
Poprawa na basenie
Kolejny Czytelnik CLI przekonał 
się, że nasze interwencje przyno-
szą pozytywne skutki. Mieszka-
niec Lipna, który w grudniu prosił 
nas o zajęcie się sprawą basenu, 
widzi zdecydowaną poprawę sytu-
acji na pływalni

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

Pobudują fermę 
trzody chlewnej?

GMINA WIELGIE  Do urzędu gminy zgłosiła się firma, która chce 
pobudować w Piasecznie fermę trzody chlewnej na 4-6 tysięcy 
macior. Jeśli warta 80 milionów zł inwestycja dojdzie do skutku, 
stałą pracę znajdzie 50 osób
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Lipno Powiat/Kikół
Zebrali ponad 60 tys. zł!
Jak zwykle bardzo aktywnie w finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy włączyły się gminy powiatu 
lipnowskiego. Ich działania koor-
dynował sztab w Kikole. Łącznie 
udało się zebrać ponad 60 tysięcy 
złotych
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Gmina KikółTłuchowo
Tajemniczy zgon
W nocy z niedzieli na poniedziałek 
odnaleziono na polu w Wolęcinie 
ciało 55-letniego mężczyzny. Na 
razie przyczyna jego śmierci jest 
nieznana

Wójt dostał podwyżkę
Krzysztof Dąbkowski dostał pięćset 
złotych podwyżki. Uchwałę o no-
wym wynagrodzeniu wójta przegło-
sowali radni. Wyższą pensję włodarz 
odbierać będzie od nowego roku
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Policjanci gasili pożar
Dzięki sprawnej interwencji policjantów z Lipna nie 
doszło do tragedii. Mundurowi jako pierwsi walczy-
li z pożarem mieszkania w budynku przy ul. 3 Maja 
i wyprowadzili lokatora z płonącego lokalu.

W minioną sobotę około 
10.00 dyżurny lipnowskiej policji 
otrzymał niepokojące zgłosze-
nie. Wynikało z niego, że w jed-
nym z mieszkań przy ul. 3 Maja 
wybuchł pożar, a w środku mógł 
być mężczyzna potrzebujący po-
mocy. Na miejsce niezwłocznie 
skierowani zostali policjanci.

– W mieszkaniu panowało 
gęste zadymienie, a przy piecu 
buchały metrowe płomienie. Za-
stany w lokalu mężczyzna pró-
bował gasić ogień, jednak ten 
szybko obejmował coraz więcej 
przedmiotów. Nie mając chwi-
li do stracenia, policjanci czym 
prędzej wyprowadzili mężczyznę 
na zewnątrz w bezpieczne miej-

sce, a sami zaczęli gasić pożar 
za pomocą gaśnicy, którą mie-
li w radiowozie – mówi st. asp. 
Marcin Impert z KPP Lipno.

Dzięki sprawnym i szyb-
kim działaniom funkcjonariuszy 
ogień został stłumiony i nie do-
szło do tragedii. Wezwana przez 
policjantów załoga pogotowia 
zajęła się 30-letnim lokatorem. 
Na szczęście okazało się, że nie 
wymagał on hospitalizacji. Ze 
wstępnych ustaleń munduro-
wych wynika, że prawdopodobną 
przyczyną powstania ognia było 
jego zaprószenie.

(ak)
 fot. ilustracyjne

Potencjalnym inwestorem jest 
Grupa Gobarto. Z pewnością bar-
dziej rozpoznawalna jest marka 
Cedrob i to właśnie ta spółka jest 
większościowym udziałowcem 
Gobarto S. A. Cedrob jest krajo-
wym liderem w produkcji mięsnej 
i przetworów drobiowych. Spółka 
w swej strukturze posiada m. in. 
fermy reprodukcyjne, wylęgarnie 
piskląt, fermy tuczu, wytwórnie 
pasz, ubojnie drobiu czy sklepy fir-
mowe. Firma chce rozwijać działal-
ność, stąd poszukiwania lokalizacji 
dla inwestycji w województwie ku-
jawsko-pomorskim.

Rozmowy już rok temu
Ponad rok temu przedsta-

wiciele firmy skontaktowali się 
z władzami gminy Wielgie i zapro-
ponowali budowę fermy trzody 

chlewnej. W listopadzie ubiegłego 
roku do wójta Tadeusza Wiewiór-
skiego trafił list od prezesa Gobar-
to Dariusza Formeli. Potencjalny 
inwestor opisuje w nim planowaną 
budowę oraz warunki funkcjono-
wania obiektu. Jeśli sprawa dojdzie 
do skutku, gmina odniesie wymier-
ne korzyści.

Będą pieniądze i praca
– Dla nas to korzystne rozwią-

zanie ze względu na zasilenie bu-
dżetu gminy pieniędzmi niepocho-
dzącymi z kieszeni podatnika. Poza 
tym co bardzo ważne powstaną 
nowe miejsca pracy. Kolejny czyn-
nik, który do nas przemawia, to 
plan pobudowania także biogazow-
ni, która unieszkodliwiałaby odpa-
dy generowane przez chlewnię. 
Lokalizacja jest z daleka od budyn-

ków mieszkalnych, więc obiekt nie 
byłby uciążliwy. Oczywiście niczego 
nie ukrywamy i temat będziemy 
omawiać także z mieszkańcami – 
mówi wójt Tadeusz Wiewiórski.

Istotnie temat jest znany rad-
nym i sołtysom, bo na jednej z se-
sji rady gminy w grudniu ubiegłego 
roku list trafił w ręce przedstawi-
cieli wsi. Jak na razie nie ma żad-
nych sprzeciwów, ale oczywiście 
można się spodziewać głosów nie-
zadowolenia mieszkańców, którym 
przeszkadzałaby chlewnia w ich 
miejscowości.

Bez smrodu?
Inwestor zapewnia, że budowa 

odbywać się będzie zgodnie z pra-
wem i wszelkimi normami. Zmini-
malizowana ma być też uciążliwość 
takiej działalność. – Koncepcja pla-
nowanej inwestycji zakłada wybu-
dowanie przy fermie biogazowni, 
której zadaniem będzie neutrali-
zacja nieprzyjemnych zapachów, 
a także poprawa przyswajalności 
nawozu naturalnego. Biogazownia 
pozwoli również na przekazywanie 
pofermentu okolicznym rolnikom 
w celu nawożenia własnych pól 
– napisał do wójta gminy Wielgie 
Dariusz Formela, prezes zarządu 
Gobarto S. A.

Dokończenie na str. 31



Organizatorem koncertu no-
worocznego jest Miejskie Centrum 
Kulturalne. Na scenie wystąpią 
artyści szlifujący swoje talenty 
pod opiekuńczymi skrzydłami in-
struktorów domu kultury.

– Tradycją stało się, że Miej-
skie Centrum Kulturalne w Lipnie 
wita nowy rok koncertem – mówi 
Krzysztof Kowalewski z lipnow-

skiego domu kultury. – Również 
2018 rok rozpoczniemy wspólną 
prezentacją wszystkich sekcji ar-
tystycznych naszego domu kultu-
ry. Zapraszamy serdecznie na to 
najważniejsze wydarzenie arty-
styczne, będące podsumowaniem 
starego roku 2017 i zapowiedzią 
nowego roku 2018.

Lidia Jagielska, fot. (ak)
Poprzednia pensja wójta wy-

nosiła dokładnie 10.460 złotych. 
Jej wysokość radni zatwierdzili 
tuż po wyborach samorządowych 
w 2014 roku. Nowe wynagrodze-
nie, po podwyżce, sytuuje Dąb-
kowskiego mniej więcej na po-
ziomie pozostałych wójtów gmin 
w powiecie lipnowskim.

Czym włodarz gminy zasłużył 
sobie na podwyżkę? Radni wy-
jaśniają, że podstawową sprawą 
było to, że Dąbkowski nie otrzy-
mywał wyższego wynagrodzenia 
od grudnia 2014 r. a należycie wy-

pełnia swoje obowiązki. Poza tym, 
jak podkreślają samorządowcy, 
współpraca pomiędzy nimi a wój-
tem układa się bardzo dobrze, 
dlatego też ten fakt zadecydował 
o decyzji dotyczącej zmiany wy-
sokości pensji.

Wynagrodzenie wójta Krzysz-
tofa Dąbkowskiego składa się 
z czterech składników. Pensja za-
sadnicza to 5.600 zł (było 5,5 tys.). 
Do tego dochodzi dodatek funk-
cyjny - 1700 zł (tu nie było zmiany). 
Wójtowi przysługuje też dodatek 
specjalny, czyli 35 procent (było 30 

procent) sumy wynagrodzenia za-
sadniczego i dodatku funkcyjne-
go, w sumie to 2555 zł. Jak każde-
mu samorządowcowi przysługuje 
mu też dodatek stażowy za wy-
sługę lat. W przypadku Krzysztofa 
Dąbkowskiego to 20 proc. pensji 
zasadniczej, czyli po zmianie 1120 
zł. Dlatego od pierwszego stycznia 
włodarz gminy Tłuchowo otrzy-
muje wynagrodzenie w wysokości 
10.975 zł.

W porównaniu do innych sa-
morządowców to jednak niewiele. 
Dla przykładu wójt gminy Chrost-
kowo, który dysponuje o blisko 
połowę mniejszym budżetem niż 
Dąbkowski, otrzymuje miesięcznie 
9.360 zł (przed podwyżką w 2014 
roku miał 8.400 zł). Podobnie jest 
w przypadku włodarza gminy Bo-
browniki, który przy około 15 mln 
budżecie dostaje wynagrodzenie 
w wysokości 9.939 zł.

Podane kwoty są kwotami 
brutto.

Milena Bednarz-Gajus, 
fot. (archiwum)

AKTUALNOŚCI2 Czwartek 18 stycznia 2018 LIPNO–CLI.PL

Noworoczne 
koncertowanie
W niedzielę 21 stycznia w kinie Nawojka odbędzie się 
tradycyjny koncert noworoczny. Początek o godzinie 
18.00. Wstęp wolny.

Lipno
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Wójt dostał podwyżkę
TŁUCHOWO  Krzysztof Dąbkowski dostał pięćset złotych 
podwyżki. Uchwałę o nowym wynagrodzeniu wójta przegło-
sowali radni. Wyższą pensję włodarz odbierać będzie od no-
wego roku
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Uwaga na pedofilów!
LIPNO  Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są od 1 stycznia 2018 roku w pełni 
jawne. Zostały zamieszczone w internecie, w ogólnodostępnej części Rejestru Sprawców Przestępstw na 
Tle Seksualnym. W spisie widnieją nazwiska dwóch osób urodzonych w Lipnie

Rejestr dostępny jest na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Ministerstwa Sprawiedliwości 
pod adresem rps.ms.gov.pl. Skła-
da się z dwóch części: ogólnodo-
stępnej i z dostępem ograniczo-
nym, z którego mogą korzystać 
przedstawiciele organów ściga-
nia i wymiaru sprawiedliwości, 
a także instytucji zajmujących się 
opieką nad dziećmi. W tej chwili 
w spisie widnieją dwa nazwiska 
osób urodzonych w Lipnie.

Kobieta i mężczyzna
Jedną z nich jest kobieta, któ-

ra została skazana na 5 lat pozba-
wienia wolności za przestępstwa 
z paragrafów dotyczących obco-
wania płciowego z osobą nielet-
nią, gwałtu oraz gwałtu ze szcze-
gólnym okrucieństwem. 42-latka 
odsiadkę zakończyła w sierpniu 
2013 roku. Drugą z tych osób jest 
42-letni mężczyzna. Skazany na 
4,5 roku więzienia przebywa ak-
tualnie w Zakładzie Karnym we 
Włocławku. Wyrok dostał także za 
gwałt, ale w odróżnieniu od rów-
nolatki, jego czyn mógł dotyczyć 
członka rodziny. Osadzony rozpo-
czął odbywanie kary w styczniu 
2016 roku.

Dobro dzieci przede 
wszystkim
– Prawo do ochrony naszych 

dzieci stawiamy ponad anonimo-
wość przestępców – podkreśla 
Minister Sprawiedliwości Proku-
rator Generalny Zbigniew Ziobro. 
– Państwo ma obowiązek chronić 
dziecko, a nie pedofila. Przestęp-
ca, który krzywdzi dzieci, musi się 
liczyć z bardzo surowymi konse-
kwencjami. Nie tylko z wielolet-
nim wyrokiem, lecz także z utratą 
anonimowości. Dlatego zaostrza-
my Kodeks karny w tym zakre-
sie i planujemy kolejne zmiany 
w przepisach. Po wyjściu z wię-
zienia taki przestępca ma być pod 
stałą kontrolą, aby wszyscy wie-
dzieli, że jest ich sąsiadem.

Minister zaznacza, że pu-
bliczne rejestry z danymi pedofi-
lów funkcjonują na świecie, m. in. 
w Stanach Zjednoczonych. Są do-
brym sposobem na zapobieganie 
krzywdzie ofiar, bo pozwalają na 
skuteczną kontrolę takich prze-
stępców.

768 sprawców w Rejestrze 
publicznym
W części ogólnodostępnej 

znalazły się imiona i nazwi-

ska oraz fotografie 768 osób. To 
głównie pedofile, którzy dopuścili 
się gwałtów na dzieciach poniżej 
15. roku życia i sprawcy gwałtów 
popełnionych ze szczególnym 
okrucieństwem. Spośród spraw-
ców czynów popełnionych od 1 
października 2017 r. do rejestru 
publicznego trafiają dodatkowo 
także recydywiści – jeśli którekol-
wiek przestępstwo na tle seksual-
nym popełnili na szkodę małolet-
niego (do 18. roku życia) i zostali 
uprzednio skazani na karę pozba-
wienia wolności bez warunkowe-
go zawieszenia jej wykonania.

W Rejestrze publicznym za-
mieszczone są informacje, w ja-
kich miejscowościach przebywają 
obecnie wszystkie te osoby. Mu-
szą one pod groźbą kary aresz-
tu zawiadamiać policję o każdej 
zmianie miejsca pobytu, a policja 
na bieżąco będzie aktualizować 
te dane w rejestrze. Jawne są też 
między innymi informacje o ro-
dzaju, dacie i miejscu przestęp-
stwa każdej z tych osób.

2614 nazwisk w Rejestrze 
z dostępem ograniczonym
Druga część rejestru – z ogra-

niczonym dostępem – zawiera  
2614 nazwisk. Oprócz osób z re-
jestru ogólnodostępnego znaleźli 
się w nim sprawcy gwałtów po-
pełnionych przed 1 października 
2017 r. na osobach w wieku 15-18 
lat, co do których sądy nie orze-
kły o wyłączeniu ich z rejestru. 
Natomiast w przypadku prze-
stępstw popełnionych po 1 paź-
dziernika 2017 roku, do rejestru 
z dostępem ograniczonym trafili 
wszyscy gwałciciele i pedofile, 
stręczyciele dzieci i skazani, któ-
rzy posługiwali się pornografią 
na szkodę nieletnich. W tej części 
rejestr jest bardzo szczegółowy. 
Zawiera m. in. PESEL skazanych 
i adresy ich zameldowania.

Dyrektorzy szkół, a także 
organizatorzy wypoczynku czy 
zajęć dla dzieci są zobowiąza-
ni sprawdzać czy osoby, które 
zamierzają zatrudnić, figurują 
w rejestrze. Jeśli tak – nie będą 
mogli przyjąć ich do pracy. Za 
niedopełnienie tego obowiązku 
grożą kary: aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny nie niższej 
niż 1000 zł.

Jak korzystać z rejestrów
Rejestr publiczny jest w ca-

łości jawny i bezpłatnie dostępny 
w internecie. Można z niego ko-
rzystać bez konieczności rejestro-
wania się na stronie i logowania. 
Strona umożliwi wyszukiwanie 
danych po nazwisku albo nazwie 
miejscowości. 

– Aby uzyskać informacje 
z Rejestru z dostępem ograniczo-
nym, osoby i instytucje upraw-
nione muszą zarejestrować kon-
to na stronie rejestru - wypełnić 
odpowiedni formularz. Muszą 
też dysponować kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub 
podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP. Założenie 
konta i uzyskanie informacji z re-
jestru są bezpłatne – tłumaczy 
Wiceminister Sprawiedliwości Mi-
chał Woś.

Przedstawiciele organów ści-
gania i wymiaru sprawiedliwości 
mają wgląd do wszystkich danych 
zgromadzonych w Rejestrze z do-
stępem ograniczonym. Natomiast 
dyrektorzy szkół, a także np. orga-
nizatorzy wypoczynku dla dzieci, 
mogą dowiedzieć się jedynie, czy 
osoba, którą chcą przyjąć do pra-
cy, znajduje się w rejestrze. 

Przewidziana została rów-
nież możliwość sprawdzenia, czy 
ktoś widnieje w Rejestrze z do-
stępem ograniczonym przez każ-
dą indywidualną osobę (w tym 
skazanego). Warunkiem jest 

zarejestrowanie się na stronie 
i dysponowanie kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub 
podpisem potwierdzonym pro-
filem zaufanym ePUAP. W trybie 
tym można sprawdzić tylko i wy-
łącznie samego siebie. 

W zgodzie z ustawą
Wprowadzenie rejestru to 

efekt przygotowanej przez Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości 
i uchwalonej 13 maja 2016 roku 
ustawy o przeciwdziałaniu za-
grożeniom przestępczością na tle 
seksualnym. Weszła ona w życie 1 
października 2017 r. Od tego dnia 
dane sprawców najpoważniej-
szych przestępstw na tle seksu-
alnym są dostępne w Rejestrze 
z dostępem ograniczonym. Na-
tomiast w związku z ustawowy-
mi gwarancjami, przewidującymi 
możliwość wystąpienia z wnio-
skiem o wyłączenie zamieszcze-
nia danych w Rejestrze publicz-
nym, do końca ubiegłego roku 
nie było w nim żadnych danych. 
Wiązało się to z tym, że przestęp-
cy, którzy zostali prawomocnie 
skazani za czyn popełniony przed 
wejściem w życie ustawy, mogli 
wystąpić do sądu z wnioskiem 
o wyłączenie zamieszczenia ich 
danych w Rejestrze publicznym 
i należało dopełnić związanych 
z tym terminów.

Teraz dane sprawców będą 
trafiać do odpowiednich rejestrów 
bezpośrednio po uprawomocnie-
niu się wyroków i rozpoznaniu 
na bieżąco wniosków o wyłącze-
nie. Przyjęte zmiany w prawie 
zakładają także, że sądy muszą 
obligatoryjnie orzekać zakaz wy-
konywania zawodu i działalności 
związanej z wychowaniem, edu-
kacją i opieką nad dziećmi wobec 
pedofilów. Dotąd mogły, ale nie 
musiały tego czynić.

(ak), fot. ilustracyjne
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W nocy z niedzieli na poniedziałek odnaleziono na 
polu w Wolęcinie ciało 55-letniego mężczyzny. Na ra-
zie przyczyna jego śmierci jest nieznana.

Gmina Kikół

Ok. godz. 23.00 zaginięcie męż-
czyzny zgłosiła na policję rodzina. 
Wszczęty został alarm i zarządzono 
poszukiwania. Po kilku godzinach 
służby ratunkowe dokonały ma-
kabrycznego odkrycia. – Ciało 55-
latka ujawniono w polu. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że mężczyzna 
wracał skrótami do domu – mówi 
st. asp. Marcin Impert z Komendy 
Powiatowej Policji w Lipnie.

Póki co nie wiadomo, jaka 
była przyczyna śmierci mężczy-
zny. Przed zamknięciem wydania 
CLI prokurator rejonowy z Lipna 
Alicja Cichosz potwierdziła nam, 
że prowadzone są czynności w tej 
sprawie. We wtorek miała się odbyć 
sekcja zwłok 55-latka. Więcej szcze-
gółów za tydzień.

