brzozowską. Naj-
ważniejszy laur zdobył Krzysztof 
Abramowicz.

Laureaci otrzymali nagrody 
i dyplomy. Nie brakowało gratu-
lacji od dyrekcji i nauczycieli oraz 
gromkich braw ze strony zgroma-
dzonych gości.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Marszałkowska 
polityka senioralna 2018

ZDROWIE  Domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych, gospodarstwa opie-
kuńcze na wsi, wsparcie psychogeriatryczne, szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym, środki 
dla organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do osób starszych, a także dedyko-
wany osobom starszym marszałkowski pilotażowy program opiekuńczy – w minionych roku Urząd Mar-
szałkowski realizował wiele przedsięwzięć w tym ważnym segmencie wojewódzkiej polityki społecznej

Dzień Babci obchodzimy już 
niedługo, bo 21 stycznia. Właśnie 
w tym dniu powinniśmy złożyć 
najlepsze życzenia naszym bab-
ciom za ich trud w nasze wycho-
wanie i pomoc w codziennym 

życiu. Dzień później obchodzimy 
za to Dzień Dziadka, któremu 
również należą się życzenia. Od 
kiedy obchodzimy te nieformalne 
święta?

Dzień Babci zrodził się w 1964 

roku. Jego gorącym zwolenni-
kiem i prekursorem był dzienni-
karz poznański Kazimierz Flie-
ger, na co dzień współpracujący 
z „Ekspresem Poznańskim”. To 
właśnie dzięki jego inicjatywie ta 
idea upowszechniła się w Polsce. 
Pierwszą babcią, która otrzymała 
życzenia, była aktorka Mieczysła-
wa Ćwiklińska i to ona jako pierw-
sza otrzymała życzenia i kwia-
ty tuż po spektaklu teatralnym 
w dniu 21 stycznia 1965 roku.

We Francji Dzień Babci jest 
świętem ruchomym i obchodzo-
ny jest w pierwszą niedzielę mar-
ca. Właśnie w tym dniu pije się 
popularną kawę babci. Święto jest 
okazją do wielu konkursów na te-
mat babci, np. najlepsze życzenia, 
najlepsze laurki czy też wspo-

Obyczaje

Dzień Babci i Dziadka
21 i 22 stycznia to szczególne dni, o których powinniśmy pamiętać w naszych ro-
dzinach. To właśnie w tych dniach obchodzimy święta naszych babć i dziadków.

– Potrzeby seniorów są róż-
ne, tak jak różni są sami senio-
rzy. Jedni potrzebują inspirującej 
oferty zajęć, by interesująco spę-
dzać czas na zasłużonej emerytu-
rze. Dla innych ważne są poczucie 
bezpieczeństwa, pomoc w co-
dziennych sprawach, obecność 
drugiego człowieka. Uwzględniają 
to nasze propozycje dla tej gru-
py wiekowej – te istniejące i te, 
które przygotowujemy. Dążymy 
do stworzenia wielopoziomowe-
go spójnego systemu wsparcia, 
obejmującego wszystkich, którzy 
tego wymagają, w takiej formule 
i w takim zakresie, w jakim jest 
im to niezbędne – podkreśla 
marszałek Piotr Całbecki.

Najbardziej spektakularnym, 
budzącym duże zainteresowanie 
elementem marszałkowskiego 
programu pilotażowego jest te-
leopieka domowa, oparta na tak 
zwanych bransoletkach życia, 
czyli noszonych na nadgarstku 
mobilnych urządzeniach do przy-
woływania pomocy. Centrum 
operacyjne odbiera sygnały alar-
mowe od podopiecznych 7 dni 
w tygodniu 24 godziny na dobę. 
Gromadzone przez system dane 

medyczne o podopiecznych – in-
formacje o przebytych i przewle-
kłych chorobach oraz przyjmowa-
nych lekach - mogą być pomocne 
lekarzom i ratownikom, niosącym 
im pomoc w sytuacjach nagłego 
pogorszenia się stanu zdrowia. 
Pierwszym etapem programu 
objęliśmy 55 starszych osób w ca-
łym regionie.

Nowe bransoletki życia, 
opieka domowa, 
wolontariat
Jeszcze w styczniu grupa ta 

powiększy się o kolejne 155 osób, 
wyłonionych w wyniku naboru 
przeprowadzonego jesienią przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Toruniu. Otrzymają 
nowszy model bransoletek, który 
umożliwia też kontakt głosowy 
ze wskazaną osobą, np. człon-
kiem rodziny, za pomocą jednego 
przycisku.

Przygotowany już duży pro-
gram teleopiekuńczy uruchomi-
my wiosną. Urząd Marszałkowski 
zakłada, że obejmie nim prak-
tycznie wszystkich potrzebują-
cych. W partnerstwie z gminami, 
kierując się kluczem proporcjo-
nalności (w odniesieniu do liczby 

mnienia o babciach.
W Ameryce dzień dziad-

ka i babci został ustanowiony 
jako Narodowe Święto Dziad-
ków w 1978 roku i obowiązuje 
w USA i Kanadzie. Obchodzone 
jest we wrześniu. Symbolem tego 
dnia jest kwiat niezapominajka. 
W szkołach, kościołach są prze-
prowadzane uroczystości mające 
przypomnieć wnukom jak ważni 
dla ich życia są właśnie dziadko-
wie.

Dzień Dziadka jest świętem, 
które zaczęto obchodzić w Polsce 
dopiero w latach 80-tych. Czyli 
sporo czasu upłynęło, zanim tra-
fiło ono do naszego kraju. Praw-
dopodobnie trafiło do nas z USA. 
A czy dziadek jest gorszy od bab-
ci?

Na świecie nie ma wielu kul-
tur, w których osoby starsze są 
otaczane tak dużym zaufaniem 
i poparciem. Chyba największą 
kulturą, która otacza szacunkiem 
osoby starsze, jest Japonia. Wła-
śnie tam jest „Dzień Szacunku dla 
osób starszych”.

Czym osoby starsze zasłużyły 
sobie na to święto?

Tu możemy wymienić wie-
le powodów. Na pewno jednym 
z głównym jest nasze wychowa-
nie. Ale przecież wiele dziadków 
pomaga młodym rodzicom w wy-
chowaniu ich dzieci, a swoich 
wnuków. Mają oni zawsze czas dla 
swoich wnuków, a przede wszyst-
kim mają trochę inne, łagodniej-
sze podejście do najmłodszych. 
Mają też duże doświadczenie 
życiowe, z którego powinniśmy 
korzystać na co dzień. Niektórzy 
dziadkowie potrafią zaszczepić 
niezwykłe zainteresowania wśród 
swoich wnuków. Potrafią godzi-
nami opowiadać swoją historię 
życia, a wspomnienia są przecież 
najcenniejsze.

Za to wszystko należą się im 
podziękowania i długie lata życia 
pod opieką swoich dzieci i wnu-
ków. Pamiętajmy o nich nie tylko 
od święta. Przecież my też bę-
dziemy kiedyś dziadkami.

(Maw)
Fot. Ilustracyjne

mieszkańców) rozdysponuje 3000 
bransoletek. To gminy będą od-
powiadać za rekrutację, będę też 
ponosić część kosztów (15 złotych 
miesięcznie za jednego uczest-
nika). Jeśli któraś z nich uzna, że 
potrzeba jej więcej opasek, będzie 
mogła dokupić kolejne i podłą-
czyć je do systemu. System ten 
będzie działał w oparciu o własne 
regionalne centrum operacyjne 
UM, utworzone przez Kujawsko-
Pomorską Sieć Informacyjną.

Oprócz bransoletek w ra-
mach pilotażu funkcjonują m. in. 
system dziennej opieki domowej 
i wolontariat opiekuńczy, a także 
informacja senioralna z portalem 
informacyjnym www.inforenior.
rops.torun.pl.

Opieka nad 
niesamodzielnym 
seniorem
Środki Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego umożliwiły 
powstanie nowych form i miejsc 
opieki nad niesamodzielnymi 
osobami starszymi. Z 40 domów 
dziennego pobytu w całym regio-
nie korzysta blisko 2 tysiące osób. 
Placówki te działają po 8 godzin 
dziennie przez pięć dni w tygo-

dniu. Kluby seniora w Chełmży, 
Płużnicy, Bydgoszczy, Lubiczu 
i Inowrocławiu dysponują łącznie 
275 miejscami. 700 starszych pań 
i panów korzysta z oferty niesta-
cjonarnych centrów usług środo-
wiskowych, które powstają przy 
niektórych domach dziennego 
pobytu i klubach seniora. Centra 
świadczą m.in. wsparcie informa-
cyjne, szkolą opiekunów, kierują 
podopiecznych do odpowiednich 
instytucji.

Osobny rozdział to pobyty 
dzienne w tradycyjnych gospo-
darstwach rolnych połączone 
z interesującymi, dostosowanymi 
do zainteresowań i potrzeb pod-
opiecznych, zajęciami. Za tę pro-
pozycję odpowiada Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie. 
Pierwszy z realizowanych przez 
tę instytucję projektów nazywał 
się „Zielona opieka”. Nowa edycja, 
pod nazwą „Opieka w zagrodzie”, 
ruszy, według założeń, już w lu-
tym.

Kujawsko-pomorskie śro-
dowiskowe centrum opieki psy-
chogeriatrycznej w otępieniach 
obejmuje wsparcie 200 chorych 
i 300 ich opiekunów w Bydgosz-

czy i powiecie sępoleńskim.
Profilaktyka 
i projektu ngo-sów
Urząd Marszałkowski ma też 

adresowaną do seniorów ofertę 
profilaktyczną. Z marszałkow-
skiego programu bezpłatnych 
szczepień przeciw zakażeniom 
pneumokokowym skorzystało 
w ubiegłym roku ponad tysiąc 
osób 65 plus leczących się z powo-
du przewlekłego nieżytu oskrzeli 
lub dychawicy oskrzelowej. Pro-
gramem zapobiegania upadkom 
– upadki to jedna z najczęstszych 
przyczyn hospitalizacji osób 
starszych i potencjalne zagroże-
nie życia – objęto w minionych  
12 miesiącach ponad 700 osób.

Samorząd województwa fi-
nansuje też budowane i realizo-
wane z myślą o osobach starszych 
projekty organizacji trzeciego 
sektora. Na realizację 20 projek-
tów w dziedzinie opieki nad oso-
bami przewlekle chorymi prze-
kazano ngo-som ćwierć miliona 
złotych, a na organizację ponad 
20 imprez rekreacyjnych, zlotów 
i zajęć edukacyjnych blisko 100 
tysięcy złotych.

(red)
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Ankieter dzwoni
GUS  W zalewie telefonów od rożnego rodzaju akwizytorów 
łatwo przegapić telefon od ankietera Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Przed nami kolejna edycja ankiety GUS badającej 
koniunkturę w rolnictwie. Warto więc nie odrzucać automa-
tycznie połączenia i pomóc opracować ankieterom statystyki

Ankieterzy GUS dzwonią cy-
klicznie do wybranych gospo-
darstw. Tym razem okres ankie-
towania rozpocznie się 15 stycznia 
i potrwa do końca miesiąca. Rolnik 
może odpowiadać ankieterowi te-
lefonicznie, ale także przy pomocy 
formularza internetowego. Jeśli 
obawiamy się, że dzwoni do nas 
oszust, możemy sprawdzić to na 
infolinii 22 279 99. GUS potwierdza 
tam dane swoich pracowników.

Ostatnie tego typu badanie 
koniunktury odbyło się w 2018 
roku. W I półroczu 2018 r. rolnicy 

bardziej pesymistycznie w porów-
naniu do poprzedniej edycji ba-
dania ocenili zarówno ogólną sy-
tuację prowadzonych przez siebie 
gospodarstw rolnych, opłacalność 
produkcji rolniczej jak i zapotrze-
bowanie na produkty rolne. Tak 
negatywnych opinii nie odnoto-
wano od grudnia 2015 r. Wśród 
gospodarstw ukierunkowanych na 
produkcję rośliną najmniej pesy-
mistyczne opinie

wyrażali rolnicy prowadzą-
cy uprawy warzyw gruntowych, 
ziemniaków oraz uprawy pod 

osłonami. Wśród gospodarstw 
specjalizujących się w produkcji 
zwierzęcej jedynie u producen-
tów drobiu rzeźnego odnotowano 
przewagę opinii pozytywnych nad 
negatywnymi zarówno w ocenie 
sytuacji ogólnej gospodarstw rol-
nych, opłacalności produkcji jak 
również popytu na produkty rol-
ne. Najwięcej negatywnych opinii 
wyrażali producenci prowadzący 
plantacje drzew i krzewów owoco-
wych, a także hodowcy świń i by-
dła rzeźnego.

(pw)

Dopłaty

Pomoc dla nieopłaconych
Do 25 stycznia rolnicy zajmujący się uprawą tytoniu i hodowlą świń mogą ubie-
gać się o pomoc finansową.

Pomoc przysługuje tylko 
w wyjątkowych okolicznościach. 
Otrzymać ją mogą ci rolnicy, któ-
rzy w latach 2014-2017 co najmniej 
raz nie otrzymali zapłaty za sprze-
dany tytoń lub sprzedane świnie 
w związku z wydaniem postano-
wienia o ogłoszeniu upadłości lub 
wszczęciu wtórnego postępowa-
nia upadłościowego lub postano-

wienia o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego wobec pod-
miotu, któremu ten tytoń lub te 
świnie zostały sprzedane.

Drugą kategorię potencjal-
nych beneficjentów stanowią 
grupy producentów suszu tyto-
niowego, które także przynaj-
mniej raz nie otrzymały zapłaty 
za sprzedany towar od firm, które 

ogłosiły upadłość lub restruktury-
zację. Wnioski składa się w biurach 
powiatowych ARiMR. Druki są już 
dostępne na stronach interne-
towych agencji. Aby skorzystać 
z pomocy, należy m. in. posiadać 
niezapłacone faktury, rachunki 
lub inne dokumenty za które nie 
otrzymano zapłaty.

(pw)

Dopłaty

Prostsza ścieżka
W ubiegłym roku niektórzy rolnicy nie musieli wy-
pełniać wniosków o dopłaty bezpośrednie. Działo się 
tak, ponieważ nie zmieniali nic w stosunku do po-
przedniego roku. W tym roku taka skrócona ścieżka 
ubiegania się o pieniądze również będzie dostępna.

W 2018 roku oświadczenia 
zamiast wniosków złożyło pra-
wie 400 tys. rolników na ogólną 
liczbę 1,2 mln. Na początku roku 
rząd przyjął projekt ustawy, któ-
ry umożliwia składanie oświad-
czeń także w tym roku. Termin, 
w którym będzie możliwe składa-

nie oświadczeń, rozpocznie się 15 
lutego i potrwa do 14 marca. To 
istotna informacja, ponieważ data 
składania tradycyjnych wniosków 
o dopłaty rozpoczyna się miesiąc 
później. Warto więc zapisać sobie 
te daty, by następnie nie przegapić 
okazji i zaoszczędzić sobie zbęd-

Coś dla każdego
W tym roku rolnicy mogą liczyć na 29 okazji do uzy-
skania wsparcia dla swoich gospodarstw w związku 
z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponie-
waż materia jest skomplikowana, prezentujemy spe-
cjalne kalendarium, które sprawi, że nie pogubimy 
się w morzu terminów.

Dopłaty

Uprawy

Ciąg dalszy walki o bubezpieczenie
Skarga rolników z naszego województwa na działania jednego z ubezpieczycieli 
odniosła pierwszy skutek. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do 
prezesa firmy ubezpieczeniowej z prośbą o wyjaśnienia.

Przypomnijmy, że Kujaw-
sko-Pomorska Izba Rolnicza 
zwróciła się do rządu, by wyja-

Najwięcej, bo 10 rożnych 
działań i możliwości dotyczy 
modernizacji gospodarstw rol-
nych. Popularnym działaniem 
może być także to wspierające 
rolników w dostosowaniu się 

do ograniczeń wynikających 
z ONW. W maju ruszą wnioski 
o premie dla młodych rolników. 
To także jedna z najciekawszych 
propozycji. Na restrukturyza-
cję będą mogli liczyć również 
mali gospodarze zajmujący się 
hodowlą świń, a obawiający się 
Afrykańskiego Pomoru Świń.

Osobny dział PROW dotyczy 
także wiedzy i innowacji. W grę 
wchodzi tu szkolenie doradców 
rolniczych oraz inwestycje ma-
jące na celu kształcenie rolni-
ków.