(ak)
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Poprawa na basenie
LIPNO  Kolejny Czytelnik CLI przekonał się, że nasze inter-
wencje przynoszą pozytywne skutki. Mieszkaniec Lipna, który 
w grudniu prosił nas o zajęcie się sprawą basenu, widzi zdecy-
dowaną poprawę sytuacji na pływalni

W przeciwieństwie do połu-
dnia Polski problemu w Lipnie 
i okolicach nie generują zakłady 
przemysłowe, a w dużej mierze 
mieszkańcy. Wszystko przez tzw. 
niską emisję, czyli dymy z na-
szych domowych kominów. Wciąż 

wielu z nas ma złe nawyki odno-
śnie ogrzewania swoich mieszkań 
i pali w piecu, mówiąc wprost, 
byle czym. Stąd coraz większ e 
zanieczyszczenie powietrza. Głos 
w sprawie zabrał podczas ostat-
niej sesji rady powiatu radny To-

masz Woźnicki.
– Czy możliwe jest wygospo-

darowanie w budżecie powiatu 
jakichś środków na dofinansowa-
nia do wymiany pieców dla miesz-
kańców? To byłby krok ku walce ze 
smogiem – mówi Woźnicki.

Jak poinformował starosta 
Krzysztof Baranowski, takich pie-
niędzy w uchwalonym na ten rok 
budżecie powiatu póki co nie ma. 
Ale to nie znaczy, że na pewno nie 
będzie. – W Lipnie ten problem 
widać i czuć. Gminy w kraju pró-
bują walczyć z tym na różne spo-
soby. Rozeznamy się w temacie 
z naszym wydziałem środowiska 
i trzeba będzie tę kwestię poważ-
nie przedyskutować – wyjaśnia 
Baranowski.

O tym, że w Lipnie problem 
jest duży, dobrze wie inny radny 
powiatu. Mowa o Krzysztofie Grzy-
wińskim, który na co dzień pracu-

je w lipnowskim urzędzie miasta. 
– Przychodzą do nas mieszkańcy 
i pytają o dopłaty do wymiany pie-
ców. Być może uda się nam uru-
chomić program pomocowy, coś 
na kształt walki z azbestem, ale 
to kwestia na przyszłość. Miasto 
mogłoby dopłacać np. po 2 tys. zł 
– dodaje Grzywiński.

Głos w sprawie zaprał także 
radny Karol Kwiatkowski. Ale jego 
zdaniem problem powinien być 
przede wszystkim rozwiązywany 
na szczeblu centralnym. A jak sam 
uważa, obecnie skutecznych dzia-
łań nie ma.

(ak)

Szkoła na szóstkę
Tak należy w skali szkolnej ocenić placówkę z Zaje-
ziorza. Niewielka podstawówka zapewnia edukację 
kilkudziesięciu uczniom. Pracownicy skupiają się jed-
nak nie tylko na lekcjach, ale także na dodatkowych 
zajęciach i wzbogacaniu bazy szkoły

Gmina Kikół

Szkoła Podstawowa w Zajezio-
rzu mieści się w dwóch budynkach. 
Jeden z nich to zabytkowy dworek. 
W nowszym budynku jest m. in. sala 
gimnastyczna, siłownia i łazienki. 
Organem prowadzącym szkołę jest 
Stowarzyszenie Na Rzecz Pełnego 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży, które-
go prezesem jest Ewa Żuchowska. 
Sekretarzem stowarzyszenia i jed-
nocześnie dyrektorem szkoły jest 
Zbigniew Bogóski. Najmniejsza kla-
sa liczy zaledwie czworo uczniów, 
ale choćby w dwóch grupach przed-
szkolnych jest po 16 i 17 osób. Spo-
łeczność szkolna jest zintegrowana 
i chętnie organizuje różne akcje. 
Rada rodziców organizuje 3 lutego 
bal karnawałowy w Trutowie.

– Podczas imprezy losujemy 
szczęśliwe numerki, które rozdaje-
my wszystkim przed rozpoczęciem 
pierwszego tańca. Nagroda główna 
to wejściówki na następny nasz bal 
oraz kilka nagród pocieszenia. Ze-
spół muzyczny Legato przyłącza 
się do naszej akcji i podczas zabawy 
zbiera po symbolicznej złotówce 
do pudełka za każdą dedykację, po 
czym pudełko z pieniędzmi prze-
kazuje na rzecz dzieci naszej szkoły 
– mówi Anna Karpińska, przewod-
nicząca rady rodziców.

Jak sama zaznacza, mieszkań-
cy Zajeziorza działają charytatyw-
nie. Organizują dwie takie imprezy 
w ciągu roku, z których dochód 
w całości jest przeznaczany na 
rzecz uczniów. Z pieniędzy zarobio-

nych do tej pory udało się zakupić 
m. in. sprzęt muzyczny – niezbęd-
ny przy wszystkich uroczystościach 
szkolnych czy aparat fotograficzny. 
To nie wszystko.

– Dokładaliśmy się do rozsze-
rzenia placu zabaw przed szkołą, 
zakupiliśmy zabawki do oddziałów 
przedszkolnych, fundowaliśmy 
nagrody w różnych konkursach 
szkolnych i międzyszkolnych, 
sponsorowaliśmy naszym dzie-
ciom wycieczki, dzień dziecka, dni 
rodziny, zabawę choinkową itp. Ro-
dzice, członkowie stowarzyszenia, 
nauczyciele i pracownicy szkoły, 
wszyscy angażują się bardzo mocno 
w prace związane z polepszeniem 
i udoskonalaniem naszej bazy, nie 
tylko materialnie ale również inte-
gracyjnie – dodaje Karpińska.

Placówkę wspiera również wójt 
Józef Predenkiewicz, który użycza 
świetlicy wiejskiej w Trutowie, za co 
jesteśmy bardzo wdzięczni. Specjal-
ne podziękowania rodzice uczniów 
z Zajeziorza kierują do dyrektora 
Bogóskiego. – Pracuje z nami rów-
nie ciężko przy wszystkich akcjach. 
To dzięki jego wyjątkowemu doce-
nianiu każdej najdrobniejszej rze-
czy, liczeniu się ze zdaniem każdej 
osoby, staraniem się rozwiązywać 
każdy najmniejszy problem, rodzi-
ce są bardziej zaangażowani w roz-
wój szkoły – kończy przewodniczą-
ca rady rodziców.

(ak), fot. SP Zajeziorze

Powiat

Będą walczyć ze smogiem?
O tym problemie coraz więcej się mówi, niestety nadal za mało w związku z nim 
robi. Smog jest już kłopotem nie tylko w dużych, przemysłowych miastach, ale 
i w naszym regionie. Sprawę poruszyli radni na ostatniej sesji powiatu lipnow-
skiego.

Przypomnijmy, że kwestię ba-
senu poruszyliśmy przed kilkoma 
tygodniami. Wówczas do naszej 
redakcji zgłosił się mieszkaniec 
Lipna, który miał szereg krytycz-
nych uwag odnośnie funkcjono-
wania jedynej krytej pływalni 
w powiecie. Mężczyzna poruszył 
sprawę czystości pomieszczeń sa-
nitarnych, kwestie techniczne oraz 
jak sam określił sytuację: „dyskry-
minację mężczyzn”.

– Klienci, rodzice, podziele-
ni są często na dwie grupy ludzi: 
zwyczajnych, którzy są besztani 
za każde „przewinienie” i tych, 
którzy są znajomymi personelu 
i którym wolno wszystko. Nad to-
aletami chyba nikt tam nie panuje. 
Jest brudno, bardzo często braku-
je papieru toaletowego, a bardzo 
często można wdepnąć w mocz na 
podłodze – pisał w liście zarówno 
do CLI jak i do dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Lipnie nasz Czytelnik. – Od 
pewnego czasu stosują państwo 
zakaz wstępu mężczyznom z cór-
kami do damskiej przebieralni. Nie 
otrzymujemy tzw. żółtych zegar-
ków, tylko niebieskie. Zakaz ten 

nie dotyczy jednak kobiet, które są 
uprzywilejowane i mogą z synami 
wchodzić do męskiej przebieralni 
z niebieskimi zegarkami, czego by-
łem kilkukrotnie świadkiem. Ubo-
lewam, że jako mężczyzna jestem 
w tej kwestii dyskryminowany 
i traktowany gorzej.

My po wyjaśnienia udaliśmy 
się do kierownictwa MOSiR-u. Dy-
rektor Krzysztof Spisz cierpliwie 
odpowiedział na wszystkie pytania, 
odnosząc się także do utrudnień 
technicznych na pływalni. Zasto-
sował też rozwiązanie problemu 
z szatniami, które przyniosło sku-
tek. – Przyporządkowaliśmy szat-
nie do poszczególnych grup. I tak 
jedynka jest przeznaczona dla 
kobiet i dziewczynek, dwójka dla 
mężczyzn i chłopców, którzy po-
trafią się sami przebrać. Do trójki 
mogą wchodzić matki z synami, 
a do czwórki ojcowie z córkami. 
Zaznaczam też, że w każdej szatni 
jest 8-10 przebieralni, więc każdy 
może zachować pełną prywat-
ność. Ponadto jeśli rodzic będzie 
sobie życzył wejścia do innej szat-
ni, również jest taka możliwość – 
mówił nam Krzysztof Spisz.

Wygląda na to, że sprawa zna-
lazła pozytywny finał. Mieszkaniec 
Lipna przysłał nam kolejny list, 
w którym dziękuje gazecie CLI za 
interwencję oraz przyznaje, że na 
pływalni jest po prostu o wiele le-
piej.

– Zdaję sobie sprawę, że każdy 
ośrodek boryka się z trudnościami 
kadrowymi, ale co wcześniej było 
niemożliwe, teraz udało się osią-
gnąć. Personel na bieżąco usuwa 
nieczystości. Toalety są czyste, 
przebieralnie wyglądają jak nale-
ży. Jestem pełen radości, że głów-
ny problem tego ośrodka został 
rozwiązany. Mam nadzieję, że nie 
dojdzie więcej do sytuacji, w któ-
rych ucierpią dzieci, a mężczyźni 
z córkami nie będą musieli czuć 
się gorszymi rodzicami – mówi 
Czytelnik CLI.

Na koniec listu mieszkaniec 
Lipna zaznacza, iż ma nadzieję, 
że zmiany nie będą chwilowe. My 
także trzymamy za słowo kierow-
nictwo MOSiR-u, które jak widać, 
dokłada wszelkich starań, by wa-
runki na pływalni były dobre.

(ak), fot. archiwum
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Wolontariusze-strażacy z Wichowa

Wolontariusze z Bobrownik

Na widowni w SP im. I. A. Zboińskiego były prawdziwe tłumy

W Chrostkowie dzielnie licytował wójt Mariusz Lorenc

Młodzież z Chrostkowa była zachwycona

Młodzi wolontariusze z Kikoła

Gwiazdą kikolskiego finału był raper KaeN

Zebrali ponad 60 tys. zł!
POWIAT/KIKÓŁ  Jak zwykle bardzo aktywnie w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyły się 
gminy powiatu lipnowskiego. Ich działania koordynował sztab w Kikole. Łącznie udało się zebrać ponad 
60 tysięcy złotych

Jak zwykle bardzo aktyw-
nie w finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy włączyły 
się gminy powiatu lipnowskiego. 
Ich działania koordynował sztab 
w Kikole. Łącznie udało się zebrać 
ponad 60 tysięcy złotych

26. finał WOŚP odbił się sze-
rokim echem w powiecie lipnow-
skim. Własne sztaby utworzono 
w Lipnie i Skępem (o tym szerzej 
na str. 6), tradycyjnie już od lat 
miejscem dużej imprezy finało-
wej był też Kikół. Tam grupa ludzi 
na czele z Przemysławem Nad-
rowskim robiła wszystko, by akcja 
wypadła okazale. I jak zwykle się 
udało. W samym Kikole zebrano 
ponad 24 tys. zł, zaś na terenie 
całej gminy Kikół prawie 26 tys. 

zł. Włączyły się Ciełuchowo, Wola 
i Zajeziorze.

W niedzielę areną imprezy 
finałowej była sala widowisko-
wa Szkoły Podstawowej im. I. A. 
Zboińskiego. Był blok występów 
młodzieży, liczne licytacje i kon-
cert gwiazdy wieczoru. Setki wi-
dzów przyciągnął raper KaeN. Nie 
zabrakło oczywiście tradycyjnego 
światełka do nieba.

Ale poza Kikołem WOŚP gra-
ła także w pozostałych gminach. 
W Bobrownikach finał odbył się 
w budynku miejscowego gim-
nazjum. Były występy, licytacje, 
kwesta i sprzedaż ciast. Uzbiera-
no ponad 4 tys. zł. W Chrostkowie 
imprezę zorganizowano w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół. 

Występy artystyczne, pokaz kara-
teków, licytacje i kwesta pozwoli-
ły uzbierać ponad 15 tys. zł, co jak 
na tak małą gminę jest rewelacyj-
nym wynikiem.

W Dobrzyniu nad Wisłą był 
koncert kolęd i kwesta, a WOŚP 
wsparli także piłkarze grający 
w Dobrzyńskiej Lidze Futsalu. 
Udało się zebrać ponad 11 tys. zł. 
W gminie Wielgie akcja trwała 
w szkołach. Warto podkreślić, że 
prawie 3 tys. zł zebrano w samych 
Zadusznikach. Swoją imprezę 
w ramach WOŚP zorganizowali też 
strażacy z OSP Wichowo w gminie 
Lipno. Fotorelacje z finału w kil-
ku gminach obejrzycie na naszej 
stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)
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Rekordowe granie
LIPNO  W niedzielę na placu Dekerta rekordowym finałem, 
z ponad 73 tysiącami złotych na koncie, zakończyło się tego-
roczne, lipnowskie granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy pod batutą debiutującego w tej roli Jakuba Klabana

Było sportowo i muzycznie, 
na ulicach pracowali wolonta-
riusze zbierający pieniądze do 
puszek, ważnym punktem były 
licytacje. Atrakcją byli wolonta-
riusze rowerowi, którzy pokony-
wali w poszukiwaniu darczyńców 
i kolejnych złotówek wrzucanych 
do puszek po kilkadziesiąt kilo-
metrów.

– Ludzie dają pieniążki chęt-
nie – mówi wolontariuszka lip-
nowskiego sztabu WOŚP. – Są 
tacy, którzy wrzucają do puszek 
nawet po 100 złotych.

W tym roku w niedzielną 
zbiórkę zaangażowało się ponad 
1700 sztabów w całej Polsce i na 
świecie oraz 120 tysięcy wolonta-
riuszy kwestujących tego dnia na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W Lipnie pracowało  
145 wolontariuszy.

– Dotychczasowy rekord 
orkiestry w Lipnie to 71,8 tysię-
cy złotych, a my już w niedzielę 
o godzinie 23 mieliśmy 70 tysię-
cy złotych plus 3 tysiące z aukcji, 
którą zamkniemy dopiero w po-
niedziałek. Dojdą wpływy firm, 

wpłaty ludzi na konto w centrali 
z dopiskiem Lipno. Liczenie cały 
czas trwa i pieniądze spływają, 
ostateczny wynik będziemy zna-
li w ciągu dwóch tygodni, ale na 
pewno mamy rekord – mówi szef 
lipnowskiego sztabu Jakub Kla-
ban. – Na ulicach pracowało 45 
wolontariuszy warszawskich i 100 
lipnowskich. Nie odnotowaliśmy 
żadnych incydentów, wszystko 
poszło bardzo sprawnie. Najwy-
żej wylicytowany, za 700 złotych, 
został lot samolotem, a łącznie 
z licytacji na placu Dekerta było 
około 10 tysięcy złotych. Ten fi-
nał pokazał mi, że warto było 
zorganizować akcję w Lipnie, bo 
w ludziach jest ogromna wola 
pomagania. Musimy ciągnąć to 
dalej, mamy wspaniałą ekipę i nie 
możemy tego zaprzepaścić. Naj-
większe podziękowania kieruję 
do wolontariuszy pieszych i ro-
werowych, bo ci pokonywali na-
wet po 45 kilometrów, by dotrzeć 
do darczyńców.

26. finał WOŚP zaowocu-
je zakupami wyposażenia dla 

neonatologicznych oddziałów 
podstawowych, między innymi 
stanowisk do resuscytacji nowo-
rodków, nowoczesnych inkubato-
rów, aparatów do nieinwazyjnego 
wspomagania oddychania, pomp 
infuzyjnych, a także sprzętu dia-
gnostycznego, specjalistycznych 

aparatów USG czy pulsoksyme-
trów.

W poniedziałek 15 stycznia 
na koncie WOŚP było już ponad 
81,423 mln złotych, w tym 73 ty-
siące z Lipna. A liczenie jeszcze 
trwa.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Rowerowi wolontariusze wzbudzali podziw

Wolontariuszki pełniły swoją misję

Ratownicy uczyli i pomagali
Młodzi wspomagali 
i zbierali serduszka

Skępski sztab WOŚP pod wodzą Magdaleny Elwer-
towskiej zebrał w niedzielę 21.600 złotych. Na ulicach 
pracowało 47 wolontariuszy.

Skępe

Atrakcyjny finał

Niedzielny finał odbył się w re-
mizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skępem. Były licytacje i kon-
certy, na scenie pojawili się arty-
ści z przedszkoli i szkół miejskich 
i gminnych, a na widowni można 
było zobaczyć dorosłych i dzieci, 
skępian i gości. Nikt się nie nudził, 
zabawa była wspaniała, atrakcji 
mnóstwo, a to wszystko zachęca-
ło do wspierania szczytnego celu 
i ogólnopolskiej akcji.

– Przyszłam obejrzeć popisy 
aktorskie mojej wnuczki i z chęcią 
zasiliłam puszkę orkiestry Jurka 
Owsiaka – mówi pani Alina. – Jest 
bardzo przyjemnie i dobrze, że 
w remizie, a nie na Rynku, bo mróz 
i zimno. Pochwały należą się bar-
dzo uprzejmym i sympatycznym 
wolontariuszom w mundurach.

Wolontariuszom nie był 
straszny ani mróz, ani wiatr i ocho-
czo z puszkami pojawiali się na 
skępskich ulicach, by przypominać 
o wielkim wydarzeniu charytatyw-
nym. Na każdego darczyńcę czeka-
ło serduszko i miłe słowo, a puszki 
zapełniały się nader szybko.

– Wynik naszego finału to 21 
tysięcy 600 złotych – mówi szefo-

wa sztabu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Skępem Magda-
lena Elwertowska. – Mieliśmy 48 
zarejestrowanych wolontariuszy, 
jeden nie mógł kwestować, a więc 
pracowało 47. Najwyżej wylicy-
towany został obraz przekazany 
przez miejscowego sponsora, któ-
ry zawsze wylicytowuje ten obraz 
ponownie i wspiera w ten sposób 
orkiestrę. W tym roku sponsor na 
koniec przekazał wylicytowany za 2 
tysiące złotych obraz panu burmi-
strzowi. Nie dotarły do mnie żadne 
sygnały od policjantów ani straża-
ków opiekujących się naszymi wo-
lontariuszami o incydentach ani 
zagrożeniach, wszystko odbyło się 
bez zakłóceń. Ja serdecznie dzięku-
ję wszystkim sponsorom i osobom, 
które zaangażowały się w pracę 
sztabu, nauczycielom i radnym, 
którzy mi pomogli, pracownikom 
Urzędu Miasta i Gminy Skępe. Je-
stem wdzięczna paniom z kół go-
spodyń, które karmiły naszych wo-
lontariuszy i osoby zaangażowane 
oraz druhom z Wólki, Wioski i Skę-
pego.

Był to 26. finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Pol-

sce, a jego celem było pozyskanie 
środków na wyrównywanie szans 
w leczeniu noworodków poprzez 
wsparcie podstawowych oddzia-
łów neonatologicznych. Neonato-
logia była celem finałów WOŚP już 
siedmiokrotnie. Dzięki WOŚP na 
wszystkie oddziały noworodkowe 
w Polsce trafiły 3.844 urządzenia 
medyczne za łączną kwotę 121 909 
333,39 zł. Rodzice najmniejszych 
pacjentów mogą dziś, w razie po-
trzeby, liczyć na gotowość do pracy 
1160 inkubatorów, 367 stanowisk do 
resuscytacji noworodków czy 344 
kardiomonitorów.

W większości oddziałów neo-
natologicznych sprzęt od orkiestry 
stanowi podstawę nowoczesnego 
wyposażenia. Orkiestra prowadzi 
też na co dzień ogólnopolskie pro-
gramy medyczne, których celem 
jest wsparcie zdrowotne nowo-
rodków – Program Powszechnych 
Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków, Program Leczenia 
i Zapobiegania Retinopatii Wcze-
śniaków oraz Program Nieinwa-
zyjnego Wspomagania Oddechu 
u Noworodków. Po raz ostatni ta 
dziedzina medycyny była kom-
pleksowo wspierana przez Funda-
cję WOŚP po 21. finale (styczeń 2013 
roku).