(pw)
fot. ilustarcyjne

nych formalności.
– Projektowane przepisy 

przewidują możliwość składania 
oświadczeń zastępujących wnioski 
o przyznanie płatności w szcze-
gólności przez rolników, którzy 
w 2018 r. wnioskowali wyłącznie 
o jednolitą płatność obszarową, 
płatność za zazielenienie, płatność 
dodatkową, płatność związaną 
do powierzchni uprawy chmielu, 
płatność do owiec, płatność do 
kóz lub płatność niezwiązaną do 
tytoniu, a powierzchnia gruntów 
ornych zawarta we wniosku złożo-
nym w 2018 r. wynosiła mniej niż 
10 ha – czytamy w komunikacie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

(pw)

śnić metody stosowane przez 
jednego z ubezpieczycieli. Miał 
on dokonywać oceny zasiewów 

rzepaku przy pomocy technik 
teledetekcji. Ten sposób zda-
niem rolników jest nieskutecz-

ny i niekorzystny dla nich. Ich 
zdaniem może on prowadzić do 
jednostronnego kwalifikowania 
powierzchni objętej ubezpie-
czeniem. Rolnicy domagają się 
także, by postawić na oględziny 
upraw na miejscu i sporządzać 
z tych oględzin protokół.

Ministerstwo Rolnictwa wy-
stosowało odpowiednie pismo 
do prezesa firmy ubezpiecze-

niowej, w którym prosi o „pod-
jęcie działań mający na celu wy-
jaśnienie zaistniałej sytuacji”. 
Będziemy śledzili dalsze losy tej 
interwencji. Metoda teledetekcji 
jest obarczona pewną niedosko-
nałością. Rolnicy wykonywali 
nawet eksperymenty wykazują-
ce jej wady.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Emerytury matczyne  

Rząd Zjednoczonej Prawicy w 2019 roku chce szczególnie uhonorować 
osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i przez lata zajmo-
wały się potomstwem rezygnując z pracy zawodowej. – Doceniamy ich 
trud wychowawczy. Po latach wyrzeczeń żyją dzisiaj na skraju ubóstwa, 
bez prawa do minimalnej emerytury lub ze świadczeniem daleko poni-
żej tej granicy –  mówi Elżbieta Rafalska.
Z myślą o takich osobach rząd pracuje nad programem „Mama4+”, 
w ramach którego wypłacane będą rodzicielskie świadczenia uzupeł-
niające do wysokości minimalnej emerytury. Nowe przepisy mają wejść 
w życie od marca 2019 roku, a rząd na program przeznaczy w bieżącym 
roku ok. 916 mln zł.

Łatwiej założyć związek zawodowy  

Od stycznia 2019 oku łatwiej założyć 

lub przystąpić do związku zawodo-

wego. W życie weszła przygotowana 

przez resort rodziny, pracy i polityki 

społecznej nowela ustawy o związ-

kach zawodowych. Nowe przepisy za-

kładają, że zakładać i przystępować 

do związków zawodowych będą mogli 

wszyscy pracownicy, nie tylko ci eta-

towi.

„Pokonać bezdomność” – edycja 2019

Na realizację programu przeznaczono 6 mln 
zł. Głównym celem jest inspirowanie i wspie-
ranie działań służących przeciwdziałaniu 
i rozwiązywaniu problemu bezdomności. „Po-
konać bezdomność. Program pomocy osobom 
bezdomnym” jest uzupełnieniem ustawowych 
obowiązków samorządów gmin dot. przeciw-
działania bezdomności. O środki z puli 6 mln 
zł starać się mogą organizacje pozarządowe 
oraz podmioty prowadzące działalność statu-
tową w zakresie pomocy społecznej.

Płaca minimalna

Początek 2019 roku to kolejny wzrost płacy minimalnej. Od stycznia najniższa pensja to 2250 zł brutto, o 150 zł więcej niż było to w ubiegłym roku. W sumie, wysokość płacy minimalnej stanowi 47,2 proc. prognozowa-nego przeciętnego wynagrodzenia w gospo-darce narodowej na rok 2019.Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrasta minimalna stawka godzinowa – w tym roku wyniesie ona 14,7 zł, czyli złotówkę więcej niż było to w 2018 roku.

Maluch na plus   

Rząd Zjednoczonej Prawicy w 2019 roku zwiększył dofinanso-
wanie na tworzenie nowych żłobków czy klubów dziecięcych. 
Dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie posiadają ta-
kich miejsc opieki zwiększono dofinansowanie z 20 do 30 tys. 
zł na jedno nowotworzone miejsce. W przypadku samorządów, 
gdzie funkcjonują już żłobki lub kluby dziecięce dofinansowanie 
zwiększono z 20 do 22 tys. zł na jedno nowotworzone miejsce. 
W sumie na tegoroczną edycję programu „Maluch+” zarezerwo-
wano 450 mln zł. Taką sama kwotę przeznaczono w 2018 roku. 
Jest to o prawie 300 mln zł więcej niż jeszcze w 2017 roku.

Ogólnopolskie badanie 
liczby osób bezdomnych 

Ogólnopolskie badanie liczby osób 
bezdomnych umożliwia pozyskiwa-
nie danych dotyczących skali zja-
wiska bezdomności w Polsce. Prze-
prowadzane jest raz na dwa lata od 
2009 r., z inicjatywy Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Ostatnie badanie odbyło się w nocy 
z 8 na 9 lutego 2017 r., dlatego też 
kolejne zostanie przeprowadzone 
w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Pakiet alimentacyjny 

W 2019 roku zaczynają obowiązywać zmiany w tzw. pakiecie alimenta-
cyjnym, które mają zapewnić bardziej skuteczną egzekucję świadczeń 
alimentacyjnych. Dzięki nowym przepisom komornicy sądowi będą 
sprawniej pozyskiwać informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o dochodach dłużników, a organizatorzy robót publicznych będą mieli 
obowiązek zatrudniać w pierwszej kolejności rodziców zalegających 
z alimentami. Firmy, które zatrudnią „na czarno” dłużników alimen-
tacyjnych, albo część pensji będą mu wypłacać „pod stołem” (w ten 
sposób dłużnik unika płacenia alimentów) zapłacą kary grzywny – 
nawet 45 tys. zł.
Ustawa obowiązuje od stycznia, ale część zmian wejdzie w życie 
w późniejszym terminie. Dla przykładu, od października 2019 roku 
zmieni się kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł. Dzięki zmianie ok. 60 tys. 
będzie mogło skorzystać ze świadczeń.
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Co? Gdzie? Kiedy?
 Lipno
 DKF zaprasza w piątek 18.01.2019 r.o godz. 18 na film biograficzny „Mło-

dość Astrid”. Porywająca biografia ikony literatury młodzieżowej (Astrid Lind-
gren) ukazuje młodość i początki kariery pisarki. Towarzyszymy Astrid w mo-
mencie, w którym wchodzi ona w dorosłość. To pierwsze zauroczenie, pierwsza 
praca, pierwszy okres po opuszczeniu domu rodzinnego i pierwsze wielkie 
dramaty. Co sprawiło, że młoda dziewczyna stała się silną, niezależną kobietą 
łamiącą konwenanse i normy społeczne obowiązujące w Szwecji w latach 20. 
XX wieku? Jakie tajemnice młodości skrywała fenomenalna pisarka?

 Kino Nawojka zaprasza w środę 23 stycznia o godz. 9.30 na film „Przygody 
Finna” w ramach filmowych ferii dla dzieci. „Przygody Finna” (film fabularny 90 
minut, wiek: od 6 lat). Ku rozczarowaniu ojca, piłka nożna nie jest jedyną pa-
sją Finna. Pewnego dnia dziwna wrona zaprowadza chłopca do zaczarowanego 
domu. Chociaż od dawna nikt tam nie mieszka, Finn spotyka tajemniczego męż-
czyznę o siwych włosach i w czarnym płaszczu. Gdy starszy pan zaczyna grać na 
skrzypcach, Finn przypomina sobie uśmiech swojej mamy, która zmarła przed 
rokiem. Od tej chwili Finn nie chce niczego robić poza nauką gry na skrzypcach, 
tak aby móc ponownie doświadczać tej magii.

 Jak co roku Urząd Miejski w Lipnie oraz Miejskie Centrum Kulturalne 
w Lipnie zapraszają na spektakl świąteczny. Tym razem będzie to przedstawie-
nie pt. „Na wizji…”. Autorką zwycięskiego scenariusza jest Małgorzata Żarec-
ka-Ziółkowska. W przedstawieniu ujrzymy aktorów-amatorów, którzy nieodpłat-
nie wystąpią na scenie lipnowskiego kina Nawojka. Premiera w niedzielę 17 
lutego 2019 roku w kinie Nawojka w Lipnie o godzinie 16.00 (drugi spektakl 
o godzinie 18.00).

 Golub-Dobrzyń
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza na Kolorowe Środy, czyli za-

jęcia feryjne dla dzieci. Pierwsze już 16 stycznia. Przewidziano szereg atrakcji, 
w tym: zajęcia świetlicowe, filmowy poranek, II śniadanie, zimowe warsztaty 
twórcze, warsztaty teatralne, plastyczne, gry i zabawy oraz zagadki i łamigłowki. 
Zajęcia potrwają od godz. 7.00 do 16.00. W drugą środę ferii, czyi 23 stycznia 
od 7.00 do 8.00 potrwają zajęcia świetlicowe. Potem będzie filmowy poranek, 
II śniadanie, warsztaty w świecie zagadek, warsztaty plastyczne i teatralne, gry 
planszowe, a na zakończenie czyli w godz. 14.30 do 16.00 zajęcia taneczno-
baletowe.

 Wąbrzeźno
 21 stycznia w WDK rozpoczną się „Białe wakacje”. Zajęcia skierowane są 

do dzieci, które ukończyły 6 lat. Podczas codziennych spotkań każdy będzie 
miał szansę znaleźć coś dla siebie. W programie przewidziano m.in. warsztaty 
plastyczne, sportowe oraz animacyjne. Obowiązują wcześniejsze zapisy w Dzia-
le Animacji Kultury WDK osobiście lub pod nr tel. 566881727, wew. 24. Zajęcia 
odbywać się będą w godzinach 11.00 – 13.00. Liczba miejsc ograniczona.

 W piątek 25 stycznia o 19.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury zaśpiewa Marek 
Piekarczyk. Artysta wykona największe przeboje w akustycznych aranżacjach 
Piekarczyk jest znany przede wszystkim jako wokalista zespołu TSA. Forma-
cja powstała w 1979 roku i na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki 
oraz rodzimego heavy metalu. Muzycy nagrali kilkanaście albumów, na któ-
rych znalazły się takie utwory jak: „51”, „Trzy zapałki”, „Bez podtekstów” czy 
„Ty, on, ja”. Młodsza cześć publiczności kojarzy artystę z telewizyjnego show 
„The Voice of Poland, w którym pełnił rolę jurora. Wokalista współpracował też 
z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie zagrał rolę Jezusa w rock-operze „Jesus 
Christ Superstar”. Przedsprzedaż biletów do 9 stycznia 2019 r. w cenie 60 zł/
os. i 50 zł grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. 
w godz. 12.00-16.00. W przypadku małego zainteresowania koncert zostanie 
odwołany.

 Rypin
 18 stycznia Rypiński Dom Kultury zorganizuje koncert pt. „Już nie zapo-

mnisz mnie…” w wykonaniu Tomasza Stockinger, w duecie z pianistą Stefa-
nem Gąsieńcem. Publiczność usłyszy przede wszystkim polskie piosenki z lat 
dwudziestych i trzydziestych. Koncert odbędzie się o 19.00 w sali widowiskowej 
Rypińskiego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 8. Bilety w cenie 30 zł są 
dostępne w kasie kina „Bałtyk” lub na www.bilety24.pl.

 3 lutego o 16.00 i 19.00 w rypińskim kinie będzie można obejrzeć spek-
takl „Prywatna klinika”. To inteligentna i prawdziwie śmieszna farsa, w której 
humor rozwija się aż po ostatnią scenę. Lekka treść, wyraziste postaci, zawrot-
ne tempo, zaskakujące zwroty akcji oraz świetna obsada zapewniają rozrywkę 
na wysokim poziomie. Historia Harriet rozwódki mieszkającej w eleganckim 
mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje problemy finansowe dzięki wspar-
ciu dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie zorganizowanego kalenda-
rza. Kiedy jeden z nich zostaje unieruchomiony w łóżku przez złamaną nogę, 
a w progu mieszkania Harriet pojawia się dawno niewidziana przyjaciółka Anna 
wraz z niestroniącym od alkoholu mężem oraz niczego nieświadome zdradzane 
małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji, pomylonych 
tożsamości, karykaturalnych sytuacji i arcyśmiesznych dialogów. Bilety w cenie 
95 zł – parter, 80 zł – balkon.   

oprac. (ak)

Wąbrzeski 
Dom kultury zaprasza
WYDARZENIA  Od 17 stycznia do końca miesiąca w Wąbrze-
skim Domu Kultury dostępna będzie wystawa Instytutu Pamię-
ci Narodowej pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie   
z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do 
Polski 1918-1920”.

Ekspozycja porusza m.in. 
takie tematy jak: geneza odro-
dzenia Rzeczypospolitej, walka 
o granice, działalność niemiecka 
ochotniczej organizacji parami-
litarnej Grenzschutz Ost (Straż 
Graniczna Wschód), powstanie 
wielkopolskie, powrót Pomorza 
i Kujaw Zachodnich do Polski, 
Zaślubiny Polski z morzem, spo-
ry na zachodnim pograniczu, 
plebiscyt na Powiślu, wojna pol-
sko-bolszewicka. 

Jak informują organizato-
rzy, ciekawą częścią wystawy są 
sylwetki Ojców Niepodległości 
Pomorza i Kujaw, m.in. Stefana 
Łaszewskiego, Ottona Steinbor-
na, Jana Biziela, Jana Maciaszka, 
kpt. Pawła Cymsa, dr Józefa Wy-
bickiego, Antoniego Abrahama, 
Stefana Hazuki, Tomasza Rogali, 
ks. Józefa Wrycza, płk Wojciecha 
Józefa Gromaczyńskiego.     

Karnawał 
z Czarnym krążkiem
Kto lubi dźwięki płynące 

z winylowych płyt, może sko-
rzystać z zaproszenia do podró-
ży w karnawałowych rytmach, 
którą zaplanowano na  29 stycz-
nia o godzinie 17.00. Tradycyjnie 
przewodnikiem będzie znany 
wąbrzeźnianom kolekcjoner 
płyt i miłośnik muzyki Paweł 

Małs.
Zwolennicy tzw. muzyki re-

tro nie pierwszy raz mogą sko-
rzystać z zaproszenia WDK do 
udziału w wąbrzeskich fajfach. 
Tym razem motywem przewod-
nim spotkania przy gramofonie 
będzie karnawał. – Przy pach-
nącej kawie i słodkim deserze 
będzie można potańczyć, posłu-
chać i pośpiewać znane i lubia-
ne przeboje – zachęca Dorota 
Otremba. 

Promocja książki 
Tomasza Stochmala
30 stycznia o godz. 17.00 

zapraszamy odbędzie się pro-
mocja kolejnej nowości wydaw-
niczej Tomasza Stochmala pt. 
„Mataszkowie na ziemi wąbrze-
skiej”. Książka stanowi kolejną 
część przygód czwórki przyja-
ciół. Tym razem wyruszają oni 
do miejscowości Niedźwiedź, 
położonej niedaleko Wąbrzeźna. 
Spędzając wakacje pod namio-
tem, ponownie przeżywają wie-
le ciekawych przygód. Autor za-
mieścił w książce m.in. mapkę, 
na której zaznaczono miejsca, 
w których toczy się wartka ak-
cja. Jak zwykle bardzo przydat-
ny, szczególnie dla młodszych 
czytelników, może okazać się 
także słowniczek, wyjaśniają-

cy trudniejsze określenia użyte 
w powieści.

Podczas spotkania można 
będzie usłyszeć również wiele 
ciekawych informacji dotyczą-
cych powstawania serii książek, 
opowiadających o ciekawych 
losach „Mataszków”. Wstęp wol-
ny.

Konkurs 
„Walentynkowy Czar”
Z okazji święta zakocha-

nych dom kultury zaprasza do 
wzięcia udziału w konkursie  
„Walentynkowy czar”. – Celem 
inicjatywy, realizowanej już od 
kilku lat, jest rozwijanie zain-
teresowań i zdolności plastycz-
nych wśród dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych - wyjaśnia 
Dorota Otremba. 

Aby wziąć udział w konkur-
sie, należy stworzyć dowolną 
pracę plastyczną o tematyce 
walentynkowej i dostarczyć 
ją do WDK w terminie do dnia 
4 lutego br. Regulamin oraz 
szczegółowe informacje podaje 
Dział Animacji Kultury WDK, tel.  
56 688 17 27 wew. 24, email: 
animacja@wdkwabrzezno.pl. 
Szczegóły można tez znaleźć na 
stronie internetowej domu kul-
tury  www.wdkwabrzezno.pl

(krzan)

Film

O szacunku wobec zwierząt
11 stycznia br. uczniowie klas IV-VI lipnowskiej SP nr 2 oraz SP nr 5 obejrzeli pod-
czas zajęć z edukacji filmowej wzruszający film „Był sobie pies”.

Spotkanie rozpoczęli od 
scenki dramowej (rozgrywającej 
się w schronisku dla zwierząt) 
zatytułowanej „KOMU ODDAĆ 
PSA DO ADOPCJI”? Ochotnicy 

wcielili się w role małżonków 
deklarujących chęć przygarnię-
cia psa, kundelek głośno wy-
rażał swoje emocje, a wszyscy 
uczniowie obecni na sali wraz 

z członkami komisji za pomocą 
głosowania decydowali, które-
mu małżeństwu powierzyliby 
opiekę nad psem.

– Wspólnie zastanawialiśmy 
się, co czują zwierzęta, czego 
potrzebują, jakie mają super-
moce, na czym polega odpo-
wiedzialność opiekuna oraz co 
oznaczają słowa zaczerpnięte 
z książki „Mały książę”: „Jesteś 
odpowiedzialny za to, co oswo-
iłeś” – mówią uczestnicy sean-
su.

Kolejne zajęcia z cyklu Ki-
noSzkoła (dla klas I-III) odbędą 
się w Lipnie 11 lutego.

(red)
fot. ilustracyjne
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Czwartek, 17 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 96 - serial
07:00 Elif odc. 404 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 126 s. 10 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 48 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 12 s. 1 - serial
11:25 Korona królów odc. 158 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 3
12:55 Dzika Tajlandia odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 405 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 77 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 97 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3413
18:30 Korona królów odc. 159 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 213 s. 17 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 37
23:50 Ocaleni odc. 44
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat  odc. 83

05:15 Ukryta prawda odc. 450 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 206 - serial 

07:15 Szpital odc. 190 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 29 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 30 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 253 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 207 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 29 - serial 

14:55 Szpital odc. 191 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 31 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 32 - serial

17:55 Brzydula odc. 151 - serial

18:25 Brzydula odc. 152 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 254 - serial 

20:00 Pierwsza piątka - komedia

22:10 Oszuści odc. 3 - serial

23:10 Peacemaker - film

01:45 Moc magii odc. 371

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 7 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 23 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 24 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 13
09:00 Septagon odc. 8 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 12
11:25 Benny Hill odc. 15
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 8 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 104 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 187
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 462 - serial
16:00 Paulina odc. 1 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 91 - serial
18:00 Septagon odc. 9 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 463 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 236 - serial
21:00 Mściciel z Wall Street - film
23:00 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial
00:00 Tuż przed tragedią odc. 1 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 21
07:00 Zbuntowany anioł odc. 137
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 93 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 6 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 101 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 7 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 140 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 24 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 25 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 94 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 s. 3 - serial
20:00 Straszny film III - komedia
21:25 Aniołki Charliego: 
 zawrotna szybkość - film
23:45 W krzywym zwierciadle:  
 Poszukiwacze złota - komedia
01:15 Kuchnia na Maksa odc. 1 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Nocleg - dramat

09:20 Zmruż oczy - komedia

11:00 Dom odc. 12 - serial

12:55 Przyjaciel - film

13:30 Parę osób, mały czas - dramat

15:25 Constans - film

17:00 Wiersze na 

 100-lecie niepodległości

17:20 Drogi wolności odc. 5 - serial

18:25 Drogi wolności odc. 6 - serial

19:25 Którędy po sztukę odc. 78

19:40 Herbert - Mosty odc. 3

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Kierowca -  thriller 

22:05 Gintrowski - film

23:05 Muzyka pod Liberatorem odc. 7

23:35 Chevalier - komedia

01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 444
06:55 Dziennik telewizyjny
07:55 Korona królów odc. 97 - serial
08:25 Korona królów odc. 98 - serial
08:55 Być równy innym 
 - Wincenty Witos - film
09:35 Bitwa o Dom Katolicki.  
 Wydarzenia zielonogórskie 
 1960 roku - film
10:40 Sensacje XX wieku odc. 87
11:15 Planeta dinozaurów 
 odc. 2 - serial
12:15 Daleko od szosy odc. 3 - serial
13:45 Genialne wynalazki odc. 2 - serial
14:45 Życie odc. 5 - serial
15:45 Odkryć tajemnicę odc. 2 - serial
16:45 Powstanie Wielkopolskie. 
 Bitwa o Chodzież - film
17:40 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 128
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:35 Taśmy bezpieki odc. 3
19:05 Miasto z morza odc. 2 - serial
20:00 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 5 - serial
21:05 Jedwabny szlak odc. 2 - serial
22:05 Spór o historię odc. 133
22:40 Szerokie tory odc. 88
23:20 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 9 - serial
00:10 Sensacje XX wieku odc. 88

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Kaplica Pamięci
14:15 Mam w sobie siłę - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Ukrywałem Żydów
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło”
19:30 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Pustynia Boga - film
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:50 Na dobre i na złe 
 odc. 727 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 15
07:20 Na sygnale odc. 197 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 266
11:25 Rodzinka.pl odc. 92 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1981 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 4 - serial
14:10 Na dobre i na złe 
 odc. 727 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 12 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 538
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 94 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 240 - serial
19:05 Na sygnale odc. 27 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1981 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1982 - serial
20:45 The Good Doctor 
 odc. 23 s. 2 - serial
21:40 Sądny dzień - komedia
23:20 Na sygnale odc. 215 - serial
23:50 Eks mojego życia - komedia
01:20 Szpieg D’83 odc. 1 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 11 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2372

11:00 Ukryta prawda odc. 638 - serial

12:00 Szpital odc. 480 - serial

13:00 Szkoła odc. 381 - serial

14:00 19+ odc. 326 - serial 

14:30 19+ odc. 327 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 15

16:00 Szkoła odc. 382 - serial 

17:00 Szpital odc. 481 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 639 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 60

19:50 Uwaga! odc. 5556

20:10 Doradca smaku odc. 12 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2810 - serial

20:55 Milionerzy odc. 132

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 16

22:30 Błękitna fala - film

00:35 MasterChef odc. 8 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 797 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 798 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 55 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 818 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 99 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 765 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2802 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 691 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 154 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 84 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2803 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 364 - serial
20:10 Żona na niby - komedia
22:40 Dziewczyny z kalendarza 
 - komedia

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Dom 10:40 Sensacja XXI wieku

18:35 Rodzinka.pl 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Reporterka Cindy Campbell zajmuje się tropieniem 
tajemniczych zjawisk o niewyjaśnionym 
pochodzeniu. Tym razem szczególnie interesują 
ją kręgi pojawiające się na polu byłego pastora 
Toma Logana.

Z powodu światowego kryzysu finansowego Jim 
traci oszczędności. Nie może także wyegzekwować 
od firmy ubezpieczeniowej środków na leczenie 
żony. Postanawia dokonać zemsty na winnych tej 
sytuacji.

„Mściciel z Wall Street”
(2013r.) TV 4 21:00

„Straszny film III”
(2003r.) TV Puls 20:00



Piątek, 18 stycznia 2019

07:05 Elif

05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 97 - serial
07:05 Elif odc. 405 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 127 s. 10 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 49 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 13 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 159 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Rok w zagrodzie odc. 16
12:50 Wołanie malej białuchy - film
14:00 Elif odc. 406 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 98 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
18:00 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 43
21:30 Wiktoria odc. 5 s. 1 - serial
22:30 Olej Lorenza - dramat
00:55 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 5 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 451 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 207 - serial 

07:15 Szpital odc. 191 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 31 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 32 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 254 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 208 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 30 - serial 

14:55 Szpital odc. 192 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 33 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 34 - serial

17:55 Brzydula odc. 153 - serial

18:25 Brzydula odc. 154 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 255 - serial 

20:00 W doborowym towarzystwie 

 - komedia

22:25 Opętany - film

00:05 W garniturach odc. 6 s. 1 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 8 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 24 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 25 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 14
09:00 Septagon odc. 9 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 13
11:25 Benny Hill odc. 16
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 9 - serial
13:00 Galileo odc. 700
14:00 Galileo odc. 701
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 463 - serial
16:00 Paulina odc. 2 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 92 - serial
18:00 Septagon odc. 10 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 464 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 9
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 233 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 234 - serial
23:00 Jarhead II: W polu ognia - film
01:05 STOP Drogówka odc. 187

06:00 Niewolnica Victoria odc. 22
07:00 Zbuntowany anioł odc. 138
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 7 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 102 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 8 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 141 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 25 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 26 - serial
16:00 Niebo Montany 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 96 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 97 s. 3 - serial
20:00 Street Fighter: Legenda Chun-Li  
 - film
21:55 Dorwać Cartera -  thriller 
00:00 Bez litości odc. 6 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Ślepy tor - film

09:15 Constans - film

11:00 Dom odc. 13 - serial

12:30 Ryś - dramat

14:10 Sylwester w Filharmonii  

 Narodowej

15:20 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

17:00 Odyseja filmowa odc. 5 - serial

18:15 Odyseja filmowa odc. 6 - serial

19:25 Aktor Pana Boga

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Sekrety i kłamstwa - film

22:50 Świat w piosence odc. 6

23:45 Tygodnik kulturalny odc. 517

00:45 Kierowca -  thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 445
06:55 Dziennik telewizyjny
07:50 Korona królów odc. 99 - serial
08:20 Korona królów odc. 100 - serial
08:55 Taśmy bezpieki odc. 3
09:35 Pojedynki stulecia odc. 7
10:10 Powstanie Wielkopolskie. 
 Bitwa o Chodzież - film
11:05 Sensacje XX wieku odc. 88
11:35 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 3 - serial
12:35 Daleko od szosy odc. 4 - serial
14:00 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3 - film
15:05 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 1 - serial
16:00 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 3 - film
17:00 Zwłoki nieznane - film
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Ex libris odc. 425
18:55 Miasto z morza odc. 3 - serial
19:50 Bitwa o Dom Katolicki.  
 Wydarzenia zielonogórskie 
 1960 roku - film
21:05 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - film
22:05 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 60
22:40 Szerokie tory odc. 148
23:15 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 5 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 94

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Ogrody Castel Gandolfo - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Ostatni gram odwagi - film
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Św. Patryk - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Aktywna zima
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 7 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 17 - serial
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 W służbie Sercu Jezusowemu 
 - ks. Sebastian Pelczar - film
23:45 Kapłan pro-life - film

05:55 Egzamin z życia odc. 21 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 37 s. 4
07:20 Na sygnale odc. 198 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 267
11:25 Rodzinka.pl odc. 93 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1982 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 5 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 185
14:35 Operacja Zdrowie!
15:10 Górski lekarz odc. 13 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 539
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 95 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 241 - serial
19:00 Na sygnale odc. 28 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1982 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1983 - serial
20:45 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia
22:50 La La Poland odc. 3 s. 1
23:30 Kłamstwa mojej matki -  thriller 
01:10 Sądny dzień - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 12 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2373

11:00 Ukryta prawda odc. 639 - serial

12:00 Szpital odc. 481 - serial

13:00 Szkoła odc. 382 - serial

14:00 19+ odc. 328 - serial 

14:30 19+ odc. 329 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 15

16:00 Szkoła odc. 383 - serial 

17:00 Szpital odc. 482 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 640 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 61

19:50 Uwaga! odc. 5557

20:00 Looper: Pętla czasu - film

22:35 Matrix Reaktywacja - film

01:05 Życie bez wstydu odc. 6 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 6
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 799 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 56 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 819 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 100 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 766 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2803 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 692 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 155 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 85 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2804 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 365 - serial
20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową  
 - komedia
21:45 G.I. Joe: czas Kobry - film
00:10 Victor Frankenstein - horror

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Dom

11:55 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Po latach zawodowych sukcesów Dan Foreman, 
szef biura reklamy poczytnego magazynu, 
zostaje przeniesiony na niższe stanowisko. Jego 
przełożonym zostaje młodszy, ambitny yuppie.

Maszyny odkryły lokalizację Syjonu i wysyłają 
w stronę miasta armię strażników. Jedyną nadzieją 
na ocalenie ludzkości jest odnalezienie Klucznika, 
który może otworzyć drzwi prowadzące do Źródła.

„W doborowym towarzystwie”
(2004r.) TVN 7 20:00

„Matrix Reaktywacja”
(2003r.) TVN 22:35

11:05 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3411
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:25 Planeta lasów odc. 15 - serial
08:55 Studio Raban odc. 61
09:25 Rodzinny ekspres odc. 65
09:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 8
10:25 Korona królów odc. 156 - serial
10:55 Korona królów odc. 157 - serial
11:25 Korona królów odc. 158 - serial
12:00 Korona królów odc. 159 - serial
12:35 Podmuch energii odc. 19
12:50 Jak to działa? odc. 152
13:15 Spis treści odc. 45
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 119
14:05 Blondynka odc. 85 s. 7 - serial
15:00 Ojciec Mateusz 
 odc. 213 s. 17 - serial
16:00 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
16:15 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
17:15 Teleexpress
17:20 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Komisarz Alex 
 odc. 146 s. 12 - serial
21:30 Echo serca odc. 2 - serial
22:25 Fala - film
00:20 Miejsce zbrodni. Czyściec 
 odc. 970 s. 1 - film

05:30 Ukryta prawda odc. 452 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Brzydula odc. 145 - serial

09:15 Brzydula odc. 146 - serial

09:45 Brzydula odc. 147 - serial

10:20 Brzydula odc. 148 - serial

10:50 Brzydula odc. 149 - serial

11:25 Zeus i Roksana - komedia

13:35 Inspektor Gadżet - komedia

15:10 Nowy Jork, nowa miłość 

 - komedia

17:00 Babe, świnka z klasą - komedia

19:00 Grinch: świąt nie będzie 

 - komedia

21:15 Rodzinny weekend - komedia

23:30 Ninja - film

01:20 Moc magii odc. 373

06:00 Big Box Little Box odc. 3

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 24 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 25 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 11 - serial

08:40 Legenda Longwood - film

10:35 Policjantki i policjanci 

 odc. 460 - serial

11:35 Policjantki i policjanci 

 odc. 461 - serial

12:35 Policjantki i policjanci 

 odc. 462 - serial

13:35 STOP Drogówka odc. 188

14:45 Mythica II: Darkspore - film

17:00 Spadkobiercy odc. 79

18:00 Spadkobiercy odc. 80

19:00 Galileo odc. 702

20:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 463 - serial

21:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 464 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 235 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 236 - serial

00:00 Strefa X - film

05:45 Hotel Zacisze odc. 6 s. 2 - serial
06:25 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 7 s. 5 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 94 s. 3
07:50 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 8 s. 5 - serial
08:30 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 9 s. 5 - serial
09:10 13. posterunek 
 odc. 34 s. 2 - serial
09:55 13. posterunek 
 odc. 35 s. 2 - serial
10:30 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial
11:25 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial
12:25 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial
13:25 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial
14:25 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 92 s. 3 - serial
15:25 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 5
16:15 Duży, gruby kłamczuch - komedia
17:50 Aniołki Charliego: 
 zawrotna szybkość - film
20:00 Inferno: Piekielna walka - film
21:55 Umysł przestępcy - dramat
00:05 Miami Vice - film

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 15

07:35 Teledyski

08:15 Informacje kulturalne

08:30 Co w trawie piszczy, 

 co w lesie śpiewa - serial 

08:40 Co w trawie piszczy, 

 co w lesie śpiewa odc. 2 - serial

08:45 Dwa wiatry - film

09:00 Królowa Bona odc. 10 - serial

10:00 Biel - film

10:10 Powróćmy jak 

 za dawnych lat odc. 3

10:50 Dźwiękołamacz - film

12:30 Znachor - dramat

14:55 Wniebowzięci - komedia

15:55 Wydarzenie aktualne

16:20 Wiersze na 100-lecie  

 niepodległości

16:35 Przez całą noc - dramat

18:20 Tygodnik kulturalny

19:10 Michael Jackson 

 - Między czernią i bielą - film

20:20 Gra tajemnic -  thriller 

22:20 Just Let Go: 