W tym roku swój wkład w do-
posażenie oddziałów noworodko-
wych mają także skępianie. 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Wolontariuszki miały co robić

Scena była oblegana przez skępskich artystów

Wolontariusze w mundurach przyciągali darczyńców
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imprez zamkniętych udało się 
zebrać blisko 4 tys. złotych, zaś 
łącznie z wydarzeniami współor-
ganizowanymi to kwota ponad 14 
tys. złotych. Nad kwestującymi 
uczniami czuwał Piotr Wiśniew-
ski, nauczyciel matematyki.

W orkiestrowe granie włączy-
ła się także młodzież z Zespołu 
Szkół Technicznych w Lipnie. Do 
akcji uczniowie przygotowywa-
li się od kilku tygodni, najpierw 
zbierając gadżety na loterię fan-
tową oraz na licytację. Fanty, któ-
re zostały zlicytowane to między 
innymi: kalendarz z autografa-
mi zawodników Anwilu Włocła-
wek, smycze, długopisy, pierniki 
w kształcie serc, certyfikat zwal-
niający klasę na dwa dni z nieza-
powiedzianych kartkówek i od-

powiedzi ustnych, traktowanych 
przez uczniów jako „wisienka na 
torcie”. Nie obyło się również bez 
kulinarnych pyszności. Klasa ga-
stronomiczna przygotowała kier-
masz pierogów i słodkości.

Uczniowie przynosili także 
fanty na loterię. Prawdziwą furo-
rę wśród młodzieży zrobiły daw-
no już nieużywane kasety magne-
tofonowe. Popularnością cieszyły 
się rozgrywki sportowe oraz se-
ans filmowy. Całkowity dochód ze 
wszystkich szkolnych imprez zo-
stał przeznaczony na rzecz WOŚP. 
Uczniowie technikum zasilili kon-
to fundacji w kwocie około 2 tys. 
złotych.

Tekst i fot. 
Milena Bednarz-Gajus

Wysłanników Jurka Owsia-
ka nie mogło również zabraknąć 
w Tłuchowie. Pomimo mroźnej 
aury od wczesnych godzin poran-
nych kilkoro wolontariuszy poja-
wiło się na ulicach Tłuchowa, by 
rozdać orkiestrowe serduszka. Jak 
się okazuje, z roku na rok tłucho-
wianie są coraz hojniejsi. Dzięki 
temu w gminie udało się zebrać 
blisko 2,5 tys. złotych.  – Co roku 
włączam się w tę akcję. To na-
prawdę szczytny cel tym bardziej, 
że zbiórka służy ratowaniu życia 
małych dzieci. Wspólnymi siła-
mi, można zdziałać wiele – mówi 
Anna Lewandowska, która wspie-
ra wolontariuszy.

Oprócz tradycyjnego wrzuca-
nia pieniędzy do puszek, na kil-
ka dni poprzedzających 26. finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, można było uczestni-
czyć w seansie filmowym zorgani-
zowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury oraz wziąć udział w tur-
nieju gier wymyślonych przez na-
uczycieli wychowania fizycznego 
z miejscowej podstawówki. Jedna 
z konkurencji nosiła nazwę Pło-
mienie. Dochód z imprez zasilił 
konto WOŚP.

Z Jurkiem Owsiakiem gra-
ły również dwie średnie szkoły 
z Lipna, „Ogólniak” i „Technik”. 
Kwestowanie w liceum rozpoczę-
ło się turniejem piłki siatkowej. 
Podczas szkolnych rozgrywek 
udało się zebrać około 600 zł. Na 
rzecz WOŚP zagrał również działa-
jący przy szkole teatr „Bene Nati”. 
Młodzi aktorzy zaprezentowali 

najciekawsze fragmenty przed-
stawień, będących dotychczaso-
wym dorobkiem artystów. W cza-
sie spektaklu trwała świąteczna 
kwesta, podczas której udało się 
zebrać ponad 800 złotych. Oprócz 
tego nauczyciele wraz z uczniami 
zorganizowali seans filmowy oraz 
kiermasz słodkości pod hasłem: 
„Pomóż dzieciom, wrzuć do pusz-
ki”.

Lipnowskie liceum było rów-
nież współorganizatorem imprez 
zewnętrznych takich jak: turnieje 
piłki siatkowej i koszykówki. Mo-
gły w nich wziąć udział osoby spo-
za szkoły. Na dwa dni przed wiel-
kim finałem odbyła się licytacja 
gadżetów. Dochód w wysokości 
1500 zł także zasilił konto WOŚP. 
Lipnowskim licealistom podczas 

oni także zagrali z woŚp
TŁUCHOWO/LIPNO  W 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyli się także wolontariusze 
z Tłuchowa oraz uczniowie lipnowskich szkół. Zrobili wiele, by wspomóc chore dzieci

W pierwszym tygodniu zaję-
cia zaczną się we wtorek 13 lutego 
o godz. 10.00. Wówczas uczest-
nicy będą wykonywać ozdoby 
walentynkowe. Następnego dnia 
czekają na nich zajęcia w biblio-
tece w Wielgiem, będzie teatrzyk 
i zajęcia plastyczne. W czwartek 
15 lutego dzieci będą malować 
torby z lnu. Zajęcia w drugim ty-
godniu zaczną się w poniedziałek 
19 lutego. O godz. 10.00 uczest-
nicy wyjadą do kina (koszt 13 zł 
od dziecka, dzieci do 7 lat z opie-
kunem). Z kolei w środę 21 lute-

go najmłodsi pojadą do 
Torunia. W programie m. 
in.: seans astronomiczny 
w planetarium i zabawa 
w Kinder Parku. Koszt to 
12,50 zł od dziecka (dzie-
ci do 7 lat z opiekunem), 
wyjazd o 8.30. Wreszcie 
w czwartek 22 lutego od 
godz. 10.00 będą zajęcia 

plastyczne w sali ośrodka kultu-
ry przy ul. Starowiejskiej 81.

Warto dodać, że we wtor-
ki i czwartki w godz. 10-13 na 
gry planszowe i zabawy, zajęcia 
plastyczno-literackie oraz gry 
on-line zaprasza filia biblioteki 
w Czarnem. Zapisy na „Aktyw-
ne ferie” oraz wpłaty można 
dokonywać do końca stycznia 
w ośrodku kultury przy ul. Sta-
rowiejskiej 81 w Wielgie.

(ak), fot. iustracyjne

Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Wielgie „Przyszłość” oraz 
Ośrodek Kultury i Biblioteka Gmi-
ny Wielgie serdecznie zapraszają 
na Festiwal Smaku – Dzień Fa-
worka, który odbędzie się 8 lu-

tego 2018 o godzinie 16:00 w sali 
widowiskowej w Wielgiem ul. 
Szkolna 5a.

– Warunkiem uczestnictwa 
w imprezie jest przygotowanie 
tradycyjnej potrawy (mile wi-

dziane m. in. pączki, faworki, ale 
także mięsa, ryby, sałatki, nalew-
ki, itp). Do 29.01.2018 r. prosimy 
o zgłoszenie swojego   udziału 
i dostarczenie przepisu na przy-
gotowywane potrawy. Spośród 
wszystkich potraw zostaną na-
grodzone najlepsze w trzech ka-
tegoriach, zgodnie z regulami-
nem – informują organizatorzy 
imprezy.

Festiwal uświetnią występy 
wokalno-muzyczne. W celu uzy-
skania bliższych informacji pro-
simy kontaktować się z Agnieszką 
Bieńkowską-Śliwińską pod nr tel. 
795 412 521, e-mail agnieszka@lgd-
dobrzyn.pl lub Ośrodek Kultury  
i Biblioteka Gminy Wielgie tel.54 
289 74 70, kkwiecinska@okib.pl. 
Fotorelację z imprezy tradycyjnie 
zobaczycie w tygodniku CLI i na 
naszej stronie internetowej lip-
no-cli.pl.

(ak), fot. archiwum

To będą aktywne ferie
Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zaprasza 
dzieci i młodzież do udziału w zajęciach feryjnych. 
Ferie zimowe w tym roku przypadają w dniach 12-25 
lutego.

Wielgie

Zapraszają na festiwal
Już 8 lutego odbędzie się kolejna edycja imprezy „Festiwal Smaku – Dzień Fawor-
ka”. Trwają zapisy zainteresowanych udziałem w konkursie kulinarnym.

Wielgie
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W CKOR w Czarnem od godz. 
15.00 bawiło się 80 dzieci. Oczy-
wiście milusińscy przybyli z ro-
dzicami i opiekunami, dlatego 
sala pęczniała od gości. – Posta-
nowiliśmy po raz drugi zorgani-
zować taką imprezę, ale mamy 
nadzieję, że będziemy ją cyklicz-
nie powtarzać. Jest sporo atrakcji 
dla dzieci, w tym paczki. Chodziło 

o zorganizowanie czasu najmłod-
szym, ale i wyjście do nieco star-
szej młodzieży, by zainteresować 
ją działalnością naszej jednostki 
– mówi Piotr Przedpełski, prezes 
OSP Czarne.

Imprezę w całości przygo-
towali strażacy. Pomocne było 
oczywiście sołectwo, stąd tak-
że podziękowania za inicjatywę 

wręczane przez sołtys Czarnego 
Mariannę Zaborowską zarówno 
dla organizatorów jak i sponso-
rów. Z mieszkańcami biesiadowali 
również wójt Tadeusz Wiewiór-
ski z przewodniczącą rady gminy 
Haliną Sztypką. Obszerną galerię 
zdjęć znajdziecie na naszej stro-
nie internetowej lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Impreza w świetlicy w Rado-
micach rozpoczęła się o godz. 15. 
Według planu miało przyjść ok. 
130 dzieci, ale niektórzy musie-
li zostać w domach ze względu 
choćby na mroźną aurę. Mimo 
to setka milusińskich stworzyła 
wspaniałą atmosferę, bawiąc się 
przy muzyce na żywo. – Jestem 
już drugi raz na takiej choince. 
Przebrałem się chyba za kogoś 
z filmu, ale dokładnie nie pamię-
tam jego imienia. Ale zabawa jest 
super – mówi ośmioletni Kacper.

Dla wszystkich dzieci przy-
gotowane zostały paczki, które 
wręczał św. mikołaj. Oprawę mu-
zyczną i animacje dla dzieci za-
pewnił zespół Forte. Oczywiście 
nie zabrakło konkursów. Obszer-
ną fotorelację możecie obejrzeć 
na naszej stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Choinkę zorganizowały 
wspólnie cztery sołectwa, tj. Kło-
kock, Tomaszewo, Rumunki Gło-
dowskie i Huta Głodowska. Dzięki 
zaangażowaniu sołtysów i miej-
scowego radnego oraz pomocy 
urzędu gminy udało się ściągnąć 
pokaźną ilość młodych impre-
zowiczów. W tym roku zabawę 
umilił fachowy animator, zapew-
niony przez organizatorów. Były 
konkursy oraz zabawy z chustą 
animacyjną.

– Mamy małą salę i ponad 
setkę dzieci, dlatego zrobiliśmy to 
w dwóch turach. Najpierw o godz. 
14.00 bawiły się dzieci z Kłokocka, 
potem o 16.00 pozostałe. Dzię-
ki funduszom m. in. z Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
mamy paczki dla najmłodszych. 
My jako sołtysi od kilku lat sta-
ramy się spiąć wszystko tak, by 
impreza doszła do skutku – mówi 
Stanisław Strużyński, radny gmi-
ny Lipno i sołtys Rumunek Gło-

dowskich.
Mimo, iż było ciasno, to wszy-

scy bawili się doskonale. Jak widać, 
nawet mając skromną infrastruk-
turę, można sobie poradzić. Tym 
większe słowa uznania należą się 
organizatorom, którzy zapewnili 
zabawą dzieciom z czterech so-
łectw. Fotorelację z imprezy znaj-
dziecie na naszej stronie interne-
towej lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Chętnych do udziału w konkursach nie brakowało

Było przede wszystkim rodzinnie
Jednym ze sponsorów wydarzenia 
był Janusz Koszytkowski

Zabawę wspomagały śnieżynki

Zabawa z zespołem Forte

Setka dzieci na choinceImpreza na dwie tury
Swoje święto miały w sobotę także dzieci z Radomic. 
Zabawę choinkową przy pomocy biblioteki i ośrodka 
kultury tradycyjnie zorganizowało sołectwo.

Ponad setka dzieci bawiła się na zabawie choinkowej w Kłokocku. Najmłodszych 
uczestników było tak wielu, że imprezę trzeba było przeprowadzić w dwóch tu-
rach.

Gmina LipnoGmina Lipno

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Wystrzałowa zabawa w Czarnem
GMINA WIELGIE  Najmłodsi mieszkańcy Czarnego i okolic bawili się w minioną sobotę na zabawie 
choinkowej w Centrum Kulturalno-Rekreacyjno-Oświatowym

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Egzamin na prawo jazdy dla niesłyszących

W parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o kieru-
jących pojazdami. Zgodnie z projektem, osoby niedosłyszące 
i niesłyszące będą mogły  prowadzić pojazdy większe (prawo 
jazdy kategorii C1 albo C) niż auta osobowe. Obecnie w Pol-
sce nie ma takiej możliwości, ale autorzy projektu przekonują, 
że obecna technika umożliwia takim osobom kierowanie np. 
ciężarówkami. Przyszli kierowcy będą mogli zdawać egzamin 
w obecności tłumacza języka migowego i nie poniosą z tego 
tytułu dodatkowych kosztów. 

Szkolenie dla lekarzy 

Tylko do końca czerwca br. lekarze będą mogli wy-

stawiać papierowe zwolnienia lekarskie. Od 1 lip-

ca pojawią się zwolnienia elektroniczne – e-ZLA. 

W inspektoracie ZUS-u w Lipnie odbędą się dwa 

spotkania poświęcone zmianom: 19 stycznia o 9.00 

i 31 stycznia w godz. 9.00-12.00 w siedzibie przy 

ul. Mickiewicza 43. W trakcie tych wydarzeń będzie 

można zasięgnąć informacji w zakresie m.in. zwol-

nień lekarskich, korzyści z wprowadzenia e-ZLA, 

założenia pro� lu na Platformie Usług Elektronicz-

nych ZUS, potwierdzenia tożsamości przy zakłada-

niu pro� lu PUE czy wystawiania e-ZLA. Na szkole-

nie nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Wysokie kary za przekręcenie licznika  

W ubiegłym tygodniu Rządowe Centrum Legislacji opubli-
kowało projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz usta-
wy Prawo o ruchu drogowym, przygotowany przez resort 
sprawiedliwości. Zgodnie z proponowanymi przepisami, za 
każde „przekręcenie” licznika pojazdu ma grozić od trzech 
miesięcy do pięciu lat więzienia. Karę poniosą zarówno 
zlecający oszustwo, jak i wykonawcy. Poza tym właściciel 
pojazdu będzie zobowiązany najpóźniej w następnym dniu 
roboczym po dniu wymiany licznika zawiadomić pisemnie 

stację kontroli pojazdów o fakcie, przyczynie i dacie wy-
miany tego licznika. 

Bezrobocie wciąż niskie 

W grudniu stopa bezrobocia wyniosła 6,6 proc. To o 1,6 proc. mniej niż w ubiegłym roku, ale o 0,1 proc. więcej niż w listopadzie. Główne powody wzrostu bezrobocia to: powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu ak-tywnych form oraz po zakończeniu umów na czas określony; spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy; zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie.

Kodeks wyborczy do podpisu prezydenta

Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu wy-
borczego, także te, które umożliwiają głosowanie korespondencyjne 
osobom niepełnosprawnym (pierwotnie taka możliwość została znie-
siona przez sejm) oraz zwiększają rolę Państwowej Komisji Wyborczej 
w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura 
Wyborczego. Minister spraw wewnętrznych ma przedstawiać PKW 
kandydatów na komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na sze-
fa KBW. Poparta została też senacka poprawka, która zapewnia PKW 
możliwość odwołania szefa KBW w uzgodnieniu z ministrem. Teraz no-
wela tra�  do prezydenta.

Za szybką jazdę nie zawsze stracimy prawko 

Parlament rozpoczął prace nad nowelizacją ko-
deksu drogowego. Obecnie, gdy kierowca prze-
kroczy o 50 km lub więcej dopuszczalną prędkość, 
traci prawo jazdy. Trybunał Konstytucyjny zwrócił 
jednak uwagę na stan wyższej konieczności, np. 
gdy kierowca wiezie kobietę w ciąży do szpitala. Po 
zmianach prawo jazdy nie będzie zatrzymywane, 
jeżeli kierowca działał „w stanie wyższej koniecz-
ności, w celu uchylenia bezpośredniego niebezpie-
czeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka”.

Przedsiębiorcy sprawdzą NRS 

Z początkiem nowego roku nastąpiły zmiany w zasadach opłacania skła-
dek. Zamiast trzech lub czterech przelewów do ZUS, wszystkie składki 
należy opłacać jednym przelewem. Numer indywidualnego rachunku 
składkowego (NRS) ZUS przekazuje pismem zabezpieczonym znakiem 
wodnym, odrębnie dla każdego płatnika składek. Zakład radzi, by przed 
pierwszą wpłatą dokładnie sprawdzić swój nowy numer. Można to zro-
bić, korzystając z wyszukiwarki, uruchomionej specjalnie dla przedsię-
biorców. Jest ona dostępna pod adresem: www.eskladka.pl. Informacje 
o numerze rachunku składkowego można również ustalić w najbliższej 
placówce ZUS lub poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nu-
merem 22 560 16 00.
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W oborach po nowemu 
PRAWO  6 marca wejdzie w życie nowe rozporządzenie doty-
czące zasad BHP przy utrzymaniu zwierząt. Nakłada ono nowe 
obowiązki na osoby, które chcą zbudować chlewnię

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655

R
 E

 K
 L A M

 A

W nowych budynkach musi 
być zapewniony dostęp do umy-
walki z ciepłą i zimną wodą. 
Obowiązuje też zakaz stosowa-
nia progów w drzwiach do obo-
ry. Inne nowości to nakaz, by 
drzwi otwierały się na zewnątrz 
budynku i by nie zamykały się 
samoistnie. Dodatkowo przepisy 
uregulowały warunki techniczne 
zabezpieczenia otworów stropo-
wych na poddaszach użytkowych 
pomieszczeń inwentarskich oraz 
użytkowanych urządzeń z silni-

kami elektrycznymi. 
W przypadku chowu otwar-

tego, ogrodzenie powinno mieć 
wyjścia ewakuacyjne oraz wy-
dzielone pomieszczenie zwane 
odłownią. To tam mają być wy-
konywane m.in. zabiegi wetery-
naryjne. 

Kojce stosowane przy cho-
wie zamkniętym powinny być 
wykonane tak, by było możliwe 
zadawanie paszy spoza kojca, 
odgrodzenie prosiąt od lochy 
bez konieczności wchodzenia 

do części kojca przeznaczonego 
dla lochy oraz natychmiastowe 
opuszczenie kojca przez osoby 
wykonujące prace przy obsłudze 
tych zwierząt. 

W przypadku obór dla by-
dła mlecznego, gdzie występują 
kanały udojowe, przy schodach 
będzie należało zamontować 
barierki antypoślizgowe oraz 
napisy: „uwaga wzniesienie” lub 
„uwaga uskok”.

(pw)

Zaproszenie

Dla hodowców opasów
25 stycznia w Minikowie odbędzie się szkolenie dla hodowców bydła opasowego. 
To okazja, by zapoznać się m.in. z możliwością otrzymania wsparcia na unowo-
cześnienie hodowli w ramach nowego PROW. 

Szkolenie organizuje Kujaw-
sko-Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego we współpracy 
z Polskim Związkiem Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsnego. 
Pierwszym tematem będzie pro-
filaktyka weterynaryjna w cho-
wie bydła mięsnego. Przed-

stawiciel ośrodka doradztwa 
rolniczego opowie o możliwo-
ściach wsparcia, jakie daje PROW 
na lata 2014-20. Zaplanowano 
także spotkanie z przedstawicie-
lem zakładu mięsnego, by zapre-
zentować możliwość współpracy 
z zakładami przetwórczymi. Po 

dyskusji odbędzie się degustacja 
potraw z wołowiny kulinarnej. 

Zgłoszenia udziału w szkole-
niu są przyjmowane do 23 stycz-
nia pod numerem tel. 723-692-
551.

(pw)

Dopłaty

Czas do czerwca
15 stycznia ruszyła kolejna kampania składania wnio-
sków o dopłaty do materiału siewnego. Czasu jest 
sporo, bo termin upływa 25 czerwca. 

Dopłaty przysługują do hek-
tara gruntów ornych, na których 
wysiano materiał siewny kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany. 

Niestety, pomoc nie obejmuje 
przedplonów i poplonów. Tego, 
ile wyniesie dofinansowanie, rol-
nicy dowiedzą się dopiero jesie-

nią, gdy rząd przeanalizuje liczbę 
otrzymanych wniosków oraz fi-
nanse, którymi dysponuje. 

Dopłaty przysługują do jęcz-
mienia, owsa, pszenicy (twardej 
lub zwyczajnej), pszenżyta i żyta. 
Wśród roślin strączkowych pro-
mowane są: bobik, groch, łubin, 
soja i wyka. Na dopłaty mogą li-
czyć także plantatorzy ziemnia-
ków. 

By skorzystać z dobro-
dziejstw programu, należy wy-
siać odpowiednie ilości materiału 
siewnego na hektar. W przypad-
ku ziemniaków jest to np. 2000 
kg.

Wnioski można składać do 
powiatowego biura Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Należy załączyć fak-
tury zakupu materiału siewne-
go. 

(pw)

Rok pełen działań 
W 2018 r. rolnicy mają aż 27 okazji, by starać się 
o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-20. Prezentujemy szczegółowy 
harmonogram. 

PROW

Na pierwszy ogień pójdą pod-
działania dotyczące modernizacji 
oraz restrukturyzacji małych go-
spodarstw (luty i marzec). Młodzi 
rolnicy powinni przygotować się 
na majowy nabór wniosków. Część 
ofert jest adresowana do rolników, 
którzy gospodarują na obszarach 

dotkniętych przez ASF.
We wrześniu ruszy nabór do-

tyczący przekazywania małych 
gospodarstw. Koniec roku to wal-
ka o dofinansowanie na inwesty-
cje na obszarach OSN. Tu pomoc 
zwiększono z 50 do 100 tys. zł. 

(pw)

BHP

Bezpiecznie z chemią 
Przelewanie pestycydów lub innych środków che-
micznych z małych karnistów może być szkodliwe 
dla zdrowia. Na rynku jest szereg usprawnień, który 
czyni ten zabieg bezpiecznym. 

Specjalna nakładka easy-
Flow stanowi „przejściówkę” 
między kanistrem ze środkiem 
chemicznym a opryskiwaczem. 

Zwolnienie zabezpieczenia uwal-
nia przepływ i środek chemiczny 
przelewa się do opryskiwacza, 
nie narażając rolnika na ryzyko 

kontaktu z preparatem. Urzą-
dzenie posiada także dozownik, 
dzięki któremu można zajmować 
się mieszaniem środków ochro-
ny roślin. 

Podobnie działa Chem-Bla-
de. Wielkością przypomina bu-
tlę z acetylenem. Posiada także 
wskaźnik stanu cieczy i bezpiecz-
ne zawory. Póki co, dostępny jest 
w USA.

(pw)
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Wąbrzeźno
 Miłośnicy malarstwa mogą skorzystać z zaproszenia na otwarcie wystawy 

grudziądzanina Piotra Lewandowskiego (piątek 19 stycznia o godz. 18.00). – Moje 
prace tworzę w kilku technikach, lecz ulubioną jest malarstwo olejne – mówi autor 
wystawy. – Technika ta jest stosunkowo kosztowna, jednak daje wyjątkowo dużą 
swobodę w doborze oraz mieszaniu barw, tworzeniu ciekawych faktur, uzyskiwan-
iu efektów półprzezroczystości i przenikania barw, a nawet wychodzeniu w trzeci 
wymiar przez nakładanie bardzo grubych warstw farby. Przy wykorzystaniu tych 
technik nie ograniczam się do jednego gatunku malarskiego. Tworzę zarówno 
martwą naturę, jak i abstrakcje, pejzaże, sceny rodzajowe – wylicza Piotr Lewan-
dowski. Wstęp wolny. 

 W niedzielę 21 stycznia o 17.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski 
odbędzie się Koncert Kolęd. W tym roku usłyszymy kolędy i pastorałki w wyko-
naniu Orkiestry Dętej WDK, chóru z parafii p.w. Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, 
zespołu wokalnego z wąbrzeskiej „trójki”, grupy „Szał” oraz Julii Libuszewskiej, 
Lidii Fabrykiewicz i zespołu „Ichtis”. 

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

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

 3 lutego o 19.00 warto wybrać się do WDK na koncert operetkowy. Będzie 
można usłyszeć dobrze znane przeboje oraz utwory przedwojenne. Artyści 
wykonają m.in. przedwojenne piosenki: „Już taki jestem zimny drań”, „Ja się boję 
sama spać” oraz tanga argentyńskie „La cumparsita”, czy „Por una Cabeza” z fil-
mu „Zapach kobiety”. Bilety w cenie 30 zł/os., 25 zł grupowy (grupa od 15 osób) 
do nabycia w kasie WDK, od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 (do 23 stycznia). 
Więcej informacji w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24.

Golub-Dobrzyñ 
 20 stycznia w golubsko-dob rzyńskim Domu Kultury wystąpi wokalista 

James Harries. Brytyjski artysta urodził się w 1974 roku, pochodzi z Manchesteru. 
Od 1990 roku mieszka i tworzy w Czechach. Jego muzykę można określić jako 
mieszankę folku, indie i alternatywnego rocka. Zasłynął takimi utworami jak: 
„Salvation”, „Schooting Star” czy „Lights”. Informacje o biletach i szczegółach 
koncertu już wkrótce. 

 W piątek 26 stycznia o 18.00 warto wybrać się do Domu Kultury na spotkanie 
z kulturą latynoamerykańską. Tym razem będzie można poznać bliżej Kolumbię. 
W programie m.in. otwarcie wystawy prac plastycznych przygotowanych przez 
uczestników konkursu „Klimaty Kolumbii” oraz wystawy fotograficznej Ryszarda 
Sobolewskiego, prezentacja multimedialna „Tygiel kultury - podróże po Kolumbii”, 
kiermasz rękodzieła artystycznego, degustacja pod hasłem „kawy świata”, fiesta 
z zespołem tańca latynoamerykańskiego oraz koncert Mili Morena. Spotkania 
z kulturą kolumbijską zainauguruje ambasador Kolumbii w naszym kraju –  Javier 
Dario Higuera Angel. Bezpłatne zaproszenia są do odbioru w sekretariacie Domu 
Kultury. Dom Kultury przypomina także, że do 19 stycznia istnieje możliwość 
zgłoszenia swojego udziału w rękodziele artystycznym „Klimaty Kolumbii”. Nasz 
tygodnik jest partnerem spotkań z kulturą latynoamerykańską. 

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

Rypin
 Gmina Skrwilno organizuje kolejny Wieczór Kabaretowy. Podczas ósmej edy-

cji, która odbędzie się już 3 lutego o 19.00 w hali sportowej w Skrwilnie wystąpią: 
Marcin Daniec i kabaret Jurki. Bilety kosztują 55 zł i są już dostępne w kasie 
urzędu gminy przy ul. Rypińskiej 7. Liczba miejsc ograniczona. 

Lipno
 W niedzielę 21 stycznia, zostanie zorganizowany doroczny Koncert Noworoc-

zny. Zaprezentują się wszystkie sekcje artystyczne działające przy domu kultury. 
Początek o 18.00 w kinie Nawojka. Wstęp wolny. 

 We wtorek 23 stycznia warto u dać się do kina Nawojka na „Koncert 
z uśmiechem” w wykonaniu artystów z bydgoskiej Orkiestry im. Johanna Straussa. 
Repertuar będzie okraszony zabawnym komentarzem Emilii Czekały. Bilety w ce-
nie 25 zł są już do nabycia w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22. 

 24 stycznia o 17.00 w tym samym miejscu będzie można obejrzeć film  
„Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy. Po projekcji planowane jest spotkanie 
z aktorką Małgorzatą Potocką. Bilety kosztują 10 zł. 

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału w II Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”, który odbędzie się 17 marca. 
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin na stronie www.mcklipno.pl. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?25-lecie Wilków
 w Toruniu

MUZYKA  W sobotę 27 stycznia o 18.00 w auli UMK w Toruniu 
wystąpi Robert Gawliński i zespół Wilki. U nas do wygrania po-
dwójna wejściówka na to wydarzenie 

Zespół powstał w 1992 roku 
z inicjatywy wokalisty, kompo-
zytora i autora tekstów Roberta 
Gawlińskiego. Po początkowych 
roszadach w składzie grupa za-
brała się do pracy nad pierwszą 
płytą, ale wtedy nagle zmarł 
basista Adam Żwirski, któremu 
później Gawliński zadedykował 
wielki przebój – „Son of the Blue 
Sky”. Na tytułowym, debiutanc-
kim krążku znalazły się także 
utwory: „Aborygen” i „Eli lama 
sabachtani”, a album okazał się 
bestsellerem. Rok później Wilki 
nagrały drugą płytę – „Przed-
mieścia”, promowaną piosen-
kami: „Nie zabiję nocy” i „Moja 
baby”. 

W 1995 roku zespół zawie-
sił działalność. Gawliński zaan-
gażował się w solowy projekt, 
a owocem tej działalności były 
takie utwory jak: „Nie stało się 
nic”, „Trzy noce z deszczem” czy 
„O sobie samym”. Po kilku latach 
muzycy zapowiedzieli wielki po-
wrót, którego zwiastunem był 
singiel „Baśka”. Utwór stał się 
wielkim przebojem, tak samo 
jak cały album „4”. Rok po wyda-

niu płyty Wilki nagrały piosenkę 
„Here I Am”, następnie zgłoszo-
ną do krajowych eliminacji do 
Konkursu Piosenki Eurowizji. 
Zespół przegrał tylko ze znajdu-
jącą się wtedy na fali formacją 
Ich Troje („Keine Grenzen – Żad-
nych Granic”). 

W kolejnych latach Wilki na-
dal królowały na listach przebo-
jów i wydawały kolejne ciepło 
przyjmowane płyty m.in. „Wa-
tra” czy „Obrazki”. W 2016 roku 
grupa podzieliła się z fanami, jak 
do tej pory, ostatnim albumem 
„Przez dziewczyny”. W ubiegłym 
roku zespół ogłosił dużą trasę 
koncertową, podsumowującą 
25-letnią działalność. 

–  Mija równo 25 lat od wy-
dania pierwszej płyty Wilków. 
Przez te 25 lat wiele się zdarzy-
ło, przez zespół przewinęło się 
kilku muzyków, realizatorów, 
technicznych – wielu przyjaciół. 
Bardzo im wszystkim dziękuję 
za doświadczenia, za koncerty, 
za wspólnie spędzony czas, za 
fajne imprezy. Nasi fani, któ-
rzy w 90. latach przyjeżdżali 
na koncerty z rodzicami, dziś 

przywożą swoje dzieci, a z wie-
loma z nich spotykamy się tak-
że prywatnie – napisał w maju 
ubiegłego roku wokalista i lider 
Robert Gawliński na oficjalnej 
stronie zespołu. 

Przygotowaliśmy konkurs, 
w którym można wygrać po-
dwójną wejściówkę na to wy-
darzenie. Bilety otrzyma osoba, 
która jako pierwsza prawidłowo 
odpowie na pytanie: W którym 
roku zespół Wilki wydał album 
„4”? Odpowiedzi prosimy prze-
syłać w czwartek 18 stycznia od 
godz. 15.00 na adres: redakcja@
wpr.info.pl, w temacie wpisując: 
KONCERT WILKI, a w treści od-
powiedź, swoje dane i numer 
telefonu..

Bilety są także do kupie-
nia za pośrednictwem agencji 
Tamada (501 754 011), w sklepie 
Pamiątki i Ratusz, na dworcu 
PKS w Toruniu oraz na porta-
lach: biletyna.pl i kupbilecik.pl. 
Organizatorem wydarzenia jest 
Agencja Artystyczna TAMADA. 

(ToB)
fot. materiały prasowe
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20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 57 
09:15 Blondynka odc. 69 - serial  
10:15 Doktor Quinn odc. 5 s. 3 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 23 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Niezwykły wygląd zwierząt 
 - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 176 - serial 
14:55 Obserwator - publicystyczny 
15:30 Wiadomości 
15:40 Rajd Dakar 2018  
15:50 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:20 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3245 
18:30 Korona królów odc. 13 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 193 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny 
23:25 Paryż - dni terroru 
 - dokumentalny 
00:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 8 - serial 

05:20 Ukryta prawda odc. 127 - serial 

06:20 Szpital odc. 234 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 167 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 4 - serial 

09:10 Brzydula odc. 235 - serial 

09:45 Dwóch i pół odc. 5 s. 11 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 509 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 168 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 408 - serial 

14:55 Szpital odc. 235 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 510 - serial 

20:00 Daję nam rok - - komedia 

22:10 Z Archiwum X 

 odc. 1 s. 10, - serial 

23:15 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 1 - felieton 

23:20 Ognista miłość - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 18 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 15 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 18 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 50 
09:00 Esmeralda odc. 105  
10:00 Esmeralda odc. 106  
11:00 Drużyna A odc. 12 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 332 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 17, - serial
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 161 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 18, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 107 
17:00 Esmeralda odc. 108 
18:00 Drużyna A odc. 13 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 333 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 131 - serial 
21:05 Latająca forteca - wojenny 
23:10 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 131 - serial 
00:10 Spadkobiercy odc. 29, - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 207 s. 3 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial 
08:00 Rewir odc. 12 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 9 - serial  
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 7 s. 12 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 9 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 5 - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 13 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 71 
15:45 Lekarze na start odc. 42 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 43 - serial 
17:05 Rewir odc. 13 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial 
20:00 Ja, ty i on - - komedia 
22:10 Nie ma jak w piekle 
 - komediodramat 
00:10 Krzyk III - horror 

08:00 Teledyski - muzyczny 

08:10 Zakładka odc. 3, - publicystyczny 

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Którędy po sztukę 

 odc. 68, - publicystyczny 

09:15 Kramarz - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 4 - serial 

12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 5 - serial 

13:25 Patrząc pod słońce - dramat 

14:10 Informacje kulturalne 

14:30 Wichry Kołymy - biografi czny 

16:25 Chuligan literacki - publicystyczny 

17:00 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat 

18:45 Bzik teatralny - dokumentalny 

19:45 Debiut - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Homolka i sakiewka - komedia 

21:55 Dziennik fi lozofa odc. 14 

22:15 Safari - dokumentalny 

23:55 Rozdroże Cafe - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 445 - felieton 
06:55 Wszystko, co nasze 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 92, 
08:40 Ukryte skarby odc. 29 - reportaż 
09:15 Czas honoru odc. 69 - serial 
10:05 Solny skarb UNESCO 
 odc. 5 - reportaż 
10:25 Nowe Ateny odc. 69, 
 - publicystyczny 
11:15 Flesz historii Magazyn 
11:35 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 16 
11:50 Ogród po drugiej stronie rzeki 
 - reportaż  
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 172, - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 176, - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 2 - serial 
15:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3, - dokumentalny  
16:25 Gorzkie zwycięstwo 
 - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 34 
17:45 Czas honoru odc. 70 - serial 
18:35 Pamięć Polski. I edycja Polskiej 
 Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata odc. 10 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 169, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 170, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 3 - serial 
21:25 Mała Moskwa odc. 2 - serial 
22:20 Spór o historię 
 odc. 10, - historyczny 
23:00 Szpiedzy odc. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Betafo - dokumentalny 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy Reportaż  
13:20 Prawdziwie spadła z nieba 
 - dokumentalny 
14:20 Chcę żyć - dokumentalny 
14:35 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
15:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 Ogrody Castel Gandolfo 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 21 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Przeszedł czyściec na ziemi... 
 Historia księdza biskupa 
 Czesława Kaczmarka 
 - dokumentalny 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

06:00 Rodzinka.pl odc. 222 s. 11 
 - serial 
06:35 Afryka od kuchni odc. 11 - serial 
07:05 M jak miłość odc. 208 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia odc. 1783 
 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 521 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 66 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 122 - serial 
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 71 s. 6 - serial 
15:15 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 17 - - felieton 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 30 - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 17,  
18:40 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1783 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
20:40 Dzięki Bogu już weekend odc. 11 
21:05 The Good Doctor odc. 6 - serial 
21:55 Zawiedziona - thriller 
23:35 Lincz - thriller 
01:05 Kiedy Harry poznał Sally 
 - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2 
07:50 Doradca smaku odc. 20 kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2167 
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 2 - felieton  
11:00 Ukryta prawda odc. 529 - serial  
12:00 Szkoła odc. 271 - serial  
13:00 19+ odc. 163 - serial 
13:30 19+ odc. 164 - serial 
14:00 Szpital odc. 415 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 7 
16:00 Szkoła odc. 272 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 530 - serial 
18:00 Szpital odc. 416 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 3 - felieton 
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 66 
19:55 Uwaga! odc. 5194 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 2 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2615 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 47, - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 15 s. 14 
22:30 Operacja Dunaj - komedia 
00:45 Krwawy sport - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 600 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 282 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 283 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 105 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 592 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 213 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 406 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2612 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 652 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 96 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 84 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2613 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 463 - serial 
20:05 Brzydka prawda - komedia  
22:05 Erin Brockovich - dramat 
01:00 Hitchcock - biografi czny

09:10 Brzydula 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 16:25 Chyligan literacki 13:30 Sensacje XX wieku

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

Rok 1968. „Biedroneczka” _ czołg T-34, ma wziąć 
udział w interwencji w Czechosłowacji. Dowódca 
pojazdu, sierżant Edward Kotowicz, i jego 
podkomendni gubią się i odłączają od głównych 
sił.

Carl proponuje przyjacielowi, by na czas 
poszukiwania pracy zamieszkał u niego. Ponieważ 
Carla często nie ma w domu, jego żona wypełnia 
samotne godziny zacieśnianiem znajomości 
z nowym lokatorem.