 Lenny Kravitz Live - film

23:35 Wideodrom - horror

01:10 Taśmy Kultury odc. 9

06:20 Był taki dzień odc. 446
06:25 Dziennik telewizyjny
07:10 Wszystkie kolory świata 
 odc. 2 - serial
08:10 Koło się kręci odc. 3
08:25 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 21 s. 1
08:55 Wiedźmin odc. 5 - serial
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 69
10:30 Genialne wynalazki 
 odc. 2 - serial
11:35 Życie odc. 5 - serial
12:35 Dzikie konie kanadyjskich 
 Gór Skalistych - film
13:30 Szerokie tory odc. 90
14:00 Z Andrusem po Galicji odc. 3
14:35 Planeta dinozaurów 
 odc. 2 - serial
15:35 Spór o historię odc. 30
16:15 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 3 s. 2 - serial
17:05 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 8 - serial
17:35 Zmiennicy odc. 11 - serial
18:45 Śląski Ikar
19:20 Maksymilian Kolbe - film
19:45 Jedwabny szlak odc. 2 - serial
20:50 Stawka większa niż życie 
 odc. 3 - serial
21:55 Karol Jaroszyński - historia 
 najbogatszego Polaka - film
23:05 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 1 - serial
01:00 Gry wojenne odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Sanktuarium MB Miłosierdzia 
 w Pellevoisin we Francji - film
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Matka Teresa - film
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Przyroda w obiektywie odc. 7
16:00 Informacje dnia
16:10 Nowy kształt wiary 
 - katolicyzm - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 30 - serial
23:00 Corrie Ten Boom 
 - nieugięta wiara - film

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1979 - serial
06:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1980 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1411 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 268
11:25 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 5
11:50 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 XXI Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2015 odc. 1
16:15 Słowo na niedzielę
16:25 Rodzinka.pl 
 odc. 245 s. 13 - serial
16:55 Alternatywy 4 odc. 6 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 31 
20:05 The Voice Kids odc. 7 s. 2
21:10 The Voice Kids odc. 8 s. 2
22:20 Opiekun -  thriller 
00:40 The Good Doctor 
 odc. 23 s. 2 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1127

11:00 Na Wspólnej odc. 2807 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2808 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2809 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2810 - serial

12:50 Domowe rewolucje odc. 5 s. 3

13:50 Ameryka Express odc. 9

15:25 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 5 s. 10

16:00 Evan Wszechmogący - komedia

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 62

19:45 Uwaga! odc. 5558

20:00 Poznaj naszą rodzinkę - komedia

22:00 Wredne dziewczyny - komedia

00:05 Nienarodzony - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Niezwykła Przygoda 

 Kubusia Puchatka - film

10:15 Ewa gotuje odc. 314

10:45 Dobra wróżka II - komedia

12:40 Wredne dziewczyny II - komedia

14:45 X Płocka Noc Kabaretowa

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 137

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 138

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 366 - serial

20:10 Garfield - komedia

21:50 Ojciec chrzestny II - film

02:05 Krzyżowy ogień - film

09:15 Brzydula 20:00 Policjantki 
i policjanci

10:30 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Królowa Bona 09:55 Okrasa łamie 

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Grupa geologów odkrywa, że na skutek osunięcia 
się fiordu do miasta zbliża się 85-metrowa fala. Na 
ewakuację ludności jest za późno. Jeden z badaczy 
chce uratować od zagłady jak najwięcej ludzi.

Nastolatka Nina ma zeznawać w sądzie jako świadek 
zbrodni popełnionej przez biznesmena. Płatni 
zabójcy wpadają na trop dziewczyny. Komandos 
Max Fisher musi zapewnić jej bezpieczeństwo.

„Opiekun”
(2012r.) TVP 2 22:20

„Fala”
(2015r.) TVP 1 22:25
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13:45 Komisarz Alex

05:40 Klan odc. 3412
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 99
09:00 Ziarno odc. 691
09:40 Sabrina - komedia
11:45 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Sekrety mnichów
13:00 Spis treści odc. 46
13:05 Planeta lasów odc. 16 - serial
13:45 Komisarz Alex 
 odc. 146 s. 12 - serial
14:45 Kuloodporne serce 
 odc. 3 - serial
15:45 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
16:00 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:05 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 86 s. 7 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 1
22:15 Zatrzymać ślub! - komedia
23:50 Fala - film
01:45 Jaka to melodia?

06:00 Big Box Little Box odc. 4

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 26 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 14 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 12 - serial

08:40 Niekończąca się opowieść:

 następny rozdział - film

10:30 Galileo odc. 702

11:35 Ulubieńcy Ameryki - komedia

13:45 Rój - film

17:00 Spadkobiercy odc. 80

18:00 Spadkobiercy odc. 81

19:00 Galileo odc. 703

20:00 Jarhead II: W polu ognia - film

22:10 Depresja gangstera - komedia

00:20 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

05:55 Flash odc. 11 s. 2 - serial

06:50 Flash odc. 12 s. 2 - serial

07:45 Flash odc. 13 s. 2 - serial

08:35 Przygody Merlina 

 odc. 3 s. 5 - serial

09:30 Przygody Merlina 

 odc. 4 s. 5 - serial

10:30 Rycerz Artura - film

12:05 Duży, gruby kłamczuch - komedia

13:55 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:05 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

16:30 7 krasnoludków - las to za mało  

 - komedia

18:25 Taxi III - komedia

20:00 Transporter III - film

22:00 Strażnik -  thriller 

00:10 Skorpion odc. 53 s. 3 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 16
07:30 Teledyski
08:15 Rzecz Polska odc. 3
08:30 Ballada o zapasowym kole - film
08:40 Trąba - film
08:45 Żeby inaczej - film
09:00 Wszystkie stworzenia duże
 i małe odc. 30 - serial
10:05 Dla ludzi mam zawsze twarz  
 pogodną... Grażyna Bacewicz 
 - film
11:10 Trzeci punkt widzenia
11:40 Córka - film
12:20 Gra tajemnic -  thriller 
14:20 Chuligan literacki odc. 113
14:50 Niżyński - Balet Johna  
 Neumeiera Balet 
17:15 Studio Kultura - niedziela z...  
 odc. 491
18:05 Grupa Niemen - koncert 
 w Helsinkach ‘73
18:55 Dziewczyny do wzięcia - komedia
19:55 Czesław Niemen - Sopot ‘80
20:20 Królewicz Olch - dramat
22:10 Trzeci punkt widzenia
22:45 Kuracjusz jestem - film
23:50 Scena alternatywna odc. 71
00:30 Szpital przemienienia - dramat

06:20 Był taki dzień odc. 447
06:25 Dziennik telewizyjny
07:15 Wszystkie kolory świata 
 odc. 4 - serial
08:20 Proboszcz Majdanka - film
09:25 Wiedźmin odc. 6 - serial
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 68
10:50 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3 - film
11:55 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 1 - serial
12:50 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 1 - serial
13:45 Archiwum zimnej wojny odc. 7
14:30 Stawka większa niż życie 
 odc. 3 - serial
15:30 Zima stulecia 
16:00 Wielka gra
17:00 Wojownicy czasu odc. 8
17:35 Zmiennicy odc. 12 - serial
18:50 Karol Jaroszyński - historia  
 najbogatszego Polaka - film
19:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - film
20:55 Śniadanie u Tiffany’ego - komedia
23:00 Wielki test. Polskie aktorki 
 i aktorzy
00:35 Chichot Pana Boga - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa odc. 8 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 8 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:00 Eksodus - Droga Narodu  
 Wybranego - film
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina 
 odc. 12 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Święty Józef, w imieniu Ojca  
 - film
22:35 Kartka z kalendarza
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Serce Afryki - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1982 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1983 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1412 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

11:10 Groźne cuda natury. 

 Życie na krawędzi odc. 3 - film

12:15 Nocne przejście - western

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake off - Ale ciacho! odc. 47

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 57

16:25 The Voice Kids odc. 7 s. 2

17:15 The Voice Kids odc. 8 s. 2

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 727 - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 245 - serial

20:05 Igrzyska śmierci: 

 Kosogłos. Część 1 - film

22:15 Puccini - film

00:05 Polowanie - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1128

11:00 Domowe rewolucje odc. 6 s. 3

12:00 Co za tydzień odc. 885

12:35 Drzewo marzeń odc. 7 s. 2

13:35 Martyna na krańcu świata odc. 1

14:45 Film o pszczołach - film

16:45 Niania i wielkie bum - komedia

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 63

19:45 Uwaga! odc. 5559

20:00 Tu się gotuje! odc. 6 s. 3

20:05 Niezgodna - film

23:00 Czerwona gorączka - komedia

01:15 MasterChef odc. 9 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Koń wodny: Legenda głębin - film

11:05 Karate Kid III - film

13:40 Garfield - komedia

15:20 G.I. Joe: czas Kobry - film

17:50 Nasz nowy dom odc. 101

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie

20:05 XXIV Festiwal Kabaretu 

 w Koszalinie - letnia 

 „Ambasada humoru”

23:40 Obrońcy skarbów - dramat 

02:05 Exodus: Bogowie i królowie - film

05:45 Ukryta prawda odc. 453 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 150 - serial

09:30 Brzydula odc. 151 - serial

10:05 Brzydula odc. 152 - serial

10:40 Brzydula odc. 153 - serial

11:15 Brzydula odc. 154 - serial

11:50 Babe: świnka w mieście - komedia

13:50 Beethoven IV - komedia

15:50 Lorax - film

17:40 Święty - film

20:00 Peacemaker - film

22:35 W doborowym towarzystwie 

 - komedia

00:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 7 s. 2 - serial

11:15 Brzydula 10:30 Galileo

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

10:20 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 16:45 Niania 11:05 Karate Kid III

Paul Vitti, ojciec chrzestny rodziny mafijnej, 
przeżywa kryzys. Zdesperowany udaje się 
do jednego z najlepszych psychiatrów. Żąda 
dyspozycyjności 24 godziny na dobę, rujnując 
prywatne życie doktora.

Elitarna jednostka G.I. Joe staje do walki z tajemniczą 
organizacją Kobra, która weszła w posiadanie 
zaawansowanej technologicznie broni.

„G.I. Joe: czas Kobry”
(2009r.) Polsat 15:20

„Depresja gangstera”
(1999r.) TV 4 22:10



Poniedziałek, 21 stycznia 2019

14:00 Elif

05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 98 - serial
07:05 Elif odc. 406 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 128 s. 10 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 50 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 14 s. 2 - serial
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 8
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn 
12:55 Epifania - Święto Jordanu 
 w Kościele greckokatolickim
14:00 Elif odc. 407 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 149
16:05 Wieczna miłość odc. 99 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3414
18:30 Korona królów odc. 160 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 78 - serial
21:00 Wesele Spektakl teatralny 
23:00 Sława i chwała odc. 3 - serial
00:05 Dotknięcie anioła - film

05:15 Ukryta prawda odc. 454 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 208 - serial 

07:15 Szpital odc. 192 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 33 s. 2 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 34 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 256 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 209 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 31 - serial 

14:55 Szpital odc. 193 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 35 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 36 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 155 - serial

18:25 Brzydula odc. 156 - serial

19:00 19+ odc. 1 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 1 - serial

20:00 Porzucona -  thriller 

22:10 W garniturach odc. 7 - serial

23:15 Zbaw mnie od złego - horror

01:20 Agentka o stu twarzach 

 odc.9 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 9 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 25 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 26 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 15
09:00 Septagon odc. 10 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 14
11:25 Benny Hill odc. 17
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 10 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 105 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 43
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 464 - serial
16:00 Paulina odc. 3 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 93 - serial
18:00 Septagon odc. 11 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 465 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 237 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
21:30 Włatcy móch odc. 115 - serial
22:00 Galileo odc. 702
23:00 Galileo odc. 703
00:00 Ostatni rycerze - film

06:00 Niewolnica Victoria odc. 23
07:00 Zbuntowany anioł odc. 139
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 97 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 8 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 103 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 142 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 26 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 27 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 98 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial
20:00 Ryzykanci - film
21:55 Uciekinier - film
00:00 Street Fighter: 
 Legenda Chun-Li - film

07:00 Teledyski

08:00 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Pierwsza miłość - film

09:15 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

11:00 Dom odc. 14 - serial

12:40 Bezpośrednie połączenie - film

13:45 Życie jako śmiertelna 

 choroba przenoszona 

 drogą płciową - dramat

15:35 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 5 - serial

16:45 Porcelana w składzie słonia - film

17:35 Big Bang - film

19:20 Rzecz Polska odc. 3

19:30 Którędy po sztukę odc. 79

19:35 Pomnik. Europa Środkowo

 -Wschodnia 1918-2018

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Słowo na A odc. 3 - serial

21:30 Muzeum niewinności

23:10 Powidoki filozoficzne 

 odc. 3 - serial

23:30 Królewicz Olch - dramat

01:20 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 448
06:55 Dziennik telewizyjny
07:35 Korona królów odc. 101 - serial
08:10 Korona królów odc. 102 - serial
08:40 Ex libris odc. 425
09:05 Wojownicy czasu odc. 8
09:40 Zwłoki nieznane - film
10:35 Sensacje XX wieku odc. 94
11:05 Dzikie konie kanadyjskich 
 Gór Skalistych - film
12:05 Daleko od szosy odc. 5 - serial
13:30 Śniadanie u Tiffany’ego - komedia
15:30 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 1 - serial
16:25 Spór o historię odc. 79
17:05 Ewangelia i bunt - film
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz historii odc. 1267
18:55 Miasto z morza odc. 4 - serial
20:00 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 1 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 7
22:40 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 8 - serial
23:15 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
00:20 Idealne miasto Auschwitz - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Toliara - film
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Damian Holecki - IX   
 Dziękczynienie w Rodzinie 2018
13:20 Koncert życzeń
14:10 Niebieska jabłoń - film
15:45 Kartka z kalendarza
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 109 - serial
23:00 Kreacja czy ewolucja? - film

06:00 M jak miłość odc. 1412 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 172
07:20 Na sygnale odc. 199 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 269
11:25 Rodzinka.pl odc. 94 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1983 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 6 - serial
14:10 Bake off - Ale ciacho! odc. 46
15:10 Górski lekarz odc. 14 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 96 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 242 - serial
19:05 Na sygnale odc. 29 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1983 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1984 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 75
20:55 M jak miłość odc. 1413 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Rozbite marzenia. 1918-1939  
 odc. 3 - serial
23:05 Godziny grozy odc. 3 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 13 - serial
00:55 Puccini - film

05:50 Uwaga! odc. 5559

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 28

07:55 Akademia ogrodnika odc. 28

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2374

11:00 Tu się gotuje! odc. 6 s. 3

11:05 Ukryta prawda odc. 640 - serial

12:00 Szpital odc. 482 - serial

13:00 Szkoła odc. 383 - serial

14:00 19+ odc. 330 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 15

15:30 Szkoła odc. 384 - serial 

16:30 Szpital odc. 483 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 641 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 1 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 64

19:50 Uwaga! odc. 5560

20:10 Doradca smaku odc. 13 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2811 - serial

20:55 Milionerzy odc. 133

21:30 Życie bez wstydu odc. 7 s. 6

22:31 Martyna na krańcu świata odc. 4

23:40 Niezgodna - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 800 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 801 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 57 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 820 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 101 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 767 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2804 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 693 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 156 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 86 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2805 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 367 - serial
20:05 Exodus: Bogowie i królowie - film
23:25 Ślad odc. 9 - serial
00:25 Aż do śmierci - film

14:55 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:35 Sensacje XX wieku

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

W świecie przyszłości społeczność podzielono 
na pięć grup odpowiadających wrodzonym 
predyspozycjom ludzi. Nastoletnia Tris Pryor 
odkrywa spisek, który prowadzi ją do podziemnego 
świata dysydentów.

Wojowniczka Chun-Li wyrusza na poszukiwania 
ojca porwanego przez międzynarodową organizację 
przestępczą.

„Street Fighter: Legenda Chun-Li”
(2009r.) TV Puls 00:00

„Niezgodna”
(2014r.) TVN 23:40



Wtorek, 22 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 99 - serial
07:05 Elif odc. 407 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 129 s. 10 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 51 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 15 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 160 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy odc. 179
12:50 Zwierzęcy oszuści odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 408 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 78 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 100 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3415
18:30 Korona królów odc. 161 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 79 - serial
21:00 Głębia ostrości
21:40 Echo serca odc. 2 - serial
22:35 Jednostka X odc. 17 s. 2 - serial
23:25 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 7 s. 2 - serial
23:55 Goldfinger - film
01:55 W kręgu zdrady -  thriller 

05:50 Sąd rodzinny odc. 209 - serial 

06:50 Szpital odc. 193 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 35 s. 2 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 36 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 257 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 210 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 32 - serial 

14:55 Szpital odc. 194 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 37 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 38 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 157 - serial

18:25 Brzydula odc. 158 - serial

19:00 19+ odc. 2 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 2 - serial

20:00 Kontrabanda - film

22:20 Turbulencja - film

00:30 Agentka o stu twarzach 

 odc. 10 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 10 s. 1 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 26 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 27 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 16
09:00 Septagon odc. 11 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 15
11:25 Benny Hill odc. 18
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 11 s. 1 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 106 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 44
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 465 - serial
16:00 Paulina odc. 4 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 94 - serial
18:00 Septagon odc. 12 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 466 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 238 - serial
21:05 Siła taktyczna - film
22:55 Trampolina odc. 5
23:55 Trampolina odc. 6
00:55 STOP Drogówka odc. 188

06:00 Niewolnica Victoria odc. 24
07:00 Zbuntowany anioł odc. 140
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 104 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 10 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 143 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 27 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 28 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial
20:00 Mechanik: Czas zemsty - film
21:55 Kod 211 - film
23:45 Strażnik -  thriller 
01:50 Na jedwabnym szlaku - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Fochy - film

08:55 Którędy po sztukę odc. 79

09:10 Big Bang - film

11:00 Dom odc. 15 - serial

12:25 Mali obywatele - film

12:45 Gorączka mleka - film

13:10 Przystań - film

14:45 Pavoncello - nowela 

15:25 Szczęśliwy człowiek - dramat

17:05 Bodo odc. 5 - serial

18:05 Bodo odc. 6 - serial

19:10 Dzienniki Lipsetta - film

19:30 Chuligan literacki odc. 113

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Matki - film

22:30 Ostatnie uderzenie młotem 

 - dramat

00:05 O kinie: Bokiniec - film

06:50 Był taki dzień odc. 449
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 103 - serial
08:15 Korona królów odc. 104 - serial
08:45 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV
09:15 Flesz historii
09:40 Ewangelia i bunt - film
10:40 Sensacje XX wieku odc. 98
11:10 Spór o historię odc. 121
11:50 Daleko od szosy odc. 6 - serial
13:15 Wszystkie kolory świata 
 odc. 5 - serial
14:20 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 7 - serial
16:05 Pojedynki stulecia odc. 8
16:35 Rok 1863 - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Niepodległa
18:45 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 1 - serial
19:50 Człowiek świętego imienia - film
20:30 Sprawa Traugutta - film
21:05 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
22:00 Jak było? odc. 28
22:40 Szwadron - dramat
00:25 Sensacje XX wieku odc. 99

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:40 Bezdomność 
 to nie stracone życie
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Młodzi światu
11:55 Kartka z kalendarza
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Droga do niepodległej 
 - Powstanie Styczniowe 1863
12:35 Przeszedł czyściec na ziemi...  
 Historia księdza biskupa  
 Czesława Kaczmarka - film
13:35 Moja Mongolia - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 109 - serial
14:50 Słuszna walka
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wielkie serce Jack - film
23:40 Wenezuela - San Félix

06:00 M jak miłość odc. 1413 - serial
06:55 Słowo, które łączy
07:20 Na sygnale odc. 200 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 270
11:25 Rodzinka.pl odc. 95 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1984 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 7 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1413 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 15 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 97 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 243 - serial
18:35 Rodzinka.pl odc. 243 - serial
19:00 Na sygnale odc. 30 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1984 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1985 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 76
20:55 M jak miłość odc. 1414 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:05 Ossolińczycy 
 - 200 lat historii - film
00:05 Rodzinka.pl odc. 245 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 13 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2375

11:00 Ukryta prawda odc. 641 - serial

12:00 Szpital odc. 483 - serial

13:00 Szkoła odc. 384 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 1 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 15

15:30 Szkoła odc. 385 - serial 

16:30 Szpital odc. 484 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 642 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 2 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 65

19:50 Uwaga! odc. 5561

20:10 Doradca smaku odc. 14 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2812 - serial

20:55 Milionerzy odc. 134

21:35 Nadciąga tornado -  thriller 

23:25 Superwizjer odc. 1147

00:00 Tu się gotuje! odc. 6 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 802 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 803 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 58 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 821 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 102 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 768 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2805 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 694 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 157 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 87 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2806 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 368 - serial
20:10 Elizjum - film
22:30 Ślad odc. 10 - serial
23:35 Bad Ass: Twardziel - film
01:15 Piksele - komedia

06:50 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:40 Sensacja XX wieku

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

Życie agenta K i los planety są zagrożone.  
J wyrusza w podróż w czasie, żeby przywrócić 
sprawom właściwy bieg i pokrzyżować plany 
kosmity Borisa. Stwierdza, że wszechświat wciąż 
skrywa wiele tajemnic.

Weteran wojny w Wietnamie przez 40 lat 
ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego 
dnia nieoczekiwanie staje się bohaterem. 
Niebawem zabójstwo przyjaciela skłania go do 
przeprowadzenia własnego śledztwa.

„Bad Ass: Twardziel”
(2012r.) Polsat 23:35

„Kontrabanda”
(2012r.) TVN 7 20:00
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 100 - serial
07:05 Elif odc. 408 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 130 s. 10 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 52 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 16 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 161 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:50 Zwierzęcy oszuści odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 409 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 79 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 101 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3416
18:30 Korona królów odc. 162 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 80 - serial
21:00 W kręgu zdrady -  thriller 
22:35 Kompozytorzy z obozów - film
23:45 Bez tożsamości 
 odc. 13 s. 2 - serial
00:35 Warto rozmawiać

05:50 Sąd rodzinny odc. 210 - serial 

06:50 Szpital odc. 194 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 37 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 38 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 258 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 211 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 33 - serial 

14:55 Szpital odc. 195 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 39 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 40 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 159 - serial

18:25 Brzydula odc. 160 - serial

19:00 19+ odc. 3 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 3 - serial

20:00 Drzwi w podłodze - dramat

22:20 Nebraska - komedia

00:45 Moc magii odc. 377

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 11 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 27 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 28 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 17
09:00 Septagon odc. 12 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 16
11:30 Benny Hill odc. 23
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 12 s. 1 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 107 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 45
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 466 - serial
16:00 Paulina odc. 5 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 95 - serial
18:00 Septagon odc. 13 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 467 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 239 - serial
21:00 Ostatni rycerze - film
23:30 Udręczeni - horror
01:30 Trampolina odc. 6

06:00 Niewolnica Victoria odc. 25
07:00 Zbuntowany anioł odc. 141
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 10 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 105 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 11 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 144 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 28 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 29 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial
20:00 Koliber - film
22:00 Hannibal -  thriller 
00:30 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 7 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Beczka amontillado

09:20 Szczęśliwy człowiek - dramat

11:00 Dom odc. 16 - serial

12:40 Panna Nikt - dramat

14:30 Legendy rocka odc. 42 - serial

15:05 Legendy rocka odc. 43 - serial

15:40 Kocie ślady - film

17:15 Życie rodzinne - dramat

19:00 Powidoki filozoficzne 

 odc. 3 - serial

19:25 Dezerterzy odc. 58

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Tom -  thriller

22:10 Niebo i lód - film

23:50 Hollywood In Vienna 

 - porywające chwile z historii kina

01:30 Ostatnie uderzenie młotem 

 - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 450
06:55 Dziennik telewizyjny
07:35 Korona królów odc. 105 - serial
08:10 Korona królów odc. 106 - serial
09:05 Jak było? odc. 28
09:40 Rok 1863 - film
10:55 Sensacje XX wieku odc. 99
11:25 Człowiek świętego imienia - film
12:05 Daleko od szosy odc. 7 - serial
13:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 6 - serial
14:45 Karol Jaroszyński - historia  
 najbogatszego Polaka - film
15:50 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
16:50 Wycinanki pana N. - film
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 60
19:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 2 - serial
20:10 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 10 - serial
21:05 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 1 - serial
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 4 - serial
22:35 Historia Roja - film
01:00 Sensacje XX wieku odc. 100

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Ty idź pierwszy! - film
10:50 Lusaka City of Hope - film
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 13 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa
12:55 Kartka z kalendarza
13:00 Moc przebaczenia - film
14:00 Wielkie serce Jack - film
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Ja głuchy - film
16:55 Kartka z kalendarza
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Pratulin 24 stycznia 1874 r. - film
22:30 XXXIV Światowe Dni Młodzieży 
23:00 Próba wiary - serial
23:45 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii

06:00 M jak miłość odc. 1414 - serial
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 201 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 271
11:25 Rodzinka.pl odc. 96 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1985 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 8 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1414 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 16 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 98 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 244 - serial
19:05 Na sygnale odc. 31 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1985 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1986 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 32 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 728 - serial
21:55 Na sygnale odc. 216 - serial
22:35 Do zakochania siedem lat 
 - komedia
00:05 Za marzenia odc. 3 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 14 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2376

11:00 Ukryta prawda odc. 642 - serial

12:00 Szpital odc. 484 - serial

13:00 Szkoła odc. 385 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 2 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 15

15:30 Szkoła odc. 386 - serial 

16:30 Szpital odc. 485 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 643 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 3 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 66

19:50 Uwaga! odc. 5562

20:10 Doradca smaku odc. 15 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2813 - serial

20:55 Milionerzy odc. 135,

21:30 Smoking - komedia

23:40 Looper: Pętla czasu - film

02:00 Uprowadzona odc. 9 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 804 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 805 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 59 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 822 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 103 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 769 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2806 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 695 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 158 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 88 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2807 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 369 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 253 - serial
20:40 Piksele - komedia
22:55 Ślad odc. 11 - serial
23:55 Szef - komedia
02:15 Brzydka prawda - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Dom 10:55 Sensacje XX wieku

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

Kosmici opacznie odczytali wysłaną przez NASA 
w kosmos przesyłkę jako wypowiedzenie wojny 
i zaatakowali Ziemię, przybierając formę bohaterów 
gier komputerowych. Byli gracze muszą stawić im 
czoła.

Milioner Verger, przed laty potwornie okaleczony 
przez Hannibala Lectera, chce przekazać FBI, na 
ręce Clarice Starling, materiały, które pomogą 
w schwytaniu psychopaty. Agentka ma być 
przynętą.

„Piksele”
(2015r.) Polsat 20:40

„Hannibal”
(2001r.) TV Puls 22:00

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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placki jogurtowe z bananami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
• 250 g gęstego 
• jogurtu naturalnego
• 2 jajka 
• 2 łyżki cukru pudru 
• pół łyżki cukru wanilinowego 
• 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia
• 1 łyżeczka sody
• 1 i 1/3 szklanki mąki pszennej 
• 2 łyżki roztopionego masła 
lub oleju
• olej lub masło do smażenia 
• 2 banany  

sposób wykonania:
Banany obierz i pokrój w cien-

kie plasterki. Do miski przełóż 
jogurt, dodaj jajka, cukier wanili-
nowy, cukier puder i wystudzo-
ne rozpuszczone masło. Mieszaj 
rózgą do połączenia, dodaj mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pie-
czenia i sodą. Mieszaj do uzyska-
nia jednolitego ciasta. Katarzyna Robaczewska 

Placuszki smaż 
bez tłuszczu, na suchej 
patelni lub na odrobi-
nie oleju lub masła. 
Nałóż jedną łyżkę 
ciasta i smaż placki 
na rumiano z jednej 
strony – około 1,5 mi-
nuty. W połowie czasu 
smażenia na wierzchu 
ułóż plasterki banana. 
Placki obróć i dosmaż 
z drugiej strony – oko-
ło 1-2 minuty. Po każ-
dym smażeniu należy 
ostrożnie przetrzeć 
patelnię papierowym 
ręcznikiem, by nie zo-
stały na niej resztki 
owoców. 

Placuszki podawaj 
polane syropem, mio-
dem albo oprószone 
cukrem pudrem.   

smacznego!
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Mniej przestępstw, 
policja bardziej skuteczna

Bezpieczeństwo  – Podsumowując 2018 rok, można stwierdzić, że Polska to spokojny i bezpieczny kraj 
na tle innych państw europejskich. Liczby, tabele i wykresy towarzyszące rocznym podsumowaniom są po-
wodem do dumy z poprawiających się w ogromnej większości danych związanych z bezpieczeństwem na-
szych obywateli, stanowiąc jednocześnie wyzwanie do dalszej pracy – podaje Komenda Główna Policji

– Robimy wszystko, by liczby 
przestępstw, pokrzywdzonych, 
strat, wypadków i ich ofiar były 
coraz niższe. Za każdą z nich bo-
wiem kryje się ludzka krzywda. 
Najwyższa od 1990 roku oce-
na naszej pracy oraz poczucie 
bezpieczeństwa Polaków są dla 
nas wyrazem uznania, za które 
dziękujemy. Obiecujemy, że nie 
spoczniemy w podejmowaniu 
wysiłków na rzecz dalszej popra-
wy bezpieczeństwa w Polsce – 
zapewnia KGP.

Rośnie zaufanie 
do policji. polacy 
czują się bezpiecznie
Ostania edycja badań CBOS 

pokazała, że 74% Polaków do-
brze ocenia działania policji. To 
najwyższa od 1990 roku ocena, 
która jednocześnie sprawiła, że 
policja jest najlepiej ocenianą in-
stytucją publiczną w kraju spo-
śród ocenianych instytucji. Jed-
nocześnie 86% Polaków ocenia 
Polskę jako bezpieczny kraj, zaś 
aż 93% ankietowanych zadekla-
rowało, że czuje się bezpiecznie 
w miejscu zamieszkania. Tak do-
bre oceny największej w Polsce 
formacji mundurowej są wyni-
kiem wytężonej pracy policjan-
tek, policjantów i wspomagają-
cych ich pracowników policji.

spadek przestępczości
W Polsce w roku 2018 po-

pełniono 795.976 przestępstw, 
a ich wykrywalność wzrosła 
w porównaniu z 2017 rokiem 
o 1,6 % i wynosi 74,1%. Trzeba 
jednak wspomnieć w tym miej-
scu o mającej miejsce niezwykle 
istotnej zmianie przepisów kar-
nych dotyczących niealimentacji. 
Wprowadzone zmiany sprawi-
ły, że liczba takich przestępstw 
wzrosła z 16.893 w roku 2017 
do 70.455 w roku 2018 (wzrost 
o 317%). Nie licząc niealimentacji 

w roku 2017 popełniono 765.176 
przestępstw, zaś w roku 2018 
popełniono 725.521 przestępstw, 
co wskazuje na spadek o aż 5,2%. 
Wykrywalność przestępstw (bez 
niealimentacji) wyniosła 60,6%.

Niemal pięcioprocentowy 
spadek (-4,8%) odnotowano 
w kategorii siedmiu najważniej-
szych przestępstw, najbardziej 
dokuczliwych dla obywate-
li. W roku 2017 popełniono ich 
243.102 zaś w roku 2018 takich 
przestępstw popełniono 231.403. 
Jednocześnie wykrywalność tych 
przestępstw wzrosła o 1,2% w po-
równaniu do roku 2017.

Znacząco spadła liczba bójek 
i pobić. Rok 2017 podsumowa-
no liczbą 5.071 zaś miniony rok 
liczbą 4.406 co stanowi ponad 
trzynastoprocentowy spadek 
(-13,1%).

Jeszcze większy spadek za-
notowano w kategorii: rozboje, 
wymuszenia i kradzieże rozbój-
nicze. Tutaj w roku 2017 odno-
towano 8.114 przestępstw, zaś 
w roku 2018 odnotowano ich 
6.807, a zatem aż o 16,1% mniej.

Spadki odnotowano także 
w kategoriach „uciążliwych”, do-
tykających obywateli na co dzień. 
W roku 2017 odnotowano 111.291 
kradzieży mienia, zaś w roku 
2018 stwierdzono 103.218 kra-
dzieży (-7,3%).

Uszkodzenia mienia to 
w 2017 roku 38.055 czynów przy 
36.072 takich czynach w roku 
2018 (-5,2%).