„Ja, ty i on”
(2006r.) TV Puls 20:00

„Operacja Dunaj”
(2009r.) TVN 22:30
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Rodzinny ekspres 
 odc. 18 poradnikowy 
10:15 Doktor Quinn odc. 6 s. 3 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 24 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Kot doskonały - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 177 - serial 
15:00 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... - publicystyczny 
15:30 Wiadomości 
15:40 Rajd Dakar 2018  
15:45 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
16:00 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:15 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
18:35 Nieznane serce odc. 3 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 17, - teleturniej 
21:25 Bunt na Bounty - przygodowy 
23:40 Zdradzona przyjaźń - thriller 
01:15 Agent XXL - komedia sensacyjna

05:15 Ukryta prawda odc. 128 - serial 

06:15 Szpital odc. 235 - serial 

07:10 Sąd rodzinny odc. 168 - serial 

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 4 - serial 

09:05 Kryminalni odc. 1 - serial 

10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 1 - felieton 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 510 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 169 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 409 - serial 

14:55 Szpital odc. 236 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 511 - serial 

20:00 Tylko dla orłów - wojenny 

23:15 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 2 - felieton 

23:20 W krzywym zwierciadle: Witaj 

 święty Mikołaju! - komedia 

01:25 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 16 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 19 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 51 
09:00 Esmeralda odc. 107  
10:00 Esmeralda odc. 108  
11:00 Drużyna A odc. 13 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 333 - serial  
13:00 Galileo odc. 636
14:00 Galileo odc. 637  
15:00 Detektywi w akcji odc. 19, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 109 
17:00 Esmeralda odc. 110 
18:00 Drużyna A odc. 14 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 334 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 3 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 128 - serial  
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 129 - serial  
23:15 Eden Lake - thriller 
01:00 Rude Tube - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 208 s. 3 

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial 

08:00 Rewir odc. 13 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 16 s. 9 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 8 s. 12 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 16 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 5 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 10 s. 2 - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 14 - serial 

14:45 Królowa serc odc. 72 

15:45 Lekarze na start odc. 43 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 44 - serial 

17:05 Rewir odc. 14 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

20:00 6-ty dzień Film akcji 

22:25 Legionista - sensacyjny 

00:35 Obrońca - sensacyjny 

08:00 Teledyski Program muzyczny 

08:10 Antyfonie odc. 2, - publicystyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat 

10:50 Którędy po sztukę 

 odc. 68, - publicystyczny 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 6 - serial 

12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 7 - serial 

13:25 Chopin i jego Europa 2016 

 - koncert 

15:05 Mistrz tańca - obyczajowy 

15:45 Nienasyceni odc. 2, 

 - publicystyczny 

16:25 Sto minut wakacji - serial 

18:10 Wizyta - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 91 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dobra żona Dramat 

22:05 Tygodnik kulturalny - kulturalny 

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 15 

23:05 Matt Bianco plays Baloise 

 Session - koncert 

00:15 Homolka i sakiewka - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 446 - - felieton 
07:00 Gorzkie zwycięstwo 
 - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 105, 
08:25 Ukryte skarby odc. 14 - reportaż 
09:00 Czas honoru odc. 70 - serial  
09:55 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 12, - historyczny 
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 14 - serial  
10:50 Podróże z historią 
 odc. 46, - historyczny 
11:25 Taśmy bezpieki odc. 34  
12:00 Historia pewnej przyjaźni 
 - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 169, - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 170, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 8 - serial 
15:05 Śladami czarnych faraonów 
 - dokumentalny 
16:10 List biskupów - dokumentalny 
17:10 Szpiedzy odc. 2 - serial  
17:40 Czas honoru odc. 71 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 175, - historyczny 
19:05 Piastowie, chrzest Polski i 
 początki państwa polskiego 
 odc. 1 - serial  
19:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 174, - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 21 - reportaż  
20:30 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 3, - dokumentalny 
21:35 Mała Moskwa odc. 3 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 139, 
23:15 Tajemnica Hitlera - dokumentalny  
00:10 Ośmiornica odc. 63 s. 7 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 21 - 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 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Święty na każdy dzień  
11:40 Boże Narodzenie 
 w Indiach - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Krok za krokiem - dramat 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Hildegarda z Bingen. Światło 
 Boga - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
17:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom odc. 6 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Józef z Egiptu odc. 35 - serial 
22:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima

05:50 Rodzinka.pl odc. 223 - serial 
06:25 Podróże z historią odc. 49, 
 - historyczny 
07:00 M jak miłość odc. 209 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 522 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 67 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 123 - serial 
14:15 Coś dla Ciebie 
 odc. 135, - publicystyczny 
14:40 Rodzinka.pl 
 odc. 212 s. 11 - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 7 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 31 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 18,  
18:44 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
20:45 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia 
22:45 Eks mojego życia - - komedia 
00:15 The Good Doctor odc. 6 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 2 kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2168 

10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 3 - felieton  

11:00 Ukryta prawda odc. 530 - serial  

12:00 Szkoła odc. 272 - serial  

13:00 19+ odc. 165 - serial 

13:30 19+ odc. 166 - serial 

14:00 Szpital odc. 416 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 273 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 531 - serial 

18:00 Szpital odc. 417 - serial 

19:00 Fakty 

19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 4 - felieton 

19:40 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 67 

19:55 Uwaga! odc. 5195 reporterów 

20:05 Harry Potter i więzień Azkabanu 

 - przygodowy 

23:00 I stanie się koniec - sensacyjny 

01:30 Życie bez wstydu odc. 5 s. 5  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 601 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 284 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 285 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 106 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 593 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 214 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 407 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2613 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 653 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 97 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 85 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2614 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 464 - serial 
20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową 
 - komedia 
21:50 Spider-Man III - sensacyjny 
00:50 Fair Game - dramat

07:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Czterdziestolatek 17:40 Czas honoru

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

Z więzienia w Azkabanie ucieka Syriusz Black  
groźny mag, o którym krążą pogłoski, że przyczynił 
się do śmierci rodziców Harry’ego Pottera. 
Młodemu czarodziejowi grozi niebezpieczeństwo.

Na Ziemi pojawia się pochodzący z kosmosu 
symbiont. W wyniku fuzji Spider-Man staje się 
arogancki. Od tej chwili, oprócz walki z największymi 
wrogami, bohatera czeka trudny pojedynek z samym 
sobą.

„Spider-Man III”
(2007r.) Polsat 21:50

„Harry Potter i więzień Azkabanu”
(2004r.) TVN 20:05



Sobota, 20 stycznia 2018

09:50 Korona królów

05:30 Klan odc. 3243  
06:05 Sprawa dla reportera  
07:00 Naszaarmia.pl Magazyn 
07:30 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:10 Program rozrywkowy - rozrywka 
08:45 Córka kapitana odc. 3, Miniserial 
09:50 Korona królów odc. 10 - serial  
10:20 Korona królów odc. 11 - serial  
10:55 Korona królów odc. 12 - serial  
11:20 Korona królów odc. 13 - serial  
12:00 Studio Raban odc. 16
12:30 Tajemnice ludzkiego ciała 
 odc. 2, - dokumentalny 
13:25 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 113 kulinarny 
14:05 Dama w czarnym welonie 
 odc. 7 - serial 
15:00 Rajd Dakar 2018  
15:10 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
16:00 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:15 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
18:25 Opole 2017 na bis - koncert 
18:55 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Goldeneye - sensacyjny 
22:30 Agent XXL - komedia sensacyjna  
00:20 Bunt na Bounty - przygodowy

05:40 Ukryta prawda odc. 129 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:55 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 2 - felieton 

09:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 2 - serial 

10:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 2 - serial 

11:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 2 - serial 

12:05 Brzydula odc. 231 - serial 

12:40 Brzydula odc. 232 - serial 

13:15 Brzydula odc. 233 - serial 

13:50 Brzydula odc. 234 - serial 

14:25 Brzydula odc. 235 - serial 

15:00 Andre - przygodowy 

17:00 Jak przeżyć święta 

 - komedia 

19:00 Śnięty Mikołaj - komedia 

21:10 Alfi e - komediodramat 

23:25 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 3 - felieton 

23:30 Dowód życia - sensacyjny

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 20 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 17 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 20 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 
08:55 Garfi eld Show - serial 
09:10 Skrzaty - animowany 
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 330 - serial  
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 331 - serial  
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 332 - serial  
13:55 STOP Drogówka 
 odc. 162 policyjny 
14:55 Kasjerzy czy kasiarze? 
 - komedia kryminalna 
16:55 Scoop - Gorący temat 
 - komedia kryminalna 
19:00 Galileo odc. 638 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 333 - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 334 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 130 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 131 - serial  
00:00 436 mieszkańców - horror 

06:00 Skorpion odc. 5 s. 2 - serial 

06:50 Taki jest świat odc. 42 s. 3 

07:40 Tajemnice medyczne 

 odc. 4 - serial 

08:40 Tajemnice medyczne 

 odc. 5 - serial 

09:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 1 - serial 

10:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 2 - serial 

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 3 - serial 

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4 - serial 

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5 - serial 

14:00 Księżniczka dwóch światów 

 - fantastyczny 

15:55 Milioner w spodenkach - komedia 

17:45 Ja, ty i on - komedia 

20:00 Rambo II - sensacyjny 

22:00 Brick Mansions. Najlepszy 

 z najlepszych - sensacyjny 

23:50 Rewolwer - thriller

08:05 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 2, - serial 
09:05 Informacje kulturalne 
09:25 Zenon Film krótkometrażowy 
09:45 Grali i śpiewali najgłośniej 
 w Polsce, czyli jak to z 
 Czerwonymi Gitarami było 
 - dokumentalny 
10:45 Którędy po sztukę 
 odc. 68, - publicystyczny 
11:00 Białoruski klimat odc. 2, Inny 
11:35 Czy można się przysiąść? 
 - krótkometrażowy 
12:25 Anatomia startupu 
 - dokumentalny 
13:25 Informacje kulturalne 
13:45 Hannah Arendt - biografi czny 
15:45 Wydarzenie aktualne Reportaż 
16:25 Zazdrość i medycyna 
 - melodramat 
18:20 Tygodnik kulturalny 
19:15 Ewolucja hip hopu odc. 3 - serial 
20:20 Trishna. Pragnienie miłości 
 - dramat 
22:20 Sting: The Last Ship - Live At 
 the Public Theater - koncert 
23:55 Locke - dramat 

06:50 Był taki dzień - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 3 - serial 
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 3 - krajoznawczy  
08:25 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 1 - serial  
08:40 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 4 - serial 
09:20 Siedem życzeń odc. 2, - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 96 kulinarny 
10:50 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 10 - serial 
11:45 Dzikie Chiny odc. 3 - serial 
12:45 Amerykańska broń 
 odc. 3, - dokumentalny 
13:45 Szerokie tory odc. 101, 
14:25 Wielka gra odc. 52, - teleturniej 
15:20 Spór o historię 
 odc. 166, - historyczny 
16:05 W pogardzie i chwale - Wojciech 
 Korfanty - dokumentalny 
16:50 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 18, - historyczny 
17:10 Klucze pozostawić w drzwiach 
 - reportaż 
17:45 Córka kapitana odc. 4, Miniserial 
18:45 Piastowie, chrzest Polski 
 i początki państwa polskiego 
 odc. 2 - serial 
18:55 Generałowie Hitlera odc. 3 - serial  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 3 - serial 
21:35 Czas leśnych kurierów 
 - dokumentalny 
22:20 Jedwabny szlak odc. 3 - serial 
23:25 Dziennik dr. Hansa Franka 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - animowany 
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Sanktuarium Maryjne Rywałd 
 Królewski - dokumentalny 
09:45 Kapłan pro-life - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 35 - serial  
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
16:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:30 Podróż Apostolska Ojca Świętego 
Franciszka - Lima 
22:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima

06:05 Etiopia - kraj żywiołów 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1342 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:50 Lajk! odc. 3 
11:15 Ostoja Magazyn 
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1783 - serial 
12:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
12:45 Puchar Świata 
 w Planicy - biegi narciarskie  
12:55 Puchar Świata 
 w Planicy - biegi narciarskie  
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 213 s. 11 - serial 
15:50 Pierwsza randka 
 odc. 7, - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:39 Rajd Dakar 2018 odc. 19,  
18:55 Postaw na milion 
 - kulisy - felieton 
19:05 Postaw na milion - teleturniej 
20:05 The Voice Kids odc. 7, - rozrywka 
21:15 The Voice Kids odc. 8, - rozrywka 
22:20 Sztuka zbrodni odc. 2 - serial 
23:20 Rani odc. 2 - serial 
00:20 Rocky Balboa - dramat 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem Magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1043 

11:00 Na Wspólnej odc. 2612 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2613 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2614 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2615 - serial  

12:50 Domowe rewolucje odc. 2 s. 2  

13:50 Azja Express odc. 9 s. 2 

15:20 Gwiezdne wojny V - Imperium 

 kontratakuje - science fi ction  

17:55 Tu się gotuje! odc. 8 kulinarny 

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 15 

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 68 

19:45 Uwaga! odc. 5196 reporterów 

20:00 Wojownicze żółwie ninja 

 - komedia sensacyjna 

22:10 Terminal - - komedia 

00:45 Joshua - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 My3 odc. 21, 
 - dla dzieci i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2- serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 41 - serial 
09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 42 - serial 
09:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 34 - serial 
10:15 Ewa gotuje odc. 287 kulinarny 
10:50 Spider-Man III - sensacyjny  
13:50 Jak rozpętałem II wojnę światową 
 - komedia  
15:20 X Płocka Noc Kabaretowa 
 Kabaret i satyra  
17:45 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 136 dokumentalna 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 137 dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 465 - serial 
20:10 Garfi eld II - komedia 
22:00 Bezwstydny Mortdecai 
 - komedia sensacyjna 
00:30 Diabelskie nasienie - thriller

08:40 Gotowe na wszystko 13:55 STOP Drogówka 09:25 Lombard. Zycie pod 
zastaw 13:45 Hannah Arendt 10:15 Okrasa łamie 

przepisy

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

Nowy Jork jest terroryzowany przez złowieszczego 
Shreddera i jego Klan Walczących Stóp. By 
uratować miasto, cztery wojownicze żółwie ninja 
łączą siły z dziennikarką i kamerzystą.

Druga część przygód rozgrywa się w Anglii, dokąd 
Garfi eld wraz z psem Odiem przedostają się 
w walizce Jona. Celem wyprawy jest przeszkodzenie 
Jonowi w oświadczeniu się Liz Wilson.

„Garfi eld II”
(2006r.) TVP 1 20:10

„Wojownicze żółwie ninja”
(2014r.) TVN 20:00



Niedziela, 21 stycznia 2018

09:40 Sonda II

05:10 Świadectwo odc. 3 - serial 
06:10 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni Magazyn 
 sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 645 
09:10 Jak to działa? odc. 151 
09:40 Sonda II odc. 68 
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 56 
10:40 Na imię miał Franciszek 
 - biografi czny  
11:40 Sekrety mnichów 
 odc. 16 poradnikowy 
11:55 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
13:05 Góry: życie nad chmurami 
 odc. 1 - serial 
14:10 Poldark: Wichry losu 
 odc. 4 s. 2 - serial 
15:10 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 10 olimpijski 
15:30 Mistrzostwa Świata w 
 Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
16:00 Mistrzostwa Świata w 
 Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:05 Mistrzostwa Świata w 
 Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
18:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 70 - serial 
21:10 Nie mów do mnie dziadku 
 - komedia 
22:50 Królowa - biografi czny 
00:40 Goldeneye - sensacyjny

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 18 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 21 - serial 

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 18 - serial 

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 21 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial 

08:55 Garfi eld Show - serial 

09:20 Baśń o sześciu łabędziach 

 odc. 9, - obyczajowy 

11:10 Galileo odc. 638  

12:20 Bliskie spotkania trzeciego stopnia 

 - science fi ction 

15:00 Alex Rider: Misja Stormbreaker 

 - przygodowy 

17:15 Zabójcze wody - horror 

19:00 Galileo odc. 639 

20:00 Przepowiednia - thriller 

22:35 Dom Glassów: dobra matka 

 - thriller 

00:25 STOP Drogówka 

 odc. 162 policyjny

06:00 Skorpion odc. 6 s. 2 - serial 

06:50 Allo, Allo odc. 5 s. 4 - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 6 s. 4 - serial 

08:00 Allo, Allo odc. 1 s. 5 - serial 

08:35 Allo, Allo odc. 2 s. 5 - serial 

09:05 Przygody Merlina odc. 5 - serial 

10:05 Przygody Merlina odc. 6 - serial 

11:10 Milioner w spodenkach - komedia 

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:45 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:00 Matylda Film dla dzieci 

18:00 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

 odc. 1, - przygodowy 

20:00 Solomon Kane: Pogromca zła 

 - fantastyczny 

22:00 Czerwony smok 

 - thriller psychologiczny 

00:25 Wikingowie 

 odc. 3 s. 2 - serial

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 3, Serial 

09:10 Scena klasyczna odc. 3, Recital 

10:00 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 220, - publicystyczny 

10:35 Narzeczona Frankensteina 

 - horror 

12:00 Znachor - dramat 

14:25 Il Trionfo del tempo e del 

 Disinganno Muzyka klasyczna 

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 68 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 517 kulturalny 

18:10 Studio Kultura - niedziela z... 

20:20 Anatomia zła - thriller 

22:30 Scena klasyczna odc. 15, Recital 

23:20 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 220, - publicystyczny 

23:55 Film jest bajką - dokumentalny 

0:45 Matt Bianco plays 

 Baloise Session - koncert 

01:55 Debiut - animowany

06:50 Był taki dzień odc. 448 - - felieton 
06:55 Tatrzański Park Narodowy 
 - dokumentalny 
08:05 Świat Józefa - dokumentalny 
09:05 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 1 - serial 
09:40 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 2 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 121 kulinarny 
10:45 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 11 - serial 
11:40 Śladami czarnych faraonów 
 - dokumentalny  
12:50 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny 
13:55 Szerokie tory odc. 93, 
14:30 Czarne diamenty - dramat 
15:55 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 60, 
16:20 Wielka gra odc. 53, - teleturniej 
17:15 Ex libris Magazyn 
17:45 Sprawiedliwi odc. 1 - serial 
18:30 Solny skarb UNESCO 
 odc. 1 - reportaż 
18:50 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 3, - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Nadzór - dramat 
22:30 Hitler i Niemcy. Chora namiętność 
 odc. 3 
23:25 Polskie bitwy odc. 3 
00:25 Przyjęcie na dziesięć osób 
 plus trzy - obyczajowy

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Święty na każdy dzień  
08:10 Blisko nieba - papieże a Górna 
 Adyga - dokumentalny 
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
11:25 20 lat dla świata 
11:40 Aktywna zima odc. 3,  
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków - 
16.06.1999 Wadowice - dokumentalny 
14:25 koncert życzeń - muzyczny  
15:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Trwajmy przy sercu naszej matki! 
 - reportaż 
16:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
16:50 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
17:30 Okiem kamery  
18:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Brat Ogień odc. 20 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Peru-Piura - dokumentalny 
22:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima

05:55 Słowo na niedzielę 
06:05 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 7 - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1343 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
09:15 Puchar Świata w Planicy Biegi 
 narciarskie  
09:25 Puchar Świata w Planicy Biegi 
 narciarskie  
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
11:40 Makłowicz w podróży 
 odc. 168 kulinarny 
12:15 Zaproszenie dla rewolwerowca 
 Western 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial 
16:20 The Voice Kids odc. 7, 
 - rozrywka 
17:10 The Voice Kids odc. 8, 
 - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 172 - serial 
19:25 Rodzinka.pl 
 odc. 220 s. 11 - serial 
20:05 Rocky Balboa - dramat 
22:00 Tajemnica Filomeny 
 - biografi czny 
23:50 Żywie Biełaruś! - dramat 
01:45 Rawa Blues Festival 
 odc. 37, - koncert

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1044 

11:00 Domowe rewolucje odc. 3 s. 2 

12:00 Co za tydzień odc. 834 

12:40 Drzewo marzeń 

 odc. 5, - rozrywka 

13:45 Wojownicze żółwie ninja 

 - komedia sensacyjna  

15:55 Harry Potter i więzień Azkabanu 

 - przygodowy  

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 69 

19:45 Uwaga! odc. 5197 

20:00 Gwiezdne wojny VI - Powrót 

 Jedi - science fi ction 

22:50 Świadek - sensacyjny 

01:05 MasterChef 

 odc. 8 s. 6 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 22, 

 - dla dzieci i młodzieży 

08:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 3- serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 43- serial 

09:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 44- serial 

09:35 Rodzinka nie z tej ziemi 

 - animowany 

11:35 Artur i zemsta Maltazara 

 - fantastyczny 

13:40 Garfi eld II - komedia  

15:35 Ojciec panny młodej - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 89 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

 - publicystyczny 

20:00 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 

2017 Kabaret i satyra 

23:00 Uwiedziony - thriller 

01:15 Salt - sensacyjny

05:30 Ukryta prawda odc. 130 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 21 - serial 

08:35 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 3 - felieton 

08:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 2 - serial 

09:35 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 2 - serial 

10:35 Podatek od miłości - kulisy fi lmu 

 - reportaż

11:05 Kryminalni odc. 1 - serial 

12:20 Kryminalni odc. 2 - serial 

13:30 Niedźwiedzie - dokumentalny 

15:00 Jak uratowano Dziki Zachód 

 - komedia 

16:55 W krzywym zwierciadle: Witaj 

 święty Mikołaju! - komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

20:00 Raport mniejszości - science fi ction 

23:05 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 4 - felieton 

23:10 Zabójcza broń odc. 15 - serial 

00:10 Władza - thriller polityczny

11:05 Kryminalni 11:10 Galileo

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

09:20 Rodzina 
Leśniewskich

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:05 Jeźdźcy smoków: 
Obrońcy Berk

45-letni Werner wygląda bardzo młodo i nie chce 
przyznać, że jest już dziadkiem. Opiekując się wnuczką, 
udaje przed ludźmi, że jest jej ojcem. Okłamuje także 
Kathie, z którą coraz więcej go łączy.

8-letni Samuel, członek społeczności amiszów, staje 
się przypadkowym świadkiem morderstwa. Policjant 
John Book otrzymuje polecenie przesłuchania 
i ochrony nieletniego świadka.