W minionym roku skradzio-
no 9.075 samochodów i jest to 
pierwszy w historii spadek poni-
żej 10 tys. W roku 2017 skradzio-
no 10.240 pojazdów. Różnica to 
-11,4%, a jednocześnie wykry-
walność sprawców kradzieży sa-
mochodów wzrosła o 3%.

Cieszy spadek liczby prze-

stępstw korupcyjnych. W roku 
2017 było ich 33.459, zaś w ubie-
głym roku 32.601 (-2,6%).

W przypadku przestępstw 
gospodarczych spadek wyno-
si 4,5%. W 2017 roku było ich 
190.645, natomiast w 2018 roku 
182.023.

wzrost 
skuteczności policji
Policja jest też skuteczniejsza 

w zabezpieczaniu mienia prze-
stępców. W 2017 roku funkcjo-
nariusze zabezpieczyli majątek 
o łącznej wartości 1.453.745,554 
zł, zaś rok miniony to już mienie 
o wartości 1.814.753.642 zł.

Policja w ramach ustawo-
wych zadań, mając na celu zwal-
czanie przestępczości narkoty-
kowej, ujawniła i zabezpieczyła 
w roku 2018 (bez CBŚ Policji) po-
nad 4 tony narkotyków, co daje 
tendencję wzrostową do roku 
poprzedniego o 30,2 %.

Ponadto ujawniono i zlikwi-
dowano 1.224 nielegalne upra-
wy konopi innych niż włókniste, 
w których zabezpieczono 103.873 
krzewów konopi, z których moż-
na potencjalnie otrzymać ponad 
2 tony (2.285 kg) marihuany, 
której nie zdołano wprowadzić 
na rynek konsumencki. W 2018 r. 
policjanci ujawnili i zlikwidowa-
li 10 nielegalnych laboratoriów 
produkujących narkotyki synte-
tyczne.

Jednym z najbardziej do-
tkliwych dla instytucji finansów 
publicznych, są przestępstwa 
oszustwa podatkowego, popeł-
niane z wykorzystaniem „znika-
jącego” podatnika, tzw. karuzela 
podatkowa. Sprawcy pozostający 
w łańcuchu karuzeli podatkowej, 
nie płacą podatku VAT, bądź wy-
łudzają jego zwrot z jednocze-
snym uchylaniem się należności 
publicznoprawnych w postaci 

podatku dochodowego.
przykładowe sprawy reali-

zowane przez piony kryminal-
ne policji (bez cBŚ policji):

– Policjanci Komendy Sto-
łecznej Policji na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego za-
trzymali 5 osób podejrzanych 
o udział w zorganizowanej grupie 
przestępczej zajmującej się dys-
trybucją środków zastępczych 
tzw. dopalaczy za pośrednic-
twem internetu. W wyniku dzia-
łań ujawniono i zlikwidowano 
magazyn służący do przechowy-
wania, przetwarzania i dystrybu-
owania substancji psychoaktyw-
nych. Zabezpieczono ok. 118 kg 
substancji psychoaktywnych, 
zablokowano środki pieniężne 
należące do sprawców. Łączna 
wartość zabezpieczonego mienia 
to około 400.000 zł.

– Policjanci Komendy Sto-
łecznej Policji na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego za-
trzymali 4 osoby podejrzane 
o udział w zorganizowanej gru-
pie przestępczej, zajmującej się 
wewnątrzwspólnotowym na-
byciem, przewozem, produkcją 
oraz wprowadzaniem do obrotu 
znacznych ilości środków odu-
rzających i substancji psycho-
tropowych. Ujawniono miejsce, 
gdzie sprawcy wytwarzali sub-
stancje psychotropowe siarczan 
amfetaminy, a także sprzęt słu-
żący do ich wytwarzania. Zabez-
pieczono substancje psychotro-
powe i środki odurzające – ok. 
176 kg amfetaminy, 230 kg ma-
rihuany, 15 kg kokainy oraz 80 
kg tabletek MDMA.

– Policjanci KWP w Rzeszo-
wie zatrzymali 6 osób podejrza-
nych o udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej zajmującej 
się nabywaniem, przechowywa-
niem oraz wprowadzaniem do 

obrotu znacznych ilości wyrobów 
tytoniowych, w postaci papiero-
sów różnych marek bez znaków 
skarbowych akcyzy powodując 
straty na szkodę Skarbu Państwa 
w kwocie 3.819.407 zł. U spraw-
ców przestępstw dokonano za-
bezpieczenia majątkowego na 
łączną kwotę 856.502 zł.

– Funkcjonariusze KWP 
w Łodzi zatrzymali 6 osób podej-
rzanych o udział w zorganizowa-
nej grupie przestępczej, mającej 
na celu popełnianie przestępstw 
karnoskarbowych na terenie 
Polski i Niemiec. Grupa zajmo-
wała się nielegalną produkcją 
i obrotem papierosami na dużą 
skalę, który to proceder naraził 
Skarb Państwa na uszczuplenia 
podatkowe w łącznej kwocie 
460.000.000 zł.

– Funkcjonariusze KPP 
w Wołominie zatrzymali 1 osobę 
podejrzaną o udział w zorgani-
zowanej grupie przestępczej, zaj-
mującej się nielegalną produkcją 
papierosów bez znaków akcyzy 
skarbowej oraz jej hurtową dys-
trybucję na terenie całej Pol-
ski, narażając Skarb Państwa na 
uszczuplenie należnego podatku 
akcyzowego w wysokości 2 133 
000 zł. W wyniku przeprowadzo-
nych czynności zabezpieczono 
maszyny do produkcji papiero-
sów na kwotę około 5.000.000 
zł oraz zabezpieczono mienie 
o wartości 1.600.000 zł.

sukcesy cBŚp
Ogromne sukcesy odnotowa-

ło Centralne Biuro Śledcze Policji, 
którego działania pozwoliły na 
zebranie materiału procesowego 
i przedstawienie zarzutów 3.833 
osobom (2017 – 3.761). Niemal co 
drugi podejrzany (2018 r. – 1 915, 
2017 r. – 1 806) usłyszał zarzuty 
kierowania lub udziału w zorga-
nizowanej grupie przestępczej. 
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Co trzeci podejrzany (2018 r. – 
1 304, 2017r. – 1 245) w wyniku 
działań CBŚP został tymczasowo 
aresztowany. Skuteczna walka ze 
zorganizowaną przestępczością 
miała również wymiar w likwi-
dacji zaplecza finansowego grup 
przestępczych i zabezpieczania 
majątków na poczet przyszłych 
kar. W blisko 19-letniej historii 
Biura zabezpieczono rekordowe 
wartości mienia u przestępców 
(2018r. – ponad 853 mln zł, 2017 
– prawie 644 mln zł). Wśród za-
bezpieczanego mienia najwięk-
sze wartości stanowią nieru-
chomości oraz środki finansowe 
ujawniane na rachunkach banko-
wych i w gotówce. Zabezpieczane 
ruchomości w minionym roku 
to przede wszystkim luksusowe 
samochody, dzieła sztuki i dro-
gocenna biżuteria, a także mienie 
ukrywane poza granicami RP.

Dzięki działaniom policjan-
tów CBŚ Policji na czarny rynek 
nie trafiło ponad 11 ton narko-
tyków, czterokrotnie więcej niż 
w 2017 roku. Z takiej ilości narko-
tyków można by uzyskać ponad 
52 mln porcji (tzw. działek). War-
tość hurtowa zabezpieczonych 
narkotyków to ok. 187 mln zł, zaś 
ich wartość detaliczna wynosi 
około 304 mln zł. Zabezpieczo-
no nie tylko narkotyki, ale tak-
że ogromne ilości prekursorów, 
co zapobiegło wyprodukowaniu 
kolejnych ton środków odurzają-
cych. Podczas prowadzonych ak-
cji zlikwidowano 22 laboratoria 
narkotyków syntetycznych, 40 
plantacji konopi indyjskich, na 
których zabezpieczono ponad 14 
tysięcy krzewów. Ten wynik to 
także efekt współpracy CBŚP ze 
służbami polskimi i zagraniczny-
mi.

Walka z dopalaczami
Wiele sukcesów odnieśli po-

licjanci CBŚP w walce z tzw. do-
palaczami. Rozbijając kolejne 
grupy sprzedające te substancje 
zabezpieczono ponad 153 kg nie-
bezpiecznych środków i zlikwido-
wano ostatnie stacjonarne sklepy 
z tymi substancjami.

Najważniejsze realizacje 
spraw CBŚP w roku 2018 to:

– międzynarodowa akcja 
służb wymierzona w nielegalny 
obrót bronią palną i materia-
łami wybuchowymi na terenie 
Polski oraz przemytu do Europy 
znacznych ilości nielegalnych ma-
teriałów wybuchowych. Człon-
kowie zorganizowanej grupy 
przestępczej obracali wyrobami 
pirotechnicznymi klas F4, T2 i P2, 
którymi obrót i posiadanie jest 
zabronione i wymaga uzyskania 
zezwolenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji:

• W województwie mazo-
wieckim, śląskim i łódzkim za-
trzymano 57 osób, a dodatkowo 
jedną na terenie Niemiec. 

• Podczas akcji w Polsce zli-
kwidowano 5 magazynów, za-
bezpieczając około 80 ton ma-

teriałów wybuchowych w postaci 
koncesjonowanych wyrobów pi-
rotechnicznych klasy F4, T2 i P2, 
o przybliżonej wartości około 5 
mln euro. 

• Sąd tymczasowo aresztował 
9 podejrzanych, a 17 osób zostało 
objętych dozorami Policji. 

• 5 grudnia 2018 roku m.in. na 
podstawie materiałów zgroma-
dzonych przez CBŚP, na terenie 
Niemiec tamtejsi funkcjonariu-
sze zatrzymali 51 osób, którym 
przedstawiono zarzuty nielegal-
nego nabywania oraz posiadania 
materiałów wybuchowych w po-
staci wyrobów pirotechnicznych 
klasy F4/T2/P2. 

– Centralne Biuro Śledcze 
Policji realizowało w 2018 roku 
wiele spraw ekonomicznych, cze-
go przykładem jest śledztwo do-
tyczące wyłudzenia podatku VAT 
w obrocie paliwami, gdzie wartość 
strat na szkodę Skarbu Państwa 
to kwota ok. 700 mln zł. Uzyska-
ne w ten sposób środki finanso-
we prano poprzez transakcje na 
rachunkach bankowych – pozo-
rowane legalną działalnością biz-
nesową, nabywanie dóbr luksu-
sowych takich jak nieruchomości, 
drogie samochody czy biżuterię 
oraz transferowano transgra-
nicznie poprzez założone w tym 
celu spółki na Cyprze i w Szwaj-
carii. W wyniku pracy policjantów 
i prokuratorów ustalono mienie 
znajdujące na rachunkach banko-
wych w tzw. rajach podatkowych, 
tj. w Księstwie Liechtenste-
in (36 mln euro) i w Szwajca-
rii (14 mln franków szwajcar-
skich), w stosunku do którego 
prokurator wydał postanowienia 
o zabezpieczeniu majątkowym. 
Obecnie trwają czynności praw-
no-proceduralne mające na celu 
spowodowanie przekazania tych 
środków do Polski. Na podstawie 
zebranego materiału dowodowego  
25 osobom przedstawiono za-
rzuty. Zabezpieczono także mie-
nie należące do podejrzanych na 
łączną kwotę ponad 230 mln zł, 
z czego w 2018 r. zabezpieczono 
ponad 184 mln zł.

Przestępczość w sieci
Coraz większe znaczenie ma 

zwalczanie cyberprzestępczości. 
W Komendzie Głównej Policji 
działa Biuro do Walki z Cyber-
przestępczością. Liczba spraw ko-
ordynowana przez biuro z roku 
na rok rośnie. W roku 2017 biu-
ro koordynowało 1.600 spraw, 
zaś w roku 2018 były to już 2.183 
sprawy. W roku 2017 policjanci 
biura ustalili 670 podejrzanych, 
z czego 82 zostało aresztowa-
nych. W minionym roku ustalono 
749 podejrzanych, a areszty za-
stosowano wobec 148.

– W styczniu 2018 r. Policjan-
ci Biura do Walki z Cyberprze-
stępczością KGP, Wydziału Krymi-
nalnego KWP w Lublinie wspólnie 
z policjantami KSP w Warszawie, 
KWP w Kielcach, KWP w Krakowie 
oraz funkcjonariuszami SG przy 

wykorzystaniu policjantów BOA 
KGP oraz OPP Warszawa na tere-
nie województwa mazowieckiego 
i lubelskiego zatrzymali 50 osób, 
w tym 48 osób narodowości taj-
wańskiej. Podejrzewani w okre-
sie od 1.01.2017 r. do 30.10.2017 r. 
w Lublinie i innych miastach na 
terenie kraju oraz Chińskiej Repu-
bliki Ludowej kierowali oraz brali 
udziału w zorganizowanej grupie 
przestępczej. Oszustwo polega-
ło na tym, że przy użyciu sieci 
telekomunikacyjnej przestępcy 
doprowadzili do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem szere-
gu obywateli Chińskiej Republiki 
Ludowej. Stosując socjotechni-
ki nakłaniali ich do wpłacania 
pieniędzy. Pokrzywdzeni byli 
przekonani, że w związku pro-
wadzonymi rzekomo wobec nich 
postępowaniami karnymi przele-
wają pieniądze na konto organów 
ścigania. W ten sposób oszuści 
wyłudzili nie mniej niż 1.8 mln 
euro. W tej sprawie aresztowano 
49 osób.

Mniej wypadków 
drogowych, ale...
To co bezpośrednio dotyka 

Polaków, to bezpieczeństwo na 
drodze. Dane wstępne z 1 stycznia 
2019 r. wskazują, że w minionym 
roku doszło do 31.410 wypadków, 
w których życie straciło 2.838 
osób, a rany odniosło 37.000. 
Rok wcześniej takich wypadków 
było 32.760, życie w nich straci-
ło 2.831 osób, a rannych zostało 
39.466 osób. Choć wypadków 
było w 2018 roku mniej o ponad 
4%, a rannych mniej o ponad 6% 
to liczba zabitych niestety nie-
mal nie zmieniła się. Oznacza to, 
że wypadki były tragiczniejsze 
w skutkach. Będzie to stanowiło 
przedmiot analiz. Policja pracuje 
nad tym, by działania profilak-
tyczne w tym zakresie były sku-
teczniejsze.

Nieustannie prowadzone są 
akcje kierowane przeciwko pija-
nym kierowcom. Choć ich liczba 
systematycznie spada (-6,6%), to 
w roku 2018 zatrzymano 51.615 
nietrzeźwych kierujących, przy 
55.264 nietrzeźwych w roku 
2017.

Od ponad dwóch lat funk-
cjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Z tego interak-
tywnego narzędzia korzysta co-
raz więcej obywateli. Obecnie od-
notowano blisko milion zgłoszeń 
(982.707), a ich sprawdzalność 
przekroczyła 50%. To pokazuje, 
jak ważne dla Polaków jest to, co 
dzieje się wokół nich. Nie pozo-
stają obojętni na łamanie prawa 
i nie boją się nam o tym mówić. 
To cieszy, bo oznacza zaufanie 
oraz pozwala skutecznie walczyć 
z niewłaściwymi zjawiskami tam, 
gdzie najsilniej występują.

Lepsze zaplecze 
dla policjantów
Rok 2018 to czas znaczącego 

doposażenia Policji. Sfinalizo-
wano pierwszy w historii zakup 

nowych śmigłowców. Dwie no-
woczesne maszyny S-70i Black 
Hawk zostały odebrane i są już 
w dyspozycji Policji. Podpisano 
także umowę na zakup kolejnego 
śmigłowca, którego odbiór ma się 
odbyć w marcu 2019 r.

W 2018 r. zrealizowane zo-
stały dostawy różnego sprzętu 
transportowego w liczbie 1.237 
szt. za ok. 129,6 mln zł, w tym 
środki z Programu Modernizacji 
Policji – 96 mln zł, środki Fundu-
szu Wsparcia Policji (FWP) – 29,7 
mln zł, środki WFOŚiGW – 2,6 mln 
zł, środki NFOŚiGW – 1,04 mln zł, 
środki budżetowe inne niż PMP – 
260 tys. zł.

Służby ruchu drogowego zo-
stały zasilone nowoczesnymi sa-
mochodami marki BMW. Pod ko-
niec roku do użytku weszły także 
superszybkie radiowozy KIA Stin-
ger, przeznaczone do walki z pi-
ratami drogowymi.