„Świadek”
(1985r.) TVN 22:50

„Nie mów do mnie dziadku”
(2015r.) TVP 1 20:10



Poniedziałek, 22 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! Magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:35 Łap start-up odc. 5 
08:55 Łap start-up odc. 6 
09:20 Jaka to melodia? - muzyczny  
10:15 Doktor Quinn odc. 7 s. 3 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 25 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:39 To się opłaca Magazyn 
12:50 Święto Epifanii w Kościele 
 grekokatolickim 
14:00 Elif odc. 178 - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 7 sportowy 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 49 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3246 
18:30 Korona królów odc. 14 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ich czworo Spektakl teatralny 
22:10 Ziarno prawdy - kryminalny 
00:05 Nie mów do mnie dziadku 
 - komedia

05:20 Ukryta prawda odc. 131 - serial 

06:20 Szpital odc. 236 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 169 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 4 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 - serial 

10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 4 - felieton 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 511 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 170 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 410 - serial 

14:55 Szpital odc. 237 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 512 - serial 

20:00 Nebraska - komediodramat 

22:25 Nie z tego świata 

 odc. 18 s. 5 - serial 

23:25 Raport mniejszości 

 - science fi ction

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 19 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 22 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 52 
09:00 Esmeralda odc. 109  
10:00 Esmeralda odc. 110  
11:00 Drużyna A odc. 14 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 334 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 20, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 59 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 21, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 111 
17:00 Esmeralda odc. 112 
18:00 Drużyna A odc. 1 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 335 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 132 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial  
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
22:00 Galileo odc. 638  
23:00 Galileo odc. 639  
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 162 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 209 s. 3 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
08:00 Rewir odc. 14 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 9 s. 12 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 2 - serial 
13:50 Niedoręczony list 
 odc. 15 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 73 
15:45 Lekarze na start odc. 44 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 45 - serial 
17:05 Rewir odc. 15 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
20:00 Za ciosem - sensacyjny 
21:35 Rambo II - sensacyjny 
23:35 Legionista - sensacyjny 
01:45 Taki jest świat odc. 42 s. 3

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:15 Scena klasyczna odc. 3, Recital 

09:15 Sto minut wakacji - przygodowy 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 8 - serial 

12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 9 - serial 

13:20 Bo oszalałem dla niej - komedia 

15:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 517 kulturalny 

16:00 Film fabularny - fabularny 

16:35 Mleczna droga - psychologiczny 

18:15 U2: From the Sky Down 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Więcej niż miód - dokumentalny 

22:05 Kronos odc. 8, - publicystyczny 

22:50 Którędy po sztukę 

 odc. 69, - publicystyczny 

22:55 Videofan odc. 88 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 16 

23:30 Wstęp do fi lmu odc. 30, 

 - rozmowa 

23:35 Turysta - dramat 

01:40 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 449 - - felieton 
07:00 Królowa Panoram - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 106, 
08:35 Ukryte skarby odc. 15 - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 71 - serial  
10:00 1200 muzeów odc. 1 - serial 
10:30 Amerykańska broń 
 odc. 3, - dokumentalny  
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 21 - reportaż  
11:55 Ryś - dramat 
13:20 Pamięć Polski. I edycja Polskiej 
 Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata odc. 5 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 175, - historyczny  
13:55 Pamięć Polski. I edycja 
 Polskiej Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata odc. 10 
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 174, - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 12 - serial 
15:50 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny  
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Czas honoru odc. 72 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku 
 odc. 83, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 113, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Niezwykła broń odc. 3 - serial 
21:30 Mała Moskwa odc. 4 - serial 
22:25 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego - dokumentalny 
23:35 Dziennik dr. Hansa Franka 
 - dokumentalny  
01:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 106

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:30 Brat Ogień odc. 20 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Narciarski żółtodziób odc. 3, 
 - edukacyjny 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Św. Patryk - dokumentalny 
13:15 Święty na każdy dzień 
13:20 koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Samuraj Chrystusa 
 - dokumentalny 
15:30 Chingola - dokumentalny 
15:40 Aktywna zima  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie  
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 20 lat dla świata 
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 57 - serial  
23:00 Corrie Ten Boom - nieugięta 
 wiara - dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 224 s. 11 - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 126, 
 - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 210 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 523 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 68 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 124 - serial 
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 72 s. 6 - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 8 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 32 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 21 - - felieton 
20:45 M jak miłość odc. 1344 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Słowo na A odc. 5 - serial 
23:05 Słowo na A odc. 6 - serial 
00:15 Wojny transgenetyczne 
 - dokumentalny

05:40 Uwaga! odc. 5197 reporterów  
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 14 poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2169 
10:55 Tu się gotuje! odc. 8 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 531 - serial  
12:00 Szkoła odc. 273 - serial  
13:00 19+ odc. 167 - serial 
13:30 19+ odc. 168 - serial 
14:00 Szpital odc. 417 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 8 
16:00 Szkoła odc. 274 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 532 - serial 
18:00 Szpital odc. 418 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Podatek od miłości odc. 1 
19:45 Pogoda 
19:48 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 70 
19:50 Podatek od miłości odc. 2 
19:55 Uwaga! odc. 5198 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2616 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 48, - teleturniej 
21:30 Życie bez wstydu odc. 6 s. 5 
22:30 Projekt Lady odc. 7 s. 2 
23:30 Oko za oko - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 602 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 286 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 287 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 594 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 215 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 408 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2614 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 654 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 98 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 86 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2615 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 466 - serial 
20:05 Salt - sensacyjny  
22:15 Bogowie ulicy - thriller 
00:50 Łzy słońca Dramat wojenny

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czterdziestolatek 18:45 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 16:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

John Rambo odsiaduje wyrok. Jego dawny dowódca, 
pułkownik Trautman, pomaga mu odzyskać 
wolność. Zadaniem komandosa będzie uwolnienie 
amerykańskich jeńców nadal przetrzymywanych 
w Wietnamie.

Woody jest alkoholikiem. Pewnego dnia dowiaduje 
się, że wygrał na loterii milion dolarów. Problem 
w tym, że aby odebrać nagrodę, musi pojechać 
do odległej Nebraski. Postanawia poprosić syna 
o pomoc.

„Nebraska”
(1995r.) TVN 7 20:00

„Rambo II”
(1985r.) TV Puls 20:00
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10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! Magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Sonda II odc. 68  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 17, - teleturniej 
10:15 Doktor Quinn odc. 8 s. 3 - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 26 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:39 To się opłaca Magazyn 
12:55 Czarna Mamba. Pocałunek 
 śmierci - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 179 - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 8 sportowy 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 50 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3247 
18:30 Korona królów odc. 15 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 9 - serial 
21:15 Sekundy, które 
 zmieniły życie odc. 4 
21:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 58 
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 3 - serial 
22:35 Uwięzione odc. 4 - serial 
23:35 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 11 - serial 
00:30 Ziarno prawdy - kryminalny

05:40 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1179 - serial 

06:25 Szpital odc. 237 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 170 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 4 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 512 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 171 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 411 - serial 

14:55 Szpital odc. 238 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 513 - serial 

20:00 Paranoja - thriller 

22:15 Firefox - sensacyjny 

00:50 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 5 - felieton 

00:55 Z Archiwum X 

 odc. 1 s. 10, - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 20 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 20 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 23 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 53 
09:00 Esmeralda odc. 111  
10:00 Esmeralda odc. 112  
11:00 Drużyna A odc. 1 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 335 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 22, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 60 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 23, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 113 
17:00 Esmeralda odc. 114 
18:00 Drużyna A odc. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 336, - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 133 - serial 
21:05 Asteroida kontra Ziemia 
 - science fi ction 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 132 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 30, - rozrywka 
01:00 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 3 - serial

06:00 To moje życie! odc. 210 s. 3 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
08:00 Rewir odc. 15 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 10 s. 12 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 2 - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 16 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 74 
15:45 Lekarze na start odc. 45 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 46 - serial 
17:05 Rewir odc. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
20:00 Czerwony smok 
 - thriller psychologiczny 
22:25 Krzyk III - horror 
00:55 Nie ma jak w piekle 
 - komediodramat

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:10 Wydarzenie aktualne Reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Którędy po sztukę 

 odc. 69, - publicystyczny  

09:15 Mleczna droga - psychologiczny 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 10 - serial 

12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 11 - serial 

13:15 Sauna - komedia 

15:00 Coś za coś - dramat 

16:10 Tygodnik kulturalny - kulturalny 

17:00 Pestka - melodramat 

18:45 Cudze listy - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Fedra Spektakl teatralny 

22:05 Pocztówki znad krawędzi 

 - komediodramat 

23:55 Dziennik fi lozofa odc. 17 

00:05 Performance odc. 96, 

 - artystyczny 

00:35 Psy II. Ostatnia krew 

 - sensacyjny

06:50 Był taki dzień odc. 450 - felieton 
07:00 List biskupów - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 107, 
08:35 Ukryte skarby odc. 16 - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 72 - serial  
10:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 41 - serial  
10:25 Dzikie Chiny odc. 3 - serial  
11:20 Szpiedzy odc. 2 - serial  
11:55 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 10 - serial 
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 83, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 113, - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 61 - serial 
15:15 Niezwykła broń odc. 3 - serial  
16:15 Rok 1863 - dokumentalny 
17:20 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 83, 
17:45 Czas honoru odc. 73 - serial 
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 50 - serial  
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 154, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 155, - historyczny 
19:55 Nowe Ateny odc. 70, 
 - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:30 Aminata - siła miłości 
 odc. 1, Miniserial 
22:25 Na krawędzi wojny odc. 4 - serial 
23:25 Stepy - dramat 
23:25 Stepy - dramat 
01:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 107

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:05 Papież Polak do Rodaków - 
16.06.1999 Wadowice - dokumentalny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Bałwany - komedia 
13:45 20 lat dla świata  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 57 - serial  
14:50 Najkrótsza droga do domu: 
 C.S.Lewis - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Przypowieści Jezusa - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Wielkie serce Jack - obyczajowy 
23:40 Albertynki - dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl odc. 225 - serial 
06:40 Ordynacja Michała Koktysza 
 - reportaż 
07:00 M jak miłość odc. 211 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial 
11:50 Na dobre i na złe odc. 524 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 69 - serial 
13:50 Na sygnale odc. 125 - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 73 s. 6 - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 21 - - felieton 
15:30 M jak miłość odc. 1344 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 33 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:25 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 17 - felieton 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 18 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1345 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 -  publicystyczny  
22:55 Cyberseniorzy - dokumentalny 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 276 s. 14 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13 
07:50 Doradca smaku odc. 8 kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2170 
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 4 - felieton  
11:00 Ukryta prawda odc. 532 - serial  
12:00 Szkoła odc. 274 - serial  
13:00 19+ odc. 169 - serial 
13:30 19+ odc. 170 - serial 
14:00 Szpital odc. 418 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 8 
16:00 Szkoła odc. 275 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 533 - serial 
18:00 Szpital odc. 419 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 5 - - felieton 
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 71 
19:55 Uwaga! odc. 5199 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 28 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2617 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 49, - teleturniej 
21:30 Zabójcza broń III 
 - komedia sensacyjna 
23:55 Superwizjer odc. 1115 reporterów 
00:30 Kuba Wojewódzki 
 odc. 5 s. 11, Talk show

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 603 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 288 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 289 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 108 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 595 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 216 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 409 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2615 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 655 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 99 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 87 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2616 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 467 - serial 
20:10 Łzy słońca Dramat wojenny  
22:50 Uniwersalny żołnierz: Powrót 
 - sensacyjny 
00:40 New York Taxi - komedia 
 sensacyjna

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 16:10 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

06:05 Rodzinka.pl 19:55 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Porucznik Waters i jego ludzie z wyspecjalizowanej 
jednostki Navy SEALs mają ewakuować z ogarniętej 
wojną domową Nigerii lekarkę. Ta jednak nie ma 
zamiaru zostawić podopiecznych na łasce losu.

Były agent FBI zostaje poproszony o pomoc 
w prowadzeniu skomplikowanej sprawy. Chodzi 
o zbiorowe zabójstwa rodzin. Jeśli policja nie trafi  
na ślad przestępcy, niebawem dojdzie do kolejnej 
zbrodni.

„Czerwony smok”
(2002r.) TV Puls 20:00

Porucznik Waters i jego ludzie z wyspecjalizowanej 

„Łzy słońca”
(2003r.) Polsat 20:10
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! Magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
09:05 Statyści odc. 1 - serial 
10:05 Doktor Quinn odc. 9 s. 3 - serial 
11:00 Wiadomości 
11:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
11:30 Agropogoda 
11:35 Liga Narodów UEFA Piłka nożna  
12:00 Liga Narodów UEFA Piłka nożna  
14:00 Elif odc. 180 - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 9 sportowy 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 51 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3248 
18:30 Korona królów odc. 16 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test. Mistrzowie 
 uśmiechu Quiz  
22:00 Idealne miasto Auschwitz 
 - dokumentalny 
23:05 Artysta - - komedia  
00:50 Naszaarmia.pl odc. 298

05:15 Ukryta prawda odc. 132 - serial 
06:15 Szpital odc. 238 - serial 
07:10 Sąd rodzinny odc. 171 - serial 
08:10 Zaklinaczka duchów 
 odc. 16 s. 4 - serial 
09:05 Kryminalni odc. 4 - serial 
10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 5 - - felieton 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda odc. 513 - serial 
12:55 Sąd rodzinny odc. 172 - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 412 - serial 
14:55 Szpital odc. 239 - serial 
15:55 Gotowe na wszystko 
 odc. 20 s. 2 - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 17 s. 4 - serial 
17:55 Kryminalni odc. 5 - serial 
19:00 Ukryta prawda odc. 514 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 134 - serial 
22:20 Mentalista odc. 5 s. 6 - serial 
23:20 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 6 - - felieton 
23:25 Szczęśliwe święta 
 - komediodramat 
01:05 Moc magii odc. 23, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 21 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 21 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 24 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 54 
09:00 Esmeralda odc. 113  
10:00 Esmeralda odc. 114  
11:00 Drużyna A odc. 2 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 336 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 24, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 61 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 25, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 115 
17:00 Esmeralda odc. 116 
18:00 Drużyna A odc. 3 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 337 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 134 - serial 
21:00 Bullet - thriller 
22:50 CSI: Kryminalne zagadki 
 Miami odc. 133 - serial 
23:50 Spadkobiercy odc. 31, - rozrywka 
00:50 Sekrety sąsiadów odc. 73 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 211 s. 3 

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

08:00 Rewir odc. 16 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 16 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 11 s. 12 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 16 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 24 s. 5 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 13 s. 2 - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 17 - serial 

14:45 Królowa serc odc. 75 

15:45 Lekarze na start odc. 46 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 47 - serial 

17:05 Rewir odc. 17 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial 

20:00 Lokator - thriller 

21:55 Ojczym - thriller 

00:00 Wikingowie odc. 8 s. 3 - serial 

00:55 Allo, Allo odc. 16 s. 5 - serial

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:05 Białoruski klimat odc. 2, Inny 

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Prawie milioner - dokumentalny 

09:20 Pestka - melodramat 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 12 - serial 

12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 13 - serial 

13:25 Jutro idziemy do kina - dramat 

15:15 Którędy po sztukę 

 odc. 69, - publicystyczny 

15:25 Kaprysy Łazarza - komedia 

16:20 Dezerterzy odc. 62, 

 - publicystyczny 

16:55 Rozmowy o miłości - obyczajowy 

18:35 Intensywność patrzenia 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu 

 odc. 32, - rozmowa 

20:25 Tess - melodramat 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 18 

23:30 Jedna scena odc. 39 kulturalny 

23:50 Skazany na bluesa - biografi czny 

01:40 Moloch - krótkometrażowy

06:50 Był taki dzień - felieton 
07:00 Rok 1863 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 1, 
08:40 Ukryte skarby odc. 17 - reportaż 
09:15 Czas honoru odc. 73 - serial  
10:05 Piastowie, chrzest Polski 
 i początki państwa polskiego 
 odc. 3 - serial 
10:20 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego odc. 1, 
 - dokumentalny 
11:30 Spór o historię 
 odc. 5, - historyczny  
12:15 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 11 - serial 
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 154, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 155, - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 62 - serial 
15:10 Na krawędzi wojny odc. 4 - serial  
16:10 A potem nazwali go bandytą 
 - dokumentalny 
17:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 4 - serial 
17:45 Czas honoru odc. 74 - serial 
18:35 Piastowie, chrzest Polski 
 i początki państwa polskiego 
 odc. 4 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 162, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 163, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4, - dokumentalny 
21:35 Aminata - siła miłości 
 odc. 2, Miniserial 
22:30 Obława - dokumentalny 
23:35 Podzielony kontynent - thriller 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 10 - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 38 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Bieg życia - obyczajowy 
14:05 Wielkie serce Jack - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Bezdomność to nie stracone 
 życie - reportaż 
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy Reportaż  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Pratulin 24 stycznia 1874 r. 
 - dokumentalny 
22:30 Chwała Pani: Pieśni dla Maryi 
 - koncert

06:00 Rodzinka.pl odc. 1 - serial 
06:30 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 212 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 525 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 70 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 126 - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 74 s. 6 - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 21 - felieton 
15:25 M jak miłość odc. 1345 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 34 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 692 - serial 
21:50 Na sygnale odc. 175 - serial 
22:25 Sekrety i grzeszki 
 - komediodramat 
00:25 Akwarium, czyli samotność 
 szpiega odc. 1, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13 
07:50 Doradca smaku odc. 28 kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2171 
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 5 - - felieton  
11:00 Ukryta prawda odc. 533 - serial  
12:00 Szkoła odc. 275 - serial  
13:00 19+ odc. 171 - serial 
13:30 19+ odc. 172 - serial 
14:00 Szpital odc. 419 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 8 
16:00 Szkoła odc. 276 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 534 - serial 
18:00 Szpital odc. 420 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 6 - - felieton 
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 72 
19:55 Uwaga! odc. 5200 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 10 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2618 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 50, - teleturniej 
21:30 Zamieć - thriller 
23:40 Zabójcza broń III 
 - komedia sensacyjna  
02:05 MasterChef odc. 8 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 604 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 290 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 291 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 109 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 596 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 217 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 410 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2616 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 656 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 100 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 88 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2617 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 468 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 487 - serial 
20:40 New York Taxi 
 - komedia sensacyjna  
22:45 Kto pierwszy, ten lepszy 
 - komedia 
00:50 Moja dziewczyna wychodzi 
 za mąż - - komedia

07:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Czterdziestolatek 14:05 Sensacje XX wieku

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

Starzejący się detektyw bada trop mordercy 
prostytutek. Praktyki sprawcy przypominają działania 
Kuby Rozpruwacza. Detektyw zauważa podobieństwa 
zbrodni do ataków ujętego przed kilkoma laty 
mordercy.

Pasją Belle Williams (Queen Latifah) są sportowe 
samochody i zawrotnie szybka jazda. Marzy 
o zostaniu kierowcą rajdowym, tymczasem jednak 
musi zadowolić się pracą taksówkarza. Właśnie 
odebrała licencję i zamierza pokazać nowojorczykom 
na co stać jej taksówkę. 

„New York Taxi”
(2004r.) Polsat 20:40

„Lokator”
(2009r.) TV Puls 20:00
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 opady: 8 4 mm
 ciśnienie: 994 996 hPa
 wiatr: 32 32 km/h 

 temperatura: 2 1 °C
 opady: 0 0 mm
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 wiatr: 31 22 km/h 

 temperatura: 1 -1 °C
 opady: 0 0 mm
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kurczak po polsku
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 18 stycznia 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
kurczak ok. 1,4 kg

Nadzienie:
50 g wątróbki drobiowej 
80 g bułki pszennej (czerstwej)
100 ml mleka 
2 jaja
50 g masła
20 g natki pietruszki 
sól, pieprz, gałka muszkatołowa (do smaku) 

Sposób wykonania:
Kurczaka umyj, osusz ręcznikiem papiero-

wym, natrzyj solą i pieprzem. Bułkę namocz 
w mleku. Posiekaj wątróbkę razem z odciśnię-
tą bułką. Masło utrzyj z żółtkami. Do masy 
z żółtek i masła dodaj wątróbkę, posiekaną 
natkę i dopraw solą, pieprzem i gałką muszka-
tołową. Ubij pianę z białek, dodaj do nadzienia 
i delikatnie wymieszaj. Nadzieniem napełnij 
2/3 jamy brzusznej kurczaka. Piecz około 90 
minut, podczas pieczenia polewaj kurczaka 
wytworzonym sosem. Upieczonego kurczaka 
podziel na porcje wraz z nadzieniem i polej 
wytworzonym sosem.  