W ramach realizacji zadań 
związanych z działalnością inwe-
stycyjną jednostek Policji w 2018 
r. zakończonych 39 inwestycji, 
na których realizację wydatko-
wano kwotę 38,6 mln zł z Pro-
gramu modernizacji Policji 
(...).

Wśród zakończonych 39 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
uzyskano następujące efekty:

– budowa nowych obiektów 
– 11 efektów

– adaptacja, przebudowa – 
19 efektów

– termomodernizacja obiek-
tów – 9 efektów

Do najważniejszych efektów 
rzeczowych uzyskanych w ra-
mach działalności inwestycyjnej 
w 2018 r. zaliczyć należy:

– OPP w Krakowie budo-
wa siedziby przy ul. Władysła-
wa Łokietka 205 (KWP Kraków) 
– KMP we Włocławku – ter-
momodernizacja budyn-
ku E (KWP Bydgoszcz) 
– KP w Dobrzejewicach – budowa 
nowej siedziby wraz z zapleczem 
kynologicznym (KWP Bydgoszcz) 
– KP we Mszczonowie – budowa 
nowej siedziby (KWP zs w Radomiu) 
– KMP w Bielsku Białej – budowa 
nowej siedziby (KWP Katowice) 
i inne.

Odtwarzanie 
zlikwidowanych 
posterunków
Należy zaznaczyć, że priory-

tetowe działania związane z re-
aktywowaniem zlikwidowanych 
posterunków Policji, które wdro-
żone zostały od 2016 r., pozwoliły 
na odtworzenie do chwili obecnej 
97 posterunków, z czego 25 sie-
dzib przypada na 2018 r.

W 2018 r. na zakupy w ra-
mach Programu Modernizacji Po-
licji w zakresie sprzętu informa-
tyki i łączności oraz wyposażenia 
osobistego i ochronnego funk-
cjonariuszy wydatkowano 53.883 
mln zł oraz ponad 114 mln zł 
przeniesiono do tzw. środków 
niewygasających, które usta-

wowo zostaną wydatkowane do 
31.03.2019 r.

Za kwotę blisko 14 mln zł za-
kupiono 2.110 szt. kamer nasob-
nych, które w znaczący sposób 
poprawiły bezpieczeństwo służ-
by, zarówno samych funkcjona-
riuszy jak i osób, wobec których 
podejmują interwencje.

Policja jest największym be-
neficjentem środków finanso-
wych z „ustawy modernizacyj-
nej”, przypadło jej 5.993 mln zł, 
tj. 65% całości środków finanso-
wych.

Codzienna prewencja
Policyjna służba to nie tylko 

ściganie sprawców przestępstw 
i wykroczeń. To nie tylko pogoń 
za piratami drogowymi czy też 
obsługa zdarzeń drogowych. To 
także codzienna służba prewen-
cyjna. W mijającym 2018 roku po-
licjantki i policjanci podjęli ponad 
5,8 mln interwencji, co oznacza, 
że średnio każdej doby interwe-
niowali blisko 16 tys. razy!

Funkcjonariusze wspierają 
osoby starsze i nieporadne. Przy-
kładem niech będzie dzielnicowy 
z Gorzowa Wielkopolskiego, któ-
ry zorganizował dla bezdomnych 
zapas drewna na opał. Dwaj po-
licjanci w woj. warmińsko-ma-
zurskim pieszo pokonali 2 km 
przez pola, by dotrzeć do starszej 
kobiety, która nie była w stanie 
wydostać się z położonego na 
odludziu domu. Gdyby nie ich 
determinacja kobieta zmarłaby 
z wychłodzenia. Z kolei w War-
szawie policjant w pełnym umun-
durowaniu wskoczył do Wisły, by 
uratować tonącego mężczyznę. 
Niejednokrotnie funkcjonariu-
sze eskortują osoby, które pilnie 
potrzebują dostać się do szpita-
la. Odnajdują osoby zaginione: 
i dzieci i dorosłych.

Profilaktyka
Każdego dnia policjantki i po-

licjanci spotykają się z obywate-
lami: czy to dzielnicowi z seniora-
mi, czy to profilaktycy z dziećmi 
i młodzieżą, czy to inni funkcjo-
nariusze w trakcie licznych festy-
nów i pikników.

Prowadzone są liczne kam-
panie prewencyjne, m. in.: Kręci 
mnie bezpieczeństwo... nad wodą, 
na stoku (działania całoroczne), 
Bezpieczna droga do szkoły, Bez-
pieczny senior. Nieustannie reali-
zowany jest program Dzielnicowy 
bliżej nas.

W minionym roku Polska 
była gospodarzem kilku wyda-
rzeń o randze międzynarodowej. 
To była majowa sesja zgroma-
dzenia NATO. Wizyta prezyden-
ta USA Donalda Trumpa w War-
szawie czy ostatnie wydarzenia, 
jakimi był szczyt klimatyczny 
COP24. Wszystkie te wydarzenia 
przebiegły spokojnie, a do Polski 
z całego świata płynęły gratulacje 
i pochwały podkreślające profe-
sjonalizm Policji.

(red) za KGP;
fot. archiwum
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Kolorowanki dla dzieci

Będzie się działo w sprawach zawodowych. Czeka 
cię niespodziewana podróż służbowa albo zmiana 
miejsca pracy. Nie bój się nowego, staraj się myśleć 
pozytywnie, inaczej pod wpływem stresu możesz się 
rozchorować. Wybacz temu, kto zawiódł twoje uczu-
cia. Staraj się znaleźć czas na odpoczynek, lekturę 
i szczere rozmowy z przyjaciółmi lub rodziną.

W sprawach zawodowych nagle okaże się, że masz za 
dużo możliwości do wyboru i nie będziesz wiedział, 
na co się zdecydować. Niestety, decyzję trzeba podjąć 
szybko, a na szali jest twój dotychczasowy dorobek. 
Ryby w stałych związkach powinny pomyśleć, czym 
mogą ucieszyć partnera, pozytywnie zaskoczyć. Wieje 
nudą, a to źle wróży na przyszłość.

Jesteś błyskotliwy, otwarty na nowe przedsięwzięcia 
i masz wiedzę – to klucz do zawodowego sukcesu. 
Pamiętaj jednak o dawnych porażkach. Choć były 
bolesne, wiele cię nauczyły. Samotne Lwy mają 
szansę na spotkanie ciekawej osoby w nietypowym 
miejscu. Miejcie oczy szeroko otwarte, by nie prze-
gapić okazji, np. w kolejce do dentysty.

Dość skomplikowana sytuacja zawodowa będzie 
wymagała od ciebie elastycznego dostosowania 
się. Poradzisz sobie bez problemu, tylko odłóż na 
bok niepotrzebny stres. Będziesz teraz brylować 
w towarzystwie. Uważaj, bo partner może być bar-
dzo zazdrosny.

W sprawach zawodowych zachowaj daleko idącą 
ostrożność. Niewykluczone, że ktoś będzie chciał cię 
oszukać, naciągnąć, choć na pierwszy rzut oka wyda 
ci się, że chwytasz okazję. W kontaktach towarzy-
skich uważaj na to, co mówisz. Ktoś źle cię zrozumie 
i afera gotowa.

Kiepsko w pracy. Będziesz czuł się osamotniony, 
niedoceniony. Staraj się odepchnąć złe myśli i krok 
po kroku realizuj założone zadania. Za kilka dni po-
winno być lepiej. Ukojenia szukaj wśród przyjaciół. 
Wybierzcie się na tańce, na spacer, albo po prostu 
pogadajcie od serca.

Zejdź z obłoków na ziemię i staraj się nie postępo-
wać lekkomyślnie, bo możesz stracić pracę. Skup 
się na współpracy z innymi, inaczej czekają cię 
kłopoty. Na weekendowej imprezie uda ci się ocza-
rować kogoś, kto od dawna ci się podoba. Motyle 
w żołądku gwarantowane.

Energia będzie od ciebie bić, a pewność siebie po-
zwoli pozytywnie załatwić nawet najtrudniejsze spra-
wy zawodowe. Co ciekawe, ktoś z zewnątrz doceni 
twoje kompetencje, więc możesz spodziewać się 
atrakcyjnej oferty pracy. Samotne Barany powinny 
zorganizować imprezę, uda się poznać kogoś, z kim 
zwiążecie się na dłuższy czas.

W pracy wreszcie poczujesz grunt pod nogami. 
Doda ci to pewności siebie i sprawi, że zaczniesz za-
stanawiać się, czy nie powinieneś starać się o wyż-
sze stanowisko. Szef dostrzeże twoje kierownicze za-
pędy i raczej będzie im przychylny. W tym tygodniu 
energii, witalności i kreatywności inni będą mogli ci 
pozazdrościć. W sprawach sercowych stabilizacja.

W kontaktach ze współpracownikami wyjątkowo 
ważna okaże się trafna ocena sytuacji. Staraj się nie 
budować dodatkowego napięcia, a raczej załagodzić 
sprawę. Emocje wzięły górę, niepotrzebnie. Bądź 
uważny w sprawach sercowych. Partner potrzebuje 
twojego wsparcia, choć sam o nie nie poprosi. Ty 
zaoferuj pomoc, koniecznie zaopiekuj się nim.

Nagle okaże się, że nie dajesz sobie rady z zadaniami, 
których niedawno się podjąłeś. Pora przyznać: sytu-
acja cię przerasta. Z pokorą podejdź do porażki, każde-
mu zdarza się podjąć złą decyzję. Wyciągnij wnioski na 
przyszłość i idź do przodu. Bądź ostrożny w sprawach 
uczuć. Możesz zaangażować się w relację, z której nie 
wyniknie nic dobrego.

Zastanów się, czy ścieżka kariery, którą teraz podążasz, 
jest zgodna z twoimi marzeniami i wcześniejszymi za-
łożeniami, czy raczej przypadkowo znalazłeś się tam, 
gdzie jesteś. Przed tobą dobry czas na otwarcie firmy. 
Pomyśl w czym jesteś dobry i poszukaj dotacji na roz-
kręcenie własnego biznesu. Zaproś ukochaną osobę na 
kolację, porozmawiajcie o tym.
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Hojnie w Wichowie
GMINA LIPNO  Imprezy z okazji 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie zabrakło w Wi-
chowie. Jak co roku zaplanowano atrakcje dla mieszkańców i przyjezdnych gości, aby przy okazji zbie-
rać datki na sprzęt medyczny dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

Noworodki

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

ANtOś MIśkIewIcz
 urodził się 9 stycznia, wa-

żył 3,6 kg i mierzył 59 cm. 
Jest synem Kamila i Marioli 
z Wierzbicka, a bratem Zuzi 
i Alana

ALeksANder 
dANkOwskI

 urodził się 9 stycznia, 
ważył 3,5kg i mierzył  
55 cm. Jest synem Rafała 
i Anny z Lubina, ma sio-
strę Anastazję 

Fot. Lidia Jagielska

Gmina Wielgie

Choinka w Czarnem
12 stycznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem odbyła sie zabawa 
choinkowa.

Przy dźwiękach skocznej, 
wesołej muzyki, którą zapew-
nił DJ wszyscy zebrani bawili 
się znakomicie. Zwięczeniem 
wydarzenia była wizyta miko-
łaja, który obdarował wszyst-

kich prezentami. Serdeczne 
podziękowania organizatorzy 
kierują dla rady rodziców szko-
ły oraz nauczycieli i pracowni-
ków za przygotowanie imprezy. 
– Wszystkim uczniom naszej 

szkoły życzymy udanego i bez-
piecznego wypoczynku podczas 
ferii zimowych – dodaje grono 
pedagogiczne z Czarnego.

(ak)
fot. nadesłane

Sympatycy orkiestry oraz 
osoby wspierające akcję od lat or-
ganizowaną przez Jerzego Owsia-
ka w minioną niedzielę odwie-
dzali Dom Kultury w Wichowie, 
gdzie czekały na nich atrakcje 
i zabawa. Była to jednak przede 
wszystkim okazja, aby wesprzeć 
akcję.

– Kolejny rok działamy 
wspólnie. Co roku przyjeżdża-
my do Wichowa, bawimy się tu 

świetnie. Tutaj jest wspaniała 
energia i wspaniali ludzie. Za każ-
dym razem przyjeżdżamy z wiel-
ką radością. Co roku mieszkańcy 
Wichowa są coraz bardziej hojni 
i pobijamy rekord zbieranych 
datków. Liczymy na to, że i tym 
razem uzbieramy kwotę większą 
niż ubiegłoroczne 2600 zł – mó-
wiła Natalia Chojnicka ze szta-
bu WOŚP Lipno podczas finału 
w Wichowie.

O oprawę muzyczną zadbali 
didżeje, zespół Forte oraz lokal-
ni wokaliści. Nie zabrakło atrak-
cji dla dzieci. Na nich czekała 
Myszka Miki, tańce, możliwość 
pomalowania twarzy. Wykony-
wano także zwierzaki z balonów. 
Uczestnicy mogli skosztować 
słodkości przygotowanych na ten 
dzień. Dochód z ich sprzedaży 
także trafił do puszek WOŚP.

– Jeżeli są dobre serce i do-

bre chęci, to można zdziałać 
wszystko. Każda wrzucona mo-
neta do puszki jest ważna – uwa-
ża Krzysztof Lipski, organizator 
tegorocznego finału w Wichowie.

Wsparcia przy organiza-
cji udzielały osoby ze sztabów 
z Włocławka i Lipna. Liczyć moż-
na było również na zaangażowa-
nie strażaków ochotników z Wi-
chowa oraz Koła Łowieckiego 
„Szarak” w Chełmicy.

Zarząd WOŚP zadeklarował, 
że za zebrane pieniądze kupione 
zostaną rezonanse magnetyczne, 
tomografy komputerowe, apa-
raty do diagnostyki RTG (w tym 
aparaty mobilne), wysokiej klasy 
ultrasonografy, echokardiografy 
czy sprzęt endoskopowy z torem 
wizyjnym dla gastroenterologii.

tekst i fot. 
Natalia chylińska-

Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Studniówka lipnowskiego ogólniaka
LIPNO  Okres studniówkowy trwa w najlepsze. W minioną sobotę 12 stycznia swój wielki bal mieli matu-
rzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Lipnie, który odbył się w restauracji „Kama” 
w Skępem

Uroczystość rozpoczęła się 
punktualnie o 19.00, a słowa – 
poloneza czas zacząć! – zgod-
nie z tradycją dały sygnał do 
szampańskiej zabawy na sto dni 
przed egzaminem dojrzałości. Bal 
to także doskonała okazja, kiedy 
uczniowie mogą podziękować 
swoim wychowawcom za trud 
włożony w ich edukację, a nauc-
zyciele złożyć wychowankom 

życzenia. – Już niebawem czeka 
was bardzo ważny egzamin. Na 
szczęście wymyślono coś na oder-
wanie się od tej natarczywej myśli 
– bal. Ten jedyny i niepowtarzalny, 
który będziecie zawsze wspominać 
z rozrzewnieniem – mówiła Anna 
Wysocka-Kuras, dyrektor LO.

Jak widać na zdjęciach, uc-
zniowie celebrujący studniówkę 
świetnie się bawili w rytmach 

różnego rodzaju muzyki. Jedną 
z atrakcji przygotowali dla 
maturzystów członkowie szkol-
nego teatru Bene Nati, którzy 
perfekcyjnie zatańczyli walca. Tuż 
po tym wszyscy uczniowie, nauc-
zycieli i zaproszeni gości ruszyli 
na parkiet, by bawić się do białego 
rana. 

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Najważniejszy bal za nimi
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  Egzamin maturalny za pasem, a skoro tak to mamy czas studniówek. Jako 
pierwsi w powiecie lipnowskim świętowali w sobotę uczniowie Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiej-
skiej w Dobrzyniu nad Wisłą

Tradycyjnie już miejscem 
studniówki przyszłych absol-
wentów dobrzyńskiej szkoły był 
gościniec Orbaś ze Szpiegowa. 
Impreza wystartowała o godz. 
19.00. Zaczęło się od uroczystych 
przemówień oraz wręczenia 
kwiatów przez uczniów dla dy-
rekcji szkoły, grona pedagogicz-
nego i przedstawicieli rodziców. 
Jak podkreślali sami młodzi lu-
dzie, nie byłoby ich w tym miej-
scu, gdyby nie pomoc wszyst-
kich wymienionych. Tradycyjnie 
studniówkę otworzyła dyrektor 
Katarzyna Piątkowska.