Smacznego! Patrycja Melerska
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Rodzicielstwo w pojedynkę
ADWOKAT RADZI  Z dzisiejszego kazusu dowiecie się, co czeka matkę, która będzie samotnie wychowywać 
dziecko i jak sobie z tym poradzić

Pani Monika pisze: Zaszłam 
w ciążę, ale ojciec dziecka mnie 
zostawił i nie chce mieć z nami nic 
wspólnego. Za dwa miesiące będę 
rodzić. Mam kłopot, jeśli chodzi np. 
o kwestię nazwiska dla dziecka. Czy 
mogę nadać swoje, żeby ono w przy-
szłości miało jasno określoną przy-
należność? I czy w przypadku nada-
nia swojego nazwiska mam prawo 
pozwać ojca dziecka o alimenty? 
A co będzie się działo, gdy w przy-
szłości dziecko będzie potrzebowa-
ło paszportu? Ojciec musi wyrazić 
zgodę na jego wydanie? Generalnie 

chciałabym, by dziecko miało moje 
nazwisko, by otrzymywało alimen-
ty, ale z drugiej strony, by ojciec nie 
miał wpływu na jego wychowanie, 
skoro się nas wyrzekł. Czy to moż-
liwe z prawnego punktu widzenia? 
Jak mam rozwiązać tę sytuację, by 
dziecko jak najmniej na tym ucier-
piało? 

Sprawa naszej Czytelniczki 
jest bardzo skomplikowana, ze 
względu na konieczność uregu-
lowania wielu kwestii, które będą 
miały bezpośredni wpływ za-
równo na jej życie, jak i na życie 

dziecka. Kwestią kluczową w tej 
sytuacji jest to, czy ojciec dziecka 
uzna swoje ojcostwo dobrowolnie 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy 
matka dziecka będzie musiała to 
udowodnić na drodze postępo-
wania sądowego.

Jeżeli ojciec uzna dziecko, to 
wówczas ma prawo nadać mu 
swoje nazwisko. Jeżeli tego nie 
zrobi, wówczas dziecko będzie 
nosiło nazwisko matki. Istnieje 
też możliwość nadania podwój-
nego nazwiska, gdy zgadzają się 
na to obydwoje rodzice. 

Dla naszej Czytelniczki jed-
nak najważniejsze jest, by do-
prowadzić do tego, żeby jak naj-
szybciej ustalić ojcostwo, gdyż 
tylko wtedy będzie miała moż-
liwość uzyskania alimentów na 
rzecz dziecka. Pamiętać należy, że 
oprócz alimentów matka dziecka 
może również starać się o dodat-
kowe świadczenia związane z cią-
żą i porodem. 

Skoro ojciec dziecka się go 
wyrzekł i będzie nadal podtrzy-
mywał swoją decyzję w tym za-
kresie, wówczas warto od razu 
wraz z wnioskiem o ustalenie 
ojcostwa złożyć wniosek o pozba-
wienie go władzy rodzicielskiej. 
Matka dziecka będzie wtedy jedy-
ną osobą, która decydowała bę-
dzie o przyszłości swojego dziec-
ka, tj. o wychowaniu, sposobie 

leczenia, wyrobieniu paszportu, 
edukacji etc. Jednak ze względu 
na dużą zawiłość sprawy i ko-
nieczność uregulowania wielu 
kwestii, warto skontaktować się 
z adwokatem, aby możliwie jak 
najszybciej i najrzetelniej zała-
twić sprawę tak, by matka dziec-
ka mogła w spokoju wychowywać 
dziecko i jednocześnie zapew-
nić mu stabilną sytuację prawną 
i finansową. Należy pamiętać, że 
uregulowanie kwestii alimentów 
jest również konieczne, aby móc 
starać się o uzyskanie świadcze-
nia 500+.

adw. Anna Krawczyk-Koźmińska
fot. pixabay.com

Sporty zimowe

Białe szaleństwo na stoku
Jedni wolą spędzać zimę pod kocem, z książką i kubkiem grzańca, inni preferują 
aktywny wypoczynek. Podpowiadamy, gdzie na nizinach można uprawiać nar-
ciarstwo oraz snowboard.

W połowie lutego w naszym 
województwie zaczną się ferie 
zimowe. Jak dotąd pogoda nie 
sprzyjała uprawianiu sportów 
zimowych. Wszyscy jednak mają 
nadzieję, że w kolejnym miesią-
cu coś się zmieni. By szusować 
na nartach, wcale nie trzeba wy-
jeżdżać w góry. Oto geograficznie 
nam bliższe ośrodki, które można 
odwiedzić.

Wieżyca – Koszałkowo 
Miejscowość położna w po-

łowie drogi między Kościerzy-
ną a Kartuzami, na Kaszubach. 
Znajduje się tam ośrodek nar-
ciarski, z którego korzysta wie-
lu mieszkańców między innymi 
pobliskiego Trójmiasta. Z Kar-
tuz można dojechać do Wieżycy 
drogą numer 224 (około 30 mi-
nut). Natomiast z Kościerzyny 

przejazd drogą numer 20 zajmie 
nam również około pół godziny. 
Na miejscu mamy do dyspozycji 
dwa stoki o długości 300 i 150 
m. Oczywiście na górę wjeżdża-
my wyciągami. Karnet na wjazd 
dwugodzinny to wydatek 50 zł, 
całodzienny - 95 zł. Na miejscu 
można wypożyczyć sprzęt nar-
ciarski. Za komplet, czyli narty, 
buty, kijki – na dwie godziny – 

zapłacimy 25 zł, na cały dzień 45 
zł. Komplet snowboardowy to 
wydatek odpowiednio 20 i 30 zł. 
Podczas przerw od aktywnego 
wypoczynku możemy skorzystać 
z bogatej oferty gastronomicz-
nej. Dostępna jest również szkół-
ka narciarska.

Sopot – Łysa Góra
To niewielkie wniesienie (120 

m n.p.m) położne w Sopocie nie-
daleko Opery Leśnej. Znajduje się 
tu wyciąg o długości 286 metrów, 
który zapewnia możliwość zjazdu 
ze wzniesienia na wysokości 39 
metrów. To jedyne takie miejsce, 
gdzie równocześnie możemy po-
dziwiać panoramę Gdańska i So-
potu. Karnet narciarski kosztuje 
za jeden przejazd 2 zł. Wypoży-
czenie sprzętu narciarskiego lub 
snowboardowego to wydatek 25 
zł/godz. lub 40 zł na cały dzień. 

Unisław
Miejscowość położona na 

trasie do Bydgoszczy. Ośrodek 
narciarski znajduje się tuż za gra-
nicą miasteczka, w dolinie Dolnej 
Wisły. Na miejscu czekają trzy 
wyciągi o długości 300 m, a tra-
sa zjazdowa liczy sobie ponad 
400 m. Różnica wzniesień to 40 
metrów. Na miejscu jest również 
parking na 300 samochodów, ale 
w weekendy już o godzinie 10.00 
trudno o miejsce. Można skorzy-

stać z wypożyczalni sprzętu. Ze-
staw narciarski lub snowboardo-
wy kosztuje 25 zł/godz. lub 40 zł 
za cały dzień. 

Kurza Góra w Kurzętniku 
Ośrodek narciarski usytu-

owany jest w miejscowości Ku-
rzętnik, na trasie Toruń – Olsz-
tyn, przy głównej drodze numer 
15. Spotkamy tu trzy wyciągi 
i trzy trasy: 550 m, 770 m i 60 
m. Trasy zjazdowe nie są wyma-
gające i dzieci z łatwością sobie 
poradzą. Ceny karnetów na wy-
ciągi wynoszą odpowiednio za 1 
godz. 20 zł, za 6 godzin 65 zł. Na 
miejscu można skorzystać z wy-
pożyczalni sprzętu narciarskiego. 
Ceny kształtują się podobnie, jak 
w innych tego typu ośrodkach. 
Jest również szkółka narciarska 
i lodowisko.

Myślęcinek
Ośrodek narciarski znajdu-

je się w Leśnym Parku Kultury 
i Wypoczynku w Bydgoszczy. Jest 
tu kilka wyciągów orczykowych 
i kilka tras zjazdowych. Cena za 
pojedynczy zjazd wynosi 2 zł. 
Można wykupić karnety godzi-
nowe lub też zjazdowe, np. kar-
net na 10 zjazdów kosztuje 15 zł. 
Na miejscu są też zjazdy na pon-
tonie. 

(Maw)
fot. pixabay.com
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w XII wieku. Najpierw jako drew-
niana świątynia, która przez lata 
była rozbudowywana, aby swoją 
dzisiejszą postać osiągnąć właśnie 
w XV wieku. Kościół ten można 
zwiedzać, ale niestety za wstęp 
trzeba zapłacić. Dla kilkuosobowej 
rodziny jest to wydatek ok. 100 zł. 
Głównym akcentem w tym koście-
le jest niewątpliwie ołtarz główny, 
który został wykonany przez słyn-
nego Wita Stwosza. Kościół wielo-
krotnie zmieniał wnętrze. Ostatni 
raz pod koniec XIX wieku jego wy-
strój zmienił się na neogotycki. Po-
lichromię wykonał sam mistrz Jan 
Matejko, który współpracował wte-
dy ze Stanisławem Wyspiańskim. 
W czasach współczesnych świąty-
nia przeszła gruntowny remont, 
którego zwieńczeniem była w 2003 
roku wymiana całego dachu. 

Sukiennice – zabytkowe su-
kiennice znajdują się przy Rynku 
Głównym i są niezaprzeczalnie 
jednym z najbardziej charaktery-
stycznych elementów Krakowa. 
Powstały w 1257 roku, kiedy to król 
Bolesław Wstydliwy podczas lokacji 
miasta, czyli nadania praw miej-
skich, zobowiązał się do wysta-
wienia punktów handlowych dla 
miejscowych rzemieślników. Pier-
wotnie był to podwójny szereg kra-
mów kupieckich, które w następ-
nych latach zadaszono. Murowane 
sukiennice wybudowano dopiero 
w połowie XIV wieku, za czasów pa-
nowania króla Kazimierza III Wiel-
kiego. Nie przetrwały one jednak 
długo. Strawił je pożar w 1555 roku. 
Ponownie odbudowane w 1559 roku 
przetrwały do 1879 roku, kiedy 
nastąpiła kolejna rozbudowa. Po-
większono halę targowisk, w dolnej 
części znajdowały się kramy ku-
pieckie, a pomieszczenia w górnej 

części przeznaczono na muzeum. 
Obecnie na dole znajdują się sklepi-
ki z wyrobami regionalnymi, biżu-
terią i pamiątkami. W górnej części 
mieści się natomiast galeria malar-
stwa i rzeźby XIX wieku. Sukiennice 
kryją też wejście do podziemnego 
szlaku turystycznego.

Zamek Królewski 
na Wawelu – zamek obronno-

rezydencyjny zajmuje powierzch-
nię ponad 7 tys. metrów kwadra-
towych. Znajduje się w nim 71 sal, 
które w większości są udostęp-
nione dla zwiedzających. Zamek 
w przeszłości, jak i obecnie, jest 
wizytówką Krakowa. Za panowa-
nia każdego króla był rozbudowy-
wany, gdyż każdy monarcha miał 
swoją wizję tej rezydencji. W salach 
znajdują się stałe wystawy. I tak 
możemy zobaczyć reprezentacyj-
ne komnaty królewskie i prywatne 
apartamenty, wyposażenie tych sal. 
Osobno warto zwiedzić zbrojow-
nię oraz skarbiec koronny. Sztuka 
wschodu przedstawiana jest jako 
osobny dział. Turystom udostęp-
nione są również cztery narożne 
wieże, z których dwie noszą imiona 
władców Polski. Mamy wieżę Jana 
III Sobieskiego i wieżę Zygmunta III 
Wazy, kolejne to Duńska i Jordan-
ka. Trzeba również koniecznie zo-
baczyć ogrody królewskie.

Aby zwiedzić zamek na Wawe-
lu, trzeba mieć trochę szczęścia. 
Bilety dla prywatnych turystów są 
nie do zdobycia bez wcześniejszej 
rezerwacji. Chyba że jest się obco-
krajowcem. W tym przypadku bile-
ty wstępu dostaniemy za każdym 
razem. Trzeba się jednak liczyć ze 
sporym wydatkiem.

(Maw)
fot. internet

Kraków to drugie pod wzglę-
dem liczby mieszkańców (800 tys.) 
i powierzchni miasto w Polsce. Do 
1795 roku był stolicą i miastem 
koronacyjnym, a także nekropolią 
królów Polski.  Od 1000 roku to 
również stolica diecezji krakow-
skiej. Można tu znaleźć główne sie-
dziby Polskiej Akademii Umiejętno-
ści, Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury i wielu innych insty-
tucji ważnych dla naszego kraju. To 
również prestiżowy ośrodek nauki 
z Uniwersytetem Jagiellońskim na 
czele.

Obronny Wawel był siedzibą 
najstarszego ośrodka osadniczego 
w plemiennym państwie Wiślan. 
Około 990 roku gród znajdował się 
w granicach państwa piastowskie-
go, stając się jedną z głównych sie-
dzib królestwa. Pierwsza wzmianka 
o Krakowie pochodzi z dokumentu 
„Dagoma iudex” z 992 roku. Wtedy 
to obok Wawelu stała świątynia 
pogańska, na miejscu której zbu-
dowano kościół romański pw. św. 
Michała Archanioła. 

Za panowania Kazimierza Od-
nowiciela Kraków stał się siedzibą 
książęcą. Pierwszy akt lokacyjny 
miasta otrzymał w 1257 roku od 

księcia Bolesława V Wstydliwego. 
Nowo powstałe miasto zostało za-
siedlone głównie przez Ślązaków 
i Niemców, a język niemiecki do-
minował aż do XIII wieku. Pomię-
dzy Krakowem a Wawelem istniała 
osada Okół, która została wcielona 
do granic miasta przez króla Wła-
dysława Łokietka. To właśnie wte-
dy, w 1320 roku, został koronowany 
w katedrze wawelskiej. W następ-
nych latach miasto rozwijało się 
pod względem architektonicznym 
i gospodarczym. Powstał uniwer-
sytet, Barbakan i rozbudowano 
mury miejskie. 

W XVI wieku, za czasów króla 
Zygmunta III Wazy, przeniesiono 
stolicę z Krakowa do Warszawy. 
Jednak faktycznie Kraków był sto-
licą Polski do czasów ostatnich 
rozbiorów. Wraz z upadkiem Rze-
czypospolitej, zaczął się upadek 
tego miasta. W XVIII wieku było 
ono wielokrotnie zdobywane przez 
wojska pruskie, austriackie i rosyj-
skie. Po III rozbiorze Polski zosta-
ło zajęte przez wojska austriackie. 
Dopiero w październiku 1809 roku 
Kraków przyłączono do Księstwa 
Warszawskiego, ale nie na długo. 
W 1846 roku trafił we władanie Au-

strii i pozostawał aż do 1918 roku. 
W międzyczasie miasto powięk-
szyło się. W październiku 1918 roku 
w Krakowie powstała Polska Ko-
misja Likwidacyjna z Wincentym 
Witosem na czele, która przejęła 
władzę w mieście.

W okresie międzywojennym 
Wawel stał się siedzibą prezyden-
ta. W czasie II wojny światowej 
w Krakowie stacjonował Generalny 
Gubernator. Okupant niemiecki za-
czął niszczenie polskiego dorobku 
kulturowego i eksponowanie wła-
snej tradycji historycznej. Kraków 
został wyzwolony 18 stycznia 1954 
roku przez wojska radzieckie. Mia-
sto nie zostało zniszczone.

Obecnie w Krakowie przeplata 
się historia i teraźniejszość. To bar-
dzo ważny ośrodek naukowo-go-
spodarczy na mapie Polski.

Poniżej przedstawiamy tylko 
kilka zabytków, które trzeba ko-
niecznie zobaczyć, będąc w Krako-
wie.

Kościół Mariacki to archipre-
zbiterialny kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, zwany też 
bazyliką, zbudowany na przełomie 
XIV i XV wieku. Kościół ten faktycz-
nie powstał dużo wcześniej, bo już 

Wzgórze Wawelskie Kościół Mariacki w Krakowie

Rynek z Sukiennicami

Kraków – stolica Polski
TURYSTYKA  Kraków to przepiękne miasto, które pod względem historycznym jest na pewno nadal 
stolicą Polski
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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)

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.

Kolorowanki dla dzieci
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11 stycznia uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej i milusińscy 
z Klubu Malucha zainaugurowali 
współpracę i przygotowania do 
zbliżających się dni babci i dziad-
ka

– To pierwsze spotkanie na-
szych przedszkolaków z uczestni-
kami Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej – mówi Anna Kawałkowska 
z przedszkola „Klub Malucha”. – 
Chcemy, aby dzieci integrowały się 
z naszymi gośćmi, razem bawiły 
się i pracowały, a okazja jest wy-
śmienita, bo nic tak nie łączy jak 
wspólne przygotowywanie laurek 
dla ukochanych babć i dziadków. 
Już od pierwszych minut spotka-
nia widać, że dzieci są zachwycone 

wizytą gości i dogadują się świet-
nie.

Podopieczni lipnowskiego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej też 
nie kryli radości z wizyty w przed-
szkolu i możliwości wspólnej pra-
cy twórczej z milusińskimi. Było 
przekazywanie doświadczeń pla-
stycznych, pomysłów, pomaganie 
i rozmowy. Przedszkole tętniło 
życiem, wspomnieniami i opo-
wiastkami o ukochanych dziad-
kach, planami na zbliżające się 
ważne dla nich dni.

– W niedzielę 21 stycznia jest 
Dzień Babci, a w poniedziałek 22 
stycznia Dzień Dziadka – przypo-
minają zgodnie uczestnicy babci-
nej integracji. – Pamiętać trzeba 

o życzeniach, buziakach i laur-
kach.

A prezenty już są gotowe i to 
jakie. Laurek wykonanych wła-
snoręcznie i z taką pieczołowito-
ścią jak te zrobione w czwartek 
w Klubie Malucha nie można kupić 
w żadnym sklepie. Babcie i dziad-
kowie uczestników spotkania będą 
miały powody do radości i dumy. 
My też dołączamy się do życzeń 
dla wszystkich babć i dziadków.

Patronem medialnym inau-
guracji spotkań integracyjnych był 
tygodnik CLI. Już możemy zdra-
dzić, że wkrótce odbędą się kolej-
ne, a relacje z nich opublikujemy 
na naszych łamach.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

To wszystko dla babci

Pomoc przedszkolanek była koniecznaWszystkiego najlepszego babciu i dziadku

Integracja udała się

Babcina integracja
lipno/powiat  11 stycznia uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i milusińscy z Klubu Malucha zainaugurowa-
li współpracę i przygotowania do zbliżających się dni babci 
i dziadka

ZuZanna Zofia
 Staniszewska urodziła 

się 11 stycznia w lipnow-
skim szpitalu, ważyła 3,3 
kg i mierzyła 55 cm. Jest 
córką Pawła i Joanny z Ra-
domic, a siostrą Pauliny, 
Patrycji i Oliwii

Bartłomiej marcZewski
 urodził się 10 stycz-

nia w lipnowskim 
szpitalu, ważył 3,05 kg 
i mierzył 55 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem 
Dariusza i Moniki z Do-
brzynia nad Wisłą

larysa mikołajcZyk
 urodziła się 11 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3,38 kg i mierzyła 
58 cm. Jest córką Adama 
i Agnieszki z Lipna, a sio-
strą Jakuba i Brajana

Noworodki

Nowi mieszkańcy 
powiatu i okolic

oskar Głowacki 
 urodził się 14 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, wa-
żył 3,85 kg i mierzył 60 cm. 
Jest synem Przemysława 
i Darii z Czernikowa, a bra-
tem Oliwii

maja orłowska
 urodziła się 8 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 2,8 kg i mierzyła 
54 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Marcina i Zofii 
z Kukowa 

michał Bojałkowski 
 urodził się 9 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważył 3,6 kg i mierzył  
55 cm. Jest synem Czarka 
i Agnieszki z Rumianko-
wa, ma siostrę Dominikę 

ZuZanna jaworska
 urodziła się 10 stycznia 

w lipnowskim szpitalu, 
ważyła 3 kg i mierzyła  
56 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Kamila i Klaudii 
ze Skępego 

fot. lidia jagielska
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Zbrodnia jakich mało

Rolny sabotaż

O małych miejscowościach ziemi dobrzyńskiej 
głośno było w prasie krajowej prawie zawsze przy 
okazji najstraszniejszych przestępstw. Jedno z nich 
zdarzyło się w 1924 roku.