– Do matury już tylko sto 
dni, a zatem przed wami czas 
wytężonej pracy i nauki, ale dziś 
nie myślcie o tym. Teraz macie 
swój bal. Bawcie się wspaniale, 
by wspomnienia tego wieczoru 
towarzyszyły wam przez długie 
lata. Tak jak życzę wam dobrej 
zabawy, tak życzę i kompletu 
zdanych egzaminów maturalnych 
– mówiła do swoich uczniów dy-
rektor Piątkowska.

Z ramienia organu prowa-
dzącego dla szkoły, czyli staro-
stwa powiatowego w Lipnie na 
studniówce pojawił się radny po-

wiatowy Ryszard Dobieszewski. 
Razem z przyszłymi absolwenta-
mi bawili się pedagodzy i rodzice. 
Była oprawa muzyczna, a o pod-
niebienia uczestników zabawy 
dbała obsługa gościńca Orbaś.

Studniówka trwała do białe-
go rana. Byliście i chcecie prze-
żyć to jeszcze raz? Były tam wa-
sze dzieci, znajomi? Koniecznie 
zobaczcie, jak bawili się na stud-
niówce 2019. Oglądajcie zdjęcia. 
Bardzo obszerna galeria dostęp-
na jest na naszym portalu lipno-
cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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ZASADY NADAWANIA OG£OSZENIA W GAZECIE
Teraz Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  

Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyñskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypiñskiego CRY, Tygodnik Regionu W¹brzeskiego CWA

1. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty.
2. OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH
1.Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA

2. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

 lub odwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby og³oszenie ukaza³o siê w tygodniku: 

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH

Twoje og³oszenie uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA.

Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

 OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby nadaæ og³oszenie : 

Og³oszenia do kolejnego numeru przyjmujemy do godziny 16    w poniedzia³ki00

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587. Regulamin znajdziesz na stronie www.golub-cgd.pl

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 
3005

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

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

Kupię/Sprzedam
Fiat Uno w wersji F.I.R.E, pojemność 1.0, 
benzyna. Kilka ognisk korozji i podłoga 
w stanie dostatecznym. Małe wgniece-
nie z przodu na masce. Auto mecha-
nicznie bardzo dobre. Pali bez problemu 
nawet w duży mróz, silnik chodzi równo 
i bezproblemowo. Niedawno wymienia-
łem nagrzewnicę, wcześniej termostat, 
więc auto szybko osiąga 90 stopni. 
Drugi właściciel. Auto jest po wymia-
nie rozrządu i oleju. Przegląd do lutego 
2019, OC do marca 2019. Do auta dorzu-
cam dwa komplety opon letnich. Cena  
1 000 zł do negocjacji. Tel. 609 884 160

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3005

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

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

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

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

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

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

Sprzedam dom w centrum Rypina o powierzchni 
108 m2, budynek z lokalizacją działalności go-
spodarczej i mieszkalnej + 3 garaże oraz maszy-
ny stolarskie cena do uzgodnienia, tel. 784 578 
821

Wynajmę mieszkanie na okres 8 miesię-
cy od 01.04.2018 dla jednej osoby w re-
jonie Zbójno, Nowogród, Golub-Dobrzyń, 
tel. 601 39 55 88

Sprzedam mieszkanie 32 m2, tel. 608 701 524

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

Kupię 1 ha ziemi 4/5 klasa, tel. 530 801 601

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonam: gładzie,malowanie,podwieszane sufi-
ty, panele, itp. Doświadczenie, czysto i solidnie, 
tel. 691 285 337

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Praca

Przyjmę do pracy w chlewni–hodowla 
prosiąt w systemie rusztowym z au-
tomatyzowanym systemem karmienia 
i pojenia w Rojewie gm. Rogowo, 
atrakcyjne wynagrodzenie, możliwośc 
zakwaterowania Tel: 694 590 688 

Tworzymy 100 nowych miejsc pracy 
w Ostaszewie k .Torunia! Pracownik 
Produkcji, Kontroler Jakości, Magazy-
nier. Oferujemy umowę o pracę, darmo-
wy dowóz z Torunia, Chełmży, Chełmna, 
Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia i okolic. 
Praca od pn. do pt. Wyślij sms o tre-
ści „praca w Ostaszewie” lub zadzwoń  
56 646 20 26 lub 608 549 221

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. 
Usługi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolni-
cze, tir, przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 
053 816

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

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

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

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

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

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

Kupię knury, maciory, gotówka lub przelew, od-
biór z gospodarstwa, waga!!! tel. 725 804 742

Sprzedam prosiaki 30 szt, waga 20 kg, cena 
110 zł., tel. 693 616 319

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 
A, B, B+E, C, C+E, 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

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

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

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

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

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

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 zł. 
Szybko i dyskretnie. Również na do-
wód. Dojazd do klienta. Zadzwoń! Tel. 
572 148 143, 508 055 036
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WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

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

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

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania
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Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

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

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75
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Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829
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 AKomunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam grunty orne 6,40, rozrzutnik 
1-osiowy 3,5 tony, dmuchawa do zboża 
7,5 KW. Dwukółka ciągnikowa. Zbójno. 
Tel. 665 772 484

Kupię kuchnię węglową, tel. 664 153 958 

Przyjmę drobny gruz , ziemię z wykopu, 
piasek żwir, może być pomieszane, tel. 
601 39 55 88

Drewno opałowe, kominkowe, suche, 
tel. 605 338 356

Sprzedam kota persa i bryczkę, tel. 880 409 583

Tuja szmaragd 0,62 zł, tel. 518 518 835

Drewno opałowe mieszane, cięte i połupane 
z możliwością transportu 100zl/mp, tel.783 812 
584

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 105

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270
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wielkie bale z atrakcjami
GMINA LIPNO  12 stycznia w świetlicy wiejskiej w Radomicach, a 10 stycznia w pałacu w Jastrzębiu dzieci 
bawiły się na zabawach choinkowych zorganizowanych przez bibliotekę publiczną gminy Lipno i sołtysów 
sołectw Radomice i Jastrzębie

O G Ł O S Z E N I E

Dyskotekowe rytmy, koloro-
we światła i dobry gust didżeja 
oraz niezastąpione pomysły ani-
matorek zaowocowały wyborny-
mi zabawami w przestronnych, 
nowoczesnych i wygodnych wnę-
trzach świetlic.

– Dzieci bawią się od godziny 
15.00 – mówi radny Janusz Lo-
renc. – W tym roku zaprosiliśmy 
profesjonalne animatorki po to, 
żeby żadne dziecko nie nudziło 
się. Wspólnie z wójtem przygo-
towaliśmy dla dzieci miłe pre-
zenty niespodzianki z logo naszej 

gminy, a paczki wręczy dzieciom 
najbardziej oczekiwany gość, czyli 
mikołaj.

Bawiły się dzieci w różnym 
wieku, towarzyszyli im rodzice, 
bibliotekarki z czuwającą nad 
przebiegiem imprez dyrektor Ewą 
Rozen na czele i… wójt Andrzej 
Szychulski. Parkiet nie pustoszał, 
a rozbawione dzieci zachęcały do 
wspólnego tańca. Nikt nie nudził 
się i pewne jest, że każdy kto był 
raz na takiej zabawie choinkowej, 
wróci na rok.

– Cieszę się, że dzieci do-

skonale się bawią i że tak licznie 
odpowiadają na ofertę tego typu 
zabaw choinkowych – mówi wójt 
Andrzej Szychulski. – Cieszę się 
też, że świetlice są dobrze wyko-
rzystywane i tak wspaniale służą 
naszym mieszkańcom.

Dominowały balowe stroje, 
maski i doskonały nastrój, a ser-
wowane przez didżeja Krzysztofa 
Lipskiego najmodniejsze przeboje 
zachęcały do tańca nawet naj-
bardziej leniwych uczestników 
zabaw.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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z muzyką do nieba
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  We wtorek 8 stycznia w Dobrzyniu nad Wisłą odbył się Koncert Świąteczno-No-
woroczny. Wykonawcy wprowadzili licznie zebraną publiczność w atmosferę kończącego się okresu Bożego 
Narodzenia

Noworoczne spotkania 
z mieszkańcami miasta i gminy 
Dobrzynia znów powróciły do 
kalendarza lokalnych imprez. 
Organizatorami są burmistrz, 
dobrzyński dom kultury oraz 
miłośnicy ziemi dobrzyńskiej.

Styczniowe spotkanie mu-
zyczne było okazją, by złożyć 
podziękowanie mieszkańcom 
gminy za pracę i zaangażowanie 
w rozwój lokalnego środowiska 
jak również w celu integracji. – 
Chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim przybyłym i za-
angażowanym w powstanie tej 
uroczystości. Jednocześnie ży-
czę mieszkańcom spokoju oraz 
wszelkiej pomyślności w 2019 

roku – mówił Piotr Wiśniew-
ski, burmistrz miasta i gminy. 
W programie widowiska znaleź-
li się miejscowi wykonawcy jak 
również przybyli specjalnie na 
tę uroczystość zaproszeni go-
ście.

Koncert został otwarty 
piękną aranżacją kolęd autor-
stwa kojczyńskiego chóru El-
Sol ze Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki. – Uwiel-
biam słuchać głosów tej uta-
lentowanej młodzieży. Zawsze 
chętnie przychodzę na ich wy-
stępy – mówi Anna Konczalska. 
Atrakcją wieczoru był występ 
trzech pań tworzących Trio 
Smyczkowe Maestoso. Zebrani 

goście mogli usłyszeć dźwięki 
skrzypiec, aktówki i wiolonczeli. 
Panie z pasją wykonały utwory 
muzyki klasycznej, a także wła-
sne interpretacje muzyki filmo-
wej i rozrywkowej. Na twarzach 
publiczności wyraźnie malował 
się zachwyt, gdy trio zaprezen-
towało utwór Walc Barbary z fil-
mu „Noce i dnie”.

Na koncert dobrzyński 
zaproszenie przyjęli m. in. 
przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego w Toruniu oraz 
samorządowcy z powiatu lip-
nowskiego. Obszerną fotorelację 
znajdziecie na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Wielgie

Zimowy zawrót głowy
W sobotę 12 stycznia zgodnie tradycją Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koperni-
ka w Zadusznikach odbyła się choinka szkolna, którą zorganizowała rada rodzi-
ców we współpracy z radą pedagogiczną.

Podczas zabawy w pięknie 
udekorowanej sali przez nauczy-
cielki: D. Augustyniak i S. Teodo-
rowicz, czekało na uczniów wiele 
atrakcji. Jedną z nich były zajęcia 
poprowadzone przez animatorów 
kultury, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem dzieci. W czasie 
zabawy, podczas wielu konkursów 
z nagrodami uczniowie mogli wy-
kazać się sprawnością, kreatyw-
nością oraz umiejętnością tańca. 
Największym zainteresowaniem 
cieszył się konkurs na strój karna-
wałowy.

– Wszystkie stroje były tak 
wspaniałe, dlatego też wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 

nagrody – przyznają organizato-
rzy szkolnej imprezy.

Choinkę jak co roku odwie-
dził św. Mikołaj, który przywiózł 
dzieciom paczki ze słodyczami. 
Na parkiecie królowała muzyka 
taneczna w wykonaniu Dawi-
da Smolińskiego. Organizatorzy 
serdecznie dziękują sponsorom 
i fundatorom nagród, dzięki, któ-
rym można było spełnić marzenia 
dzieci i obdarować je prezentami. 
Wyrazy podziękowania kierują do: 
rady rodziców, Beaty i Pawła Rę-
gockich, Barbary i Zdzisława Lew-
kowkowicz oraz do anonimowych 
darczyńców.

(ak), fot. nadesłane
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Zagrali dla WoŚp
PIŁKA NOŻNA  13 stycznia 2019 r. w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki odbył się Charytatywny 
Turniej Futsalu. W zawodach wystąpiło 5 zespołów, które nie tylko rywalizowały o zwycięstwo, ale przede 
wszystkim zebrały pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Turniej rozgrywany był 
w dwóch grupach 4-zespołowych. 
Z każdej grupy do półfinałów 
awansowały po dwa zespoły. 
UKS wyszedł z grupy i w półfi-
nale zmierzył się z Wdą Strażak 
Przechowo. W drugim półfi-
nale Unifreeze Górzno zagrało 
z Gwiazdą Toruń. Swoje półfi-
nały wygrały Unifreeze Górzno 
i UKS Mustang Wielgie. W me-
czu o trzecie miejsce zmierzyły 

Piłka nożna

Drugie miejsce Mustanga
13 stycznia UKS Mustang Wielgie wziął udział w III Turnieju Piłki Nożnej Kobiet 
Legia Cup. Nasze piłkarki zajęły w zawodach drugie miejsce.

się Gwiazda Toruń i Wda Strażak 
Przechowo. W meczu finałowym 
po zaciętej walce nasz zespół 
musiał uznać wyższość pierw-
szoligowego zespołu z Górzna, 
a w meczu o III miejsce Gwiaz-
da Toruń pokonała Wdę Strażak 
Przechowo.

Tym samym I miejsce zajął 
zespół z Górzna, II zespół z Wiel-
giego i III zespół z Torunia. Trzy 
pierwsze zespoły wygrały cenne 

nagrody. Dodajmy, iż w meczu 
o V miejsce zespół gospodarzy, 
Legia Chełmża pokonał Fuks 
Wielowicz.  Skład UKS-u: Szcze-
paniak, M. Żebrowska, Maćkie-
wicz, Marchlewska, Olkiewicz, 
Kamińska, Pikos, A. Żebrowska, 
Leśniewska, Detmer, Rybczyń-
ska, Kwiatkowska, Andrzejew-
ska. Trenerem zespołu jest Mi-
chał Ziemiński.

(ak), fot. Nadesłane

Turniej otworzył burmistrz 
Piotr Wiśniewski, który podkreślił, 
że w takich sytuacjach rywalizacja 
sportowa schodzi na dalszy plan, 
a liczy się przede wszystkim cel 
charytatywny. Do zawodów przy-
stąpiły kluby: Mień Lipno, Sparta 
Mochowo, Tłuchovia Tłuchowo, 
Wicher Wielgie i Wisła Dobrzyń 
nad Wisłą. Grano każdy z każdym, 
a mecze trwały 3x8 minut. Nowo-
ścią był system rozgrywania me-
czów, które składały się z 3 tercji. 
W pierwszych dwóch kluby musia-

ły wystawić dwa różne składy, co 
automatycznie mobilizowało więk-
szą liczbę zawodników. W trzeciej 
tercji trenerzy mogli już wystawić 
dowolny skład.

Turniej rozpoczął się od nie-
małej niespodzianki. Uchodząca 
za jednego z faworytów dobrzyń-
ska Wisła wysoko przegrała mecz 
otwarcia z Tłuchovią 1:6. W drugim 
pojedynku Wicher dość pewnie 
pokonał Spartę 4:2, a Mień swój 
premierowy mecz zakończył zwy-
cięstwem z Tłuchovią 3:1. W drugiej 

kolejce spotkań Sparta sensacyjnie 
pokonała Mień 4:0. Jak się później 
okazało, nie było to zwycięstwo 
przypadkowe. Zespół z Mocho-
wa grający na co dzień w płockiej 
B-klasie konsekwentnie rozgrywał 
następne spotkania i sprawiając ko-
lejne niespodzianki, pokonał Wisłę 
5:4 i Tłuchovię 2:1. Takie rezultaty 
oraz potknięcia faworytów sprawi-
ły, że to najniżej klasyfikowany ze-
spół okazał się najlepszy w turnie-
ju. Jak już wcześniej wspomniano 
najważniejszy tego dnia był jednak 

cel charytatywny. Drużyny łącznie 
zebrały kwotę 387,50 zł, która zo-
stała przekazana na Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy.

Statuetki dla wyróżniających 
się zawodników, medale dla piłka-
rzy trzech najlepszych drużyn oraz 
puchar za zwycięstwo wręczyli: 
burmistrz Piotr Wiśniewski oraz 
przewodniczący Komisji Kultury 
Oświaty i Sportu Łukasz Wasilew-
ski. Organizatorzy gratulują zwy-
cięzcom i dziękują wszystkim dru-
żynom za udział w turnieju.

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik: A. Ja-

strzębski (Sparta)
Najlepszy bramkarz: K. Wit-

kowski (Tłuchovia)
Król strzelców: P. Kosowski 

(Wicher)
Klasyfikacja końcowa:
I – Sparta Mochowo
II – Mień Lipno
III – Tłuchovia Tłuchowo
IV – Wicher Wielgie
V – Wisła Dobrzyń

(ak), fot. DCSiT