W czasie wojny sabotowanie Niemców było jedną 
ze skuteczniejszych metod walki. I nie potrzeba 
było wysadzać torów kolejowych. Czasem wystar-
czało, by na polach płonęły stogi.

Zbrodnia, o której mowa 
nadawałaby się na scenariusz hor-
roru. Dokonano jej na początku 
stycznia 1924 roku. W niepozornym 
domu w okolicach Bobrownik otoc-
zonym z wszystkich stron przez las 
mieszkała rodzina Strycharskich. 
14 stycznia dom odwiedził jeden 
z sąsiadów zaniepokojony tym, że 

nie widział Strycharskiego na um-
ówionym spotkaniu. Gdy otworzył 
drzwi do domu, zobaczył straszny 
widok. Na podłodze znalazł zwłoki 
Strycharskiego, jego żony i trojga 
dzieci w wieku od 3, 4 i 6 lat.

 Przy życiu pozostała 
tylko siostra Strycharskiej. Była 
strasznie poraniona i policjanci 

nie mogli dowiedzieć się zbyt wiele 
o napadzie. Dodatkowo szokował 
fakt, że z twarzy gospodyni Stry-
charskiej nie pozostało prawie nic, 
ponieważ została wyjedzona przez 
mieszkające w domu koty.

 Policja sprowadziła 
psy gończe, które doprowadziły 
ją do Wisły przed przeprawą do 
Nieszawy. Początkowo winnych 
nie znaleziono. Dopiero zeznania 
ocalałej siostry naprowadziły 
policję, która znalazła jednego 
z członków bandy, która napadła 
na gospodarstwo w celach rabun-
kowych. Niestety nie wiemy jaki 
los spotkał napastników.

(pw)

W 1943 i 1944 roku Niemcy 
powoli przekonywali się co do 
faktu, że wojna jest już przegra-
na. Milionowe armie należało 
wciąż utrzymywać. Oprócz broni 
potrzebowano także żywności. 
Ta była sprowadzana także z ok-
upowanych rejonów naszego 
kraju. Powiat lipnowski został 
włączony do III Rzeszy, osiedlono 
tu wielu kolonistów. Po żniwach 
1943 i 1944 roku odnotowano po 
kilkanaście przypadków, gdy na 
polach powiatu lipnowskiego 
i rypińskiego płonęły stogi si-
ana. Niemieckie służby śledcze 
jako winnych określały “polnishe 
partisanen” i było to prawdą.

 Akcje palenia stogów 
organizowali tak członkowie 
Gryfa Pomorskiego jak i Gwar-
dii Ludowej. Nie była to jedyna 

forma rolnego sabotażu. Czasem 
wykorzystywano nieudolność 
nienieckich zarządców, którzy 
wydawali nieświadome polecenia 
powodujące straty w inwentarzu. 
W 1941 roku podpalono młyny 
w Toruniu i Lubiczu. W 1942 
roku grupa sabotażowa z Rypina 
została wyceniona przez Niem-
ców na 250 tys. marek. W innych 
rejonach tej części kraju zdarzało 
się, że płonęły całe zabudowania 
folwarczne.

 Niestety sabotaż miał 
też ciemną stronę dla ludności 
cywilnej. Rolnicy byli karani 
przez Niemców, stosowano os-
trzejsze rekwizycje, dlatego par-
tyzanci nie nadużywali tej formy 
walki.

(pw), fot. ilustracyjne
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Pomocnik wampira
Psychopatyczni mordercy towarzyszą każdym czasom. Z nowszej historii 
znany jest wampir z Bytowa, a w 1934 roku Polska emocjonowała się sprawą 
wampira z Łowicza. Jego pomocnikiem był Józek Ameryka, który działał na 
terenie lipnowskiego.

Józef Napora był znany sz-
erszemu gronu mieszkańców 
Lipna i Włocławka jako Józek 
Ameryka. Do Polski trafił właśnie 
z z Ameryki na początku lat 20. 
Zaaklimatyzował się jako złodziej. 
Był kilkunastokrotnie karany 
m. in. za napady na terenie lip-
nowskiego. Był ostrożny i przy tym 
niezwykle inteligentny. Na karier-
ze złodzieja zaważyły słowa, które 
padły z ust niejakiego Ensztajn 

znanego jako “wampir z Łowicza”. 
Ten seryjny morderca w bestialski 
sposób pozbawiał życia mieszkanki 
okolic Łowicza i Włocławka.

 `Wampir zeznał, że 
przy wszystkich morderstwach 
towarzyszył mu Józef Ameryka. 
Napora ukrywał się skutecznie 
przez kilka miesięcy. Przeniósł 
się do Inowrocławia, gdzie 
zorganizował własną szajkę. Wyda-
li go... inowrocławscy złodzieje, dla 

których był nową konkurencją. 
Podczas przesłuchań śledczy ustal-
ili, że Józek Ameryka nie mordował 
kobiet, ale okradał je. Ensztajn 
i Józef Ameryka zostali osadzeni 
w areszcie we Włocławku. Tu byli 
też sądzeni. Ensztajn skończył na 
szafocie, natomiast Józef Ameryka 
otrzymał karę dożywotniego poz-
bawiania wolności.

(pw)

Historia Nowodworskiego zac-
zyna się w 1544 roku w Tucholi. 
Przyszedł na świat w dość ubogiej 
rodzinie szlacheckiej, która poza 
herbem nie posiadała majątku. 
Dla tego typu ludzi były tylko 
dwie ścieżki kariery: zakon lub 
wojsko. Bartłomiej Nowodrowski 
połączył obie. W młodości nie 
odebrał należytego wykształcenia. 
Wyjechał na Ruś, gdzie zawsze 
potrzebowano młodych ludzi, 
którzy chcieliby walczyć. Rejon 
był niespokojny. Nawiedzały go 
najazdy Tatarów, którzy łupili 

wsie i zabierali ludzi 
w jasyr, czyli niewolę. 
Kuriera Bartłomieja 
rozwijała się bardzo 
dobrze. Był świetnym 
żołnierzem, ale ni-
estety pewnego dnia 
wyzwał na pojedynek 
jednego z członków 
dworu króla. Wygrał 
i zabił rywala, ale był 
zmuszony uciekać 
z kraju.

 Trafił do Francji, gdzie 
zaciągnął się do służby wojskowej 
i przez 17 lat zwiedził wiele pól 
bitew. Zyskał też wielką sławę. 
W końcu w wieku 55 lat popłynął 
na Maltę. Wyspa była własnością 
zakonu maltańskiego. Nowodwor-
ski miał przy sobie list polecający 
od króla Francji, więc został bez 
problemu przyjęty przez generała 
zakonu Don Marcina Gariez 
i złożył śluby. Maltańczycy nie za-
jmowali się wyłącznie modłami. 
Był to zakon walczący. W 1601 
roku nasz bohater miał przyczynić 

się do zdobycia przez zakon twi-
erdzy Lepanto (obecnie Grecja). 
Przeciwko tureckim Osmanom 
Nowodworski walczył przez 7 
lat. W końcu, po ćwierćwieczu 
wrócił do Rzeczpospolitej. Tu 
trafił na ważne stanowisko kapi-
tana roty trzymającej straż przy 
królu Zygmuncie III Wazie. Wraz 
z monarchą trafił pod Smoleńsk. 
Był 1609 rok i wojska polskie 
oblegały tą rosyjską twierdzę. 
Smoleńsk był potężnym mias-
tem, które posiadało aż 38 baszt 
i system wysokich na kilkanaście 
metrów murów. Broniło ich 20 
tys. żołnierzy i mieszczan. No-
wodworski miał podczas nocnej 
wyprawy z kilkunastoma ochot-
nikami podłożyć minę pod jedną 
z bram miasta. Akcja powiodła się, 
a Smoleńsk trafił po dwóch latach 
oblężenia w polskie ręce. Zygmunt 
II Waza uhonorował Nowodwor-
skiego kosztowną szablą ze swojego 
skarbca.

 W okresie pokoju Nowod-
worski wędrował po Polsce. Mimo, 

że sam nie posiadał wykształcenia, 
bardzo zainteresował się nauką 
oraz edukacją młodych ludzi. 
W czasie wojen dorobił się sumy 8 
tys zł. Na owe czasy był to mały 
majątek, który przeznaczył m. in. 
na utrzymanie 4 uczniów z powi-
atu tucholskiego. Troje pochodziło 
ze stanu szlacheckiego, a jeden 
z mieszczańskiego. Zapewne w ten 
sposób chciał oszczędzić im ścieżki 
życiowej, którą musiał przed laty 
wybrać. Drugą część majątku 
wydał na utrzymanie 3 nauczy-
cieli w szkołach.

 Początek XVII wieku nie 
obfitował w długie okresy poko-
ju, to też Nowodworski wkrótce 
udał się na kolejną wyprawę 
wojenną u boku hetmana Chod-
kiewicza. Został ranny podczas 
jednej z bitew, ale nie rezygnował 
z wyprawy mimo zaawansow-
anego wieku. Trafił pod Moskwę, 
gdy polskie wojska oblegały to 
miasto. Został ponownie ranny, 
w ten sposób zakończył wyprawę 
i wrócił do Krakowa. Na miejscu 

ponownie wydał swoje pieniądze 
na naukę. Zafundował krakows-
kim profesorom wydruk ich 
książek. – „Nie mogę drugiej 
zasługi godniejszej Rzeczpospolitej 
zostawić, jako nauki uczonych już 
ludzi wspierając i niedostatkowi 
wielu akademików chudobą swoją 
dogadzając – pisał Nowodworski. 
 Zapisek ten był dokony-
wany lewą ręką, ponieważ w wyni-
ku ran pod Moskwą prawa ręka 
została mu ujęta. Nowodworski 
zmarł w 1624 roku w Warszawie. 
Do końca pozostawał aktywny 
w sferze nauki. Do dziś jego imię 
nosi jedna ze szkół w Krakowie, 
którą założył oraz szkoła w Tucho-
li. W jednej z książek poświęconych 
Pomorzu z okresu przedwojen-
nego Nowodworskiego popisano 
słowami: – „Pamięci Bartłomieja, 
rycerza bez skazy i trwogi, który 
przez swe wiekopomne fundacje 
nierozerwalnym węzłem połączył 
Pomorze i Kraków”.

(pw)

Wojownik z duszą naukowca
XVI WIEK  Bartłomiej Nowodworski to bardzo mało znana postać w polskiej historii, chociaż na jej 
temat można by nakręcić świetny film historyczny. Walczył przeciwko Osmanom i Rosjanom. Był 
kawalerem maltańskim i świetnym wojskowym



Kwota wolna od podatku dla wynagrodzeń za 2018 rok, dla których zastosowanie znajduje skala podat-
kowa, wynosi 8000 zł. Wyższa jest również w 2018 roku kwota zmniejszająca podatek.

zł.
Najem
Od 1 stycznia 2018 roku stawka 

ryczałtowego podatku od przycho-
dów z czynszu najmu wynosi 8,5 
procent pod warunkiem, że jego 
wartość nie przekracza 100 000 zł.

– Po przekroczeniu tej kwoty 
stawka rośnie do 12,5 procent – 
zastrzega Mariusz Mańkowski, za-
stępca naczelnika Urzędu Skarbo-
wego w Lipnie. – Dotychczasowe 
przepisy pozwalały na opodatko-
wanie przychodów z najmu stawką 
8,5 procent niezależnie od wysoko-
ści generowanych przychodów.

Kwota wolna od podatku 
PIT za 2017 rok
Za 2017 rok (rozliczenie do koń-

ca kwietnia 2018 roku) obowiązuje 
inna niż do tej pory kwota wolna 
od podatku. Jej wysokość zależy od 
dochodu podatnika.

– Kwota wolna od podatku to 
wartość dochodu, do wysokości 
którego podatnik nie musi płacić 
podatku – wyjaśnia Mariusz Mań-
kowski. – Jest ona bezpośrednią 
konsekwencją stosowania tzw. 
kwoty obniżającej podatek. Podat-
nicy mogą bowiem odejmować od 
obliczonego i należnego od nich 
podatku pewną kwotę, której wy-
sokość w roku 2017 (rozliczenie 
w roku 2018) wyniesie maksymal-
nie 1188 zł. W efekcie jej stosowa-
nia, maksymalna kwota wolna od 
podatku za rok 2017 wynosi 6600 
złotych.

– W związku z trwającą akcją 
składania zeznań podatkowych 
za rok 2017, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom podatników, wzo-
rem lat ubiegłych, zmierzając do 
ułatwienia i uproszczenia rozliczeń 
podatkowych za 2017 rok urucho-
miliśmy w siedzibie naszego Urzę-
du Skarbowego w Lipnie przy ulicy 
Staszica 4,  w sali obsługi podatnika 
na parterze stanowisko do przesy-
łania deklaracji drogą elektroniczną, 
z którego podatnicy mogą korzy-
stać w godzinach pracy z pomocą 
pracownika Urzędu – informuje 
Mariusz Mańkowski. – W tym celu 
przed przystąpieniem do wysyłania 
zeznania podatkowego za 2017 rok 
należy przygotować:  dowód oso-
bisty, kwotę przychodu z zeznania 
podatkowego za 2016 rok, informa-
cje od płatników, z zakładów pracy 
o uzyskanych dochodach w 2017 
rok i dokumenty uprawniające do 
odliczeń. Zachęcam jednocześnie 
do wysyłania deklaracji podatko-
wych przez internet, gdyż jest to 
najprostszy i najszybszy sposób ich 
złożenia. 

Wszelkie niezbędne informacje 
potrzebne do skorzystania z tego 
prostego i oszczędnego sposobu 
składania rozliczeń podatkowych 
dostępne są na stronie  www.e-de-
klaracje.gov.pl. i www.portalpodat-
kowy.mf.gov.pl oraz www.szybkipit.
pl lub www.finanse.mf.gov.pl 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Zwolnienie w podatku od 
towarów i usług (VAT)
Zwolniona od podatku jest 

sprzedaż dokonana przez podat-
ników, której wartość nie przekro-
czyła łącznie w poprzednim roku 
podatkowym kwoty 200 000 zło-
tych (art. 113 ust. 1 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – j. t.  Dz. U. z 2016 r., poz. 
2024 ze zm.) i sprzedaż dokonywa-
na przez podatnika rozpoczynają-
cego w trakcie roku podatkowego 
wykonywanie czynności podlegają-
cych opodatkowaniu, jeżeli przewi-
dywana przez niego wartość sprze-
daży nie przekroczy w proporcji do 
okresu prowadzonej działalności 
gospodarczej w roku podatkowym 
kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 9 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług – j. t. Dz. U. 
z 2016 r.,  poz. 2024 ze zm.).

Do wartości sprzedaży nie wli-
cza się kwoty podatku, wewnątrz-
wspólnotowej dostawy towarów 
oraz sprzedaży wysyłkowej z tery-
torium kraju oraz sprzedaży wysył-
kowej na terytorium kraju, odpłat-
nej dostawy towarów i odpłatnego 
świadczenia usług zwolnionych od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 
1 lub przepisów wydanych na pod-
stawie art. 82 ust. 3 z wyjątkiem 
transakcji związanych z nierucho-
mościami, usług, o których mowa 
w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38 – 41, 
usług ubezpieczeniowych, jeżeli 
czynności te nie mają charakteru 
transakcji pomocniczych, odpłatnej 
dostawy towarów, które na podsta-
wie przepisów o podatku dochodo-

wym są zaliczane przez podatnika 
do środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych podle-
gających amortyzacji.

Ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych
– Limit przychodów za 2017 

rok uprawniający do opodatkowa-
nia ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych w roku 2018 wy-
nosi 1 078 425 złotych, czyli 250 000 
euro – informuje zastępca naczel-
nika lipnowskiego Urzędu Skarbo-
wego Mariusz Mańkowski. – Prawo 
do kwartalnego opłacania ryczałtu 
w 2018 roku będą mieli podatnicy, 
których przychody w 2017 roku nie 
przekroczyły kwoty 107 842, 50 zł, 
czyli 25 000 euro.

Mały podatnik
W roku 2018 małym podatni-

kiem w rozumieniu ustawy o VAT 
będzie podatnik, u którego war-
tość sprzedaży wraz z kwotą po-
datku nie przekroczyła w roku 
2017 kwoty 5 176 000 zł (1 200 000 
euro), prowadzący przedsiębior-
stwo maklerskie, zarządzający fun-
duszami inwestycyjnymi, będący 
agentem, zleceniobiorcą lub inną 
osobą świadczącą usługi o podob-
nym charakterze, z wyjątkiem ko-
misu – jeżeli kwota prowizji lub 
innych postaci wynagrodzenia za 
wykonane usługi (wraz z kwotą po-
datku) nie przekroczyła w 2017 roku 
kwoty 194 000 zł (45 000 euro).

 – W 2018 roku małym 
podatnikiem w rozumieniu ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych jest podatnik, u które-
go wartość przychodu ze sprzeda-

ży, wraz z kwotą podatku VAT, nie 
przekroczyła w 2017 roku  kwoty 
5 176 000 złotych, czyli 1 200 000 
euro – mówi Mariusz Mańkowski.

Księgi rachunkowe
Założenie ksiąg rachunkowych 

w roku 2018 jest obowiązkowe, je-
żeli przychody netto ze sprzedaży 
towarów, produktów i operacji fi-
nansowych za poprzedni rok ob-
rotowy wyniosły co najmniej 8 627 
400 zł (2 000 000 euro).

Jednorazowa amortyzacja 
(pomoc deminimis)
– Do jednorazowych odpi-

sów amortyzacyjnych od wartości 
początkowej środków trwałych, 
z wyłączeniem samochodów oso-
bowych, mają prawo podatnicy 
rozpoczynający działalność oraz 
mali podatnicy –informuje zastęp-
ca szefa lipnowskiej skarbówki.

W 2018 roku łączna kwota od-
pisów amortyzacyjnych nie może 
przekroczyć równowartości  216 
000 zł (50 000 euro).

Kasy rejestrujące
Zwolnieni są z obowiązku ewi-

dencjonowania w danym roku po-
datkowym podatnicy, u których 
obrót zrealizowany na rzecz osób 
fizycznych nie prowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych nie przekroczył 
w poprzednim roku podatkowym 
kwoty 20 000 zł, a dla podatników 
rozpoczynających w poprzednim 
roku podatkowym dostawę towa-
rów lub świadczenie usług, jeżeli 
obrót z tego tytułu nie przekroczył 
w proporcji do okresu wykonywa-
nia tych czynności kwoty 20 000 
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Fiskus już czeka
REGION  Początek roku to czas rozliczeń podatkowych za rok miniony i wdrażania wprowadzonych do 
systemu zmian. O nowościach i obowiązujących limitach przypomina podatnikom naczelnik Urzędu Skar-
bowego w Lipnie, a na podatników już czeka stanowisko do szybkiego składania PIT-ów

Dochód roczny podatnika Stawka podatku Kwota wolna

1 – 6600 zł 18% minus 1188 zł 6600 zł

6601 – 11000 zł 18% minus kwota 
zmniejszająca*

Degresywna – 
od 6600 do 3091 zł

11001 – 85528 zł 18% minus 556,02 zł 3091 zł

85529 – 127000 zł 32% minus kwota 
zmniejszająca*

Degresywna
– od 3091 do 0 zł

127001 zł 32% Brak kwoty wolnej 
od podatku

ponad Do –

– 6 600 1 188

6 600 11 000 1 188 pomniejszone o kwotę 
obliczoną według wzoru:

631,98 x (podstawa obliczenia 
podatku –  6600 zł) : 4400 zł

11 000 85 528 556,02

85 528 127 000 556,02 pomniejszone o kwotę 
obliczoną według wzoru:

556,02 x (podstawa obliczenia 
podatku – 85528 zł) : 41472 zł

ponad do –

– 8000 1440
8000 13000 1440 pomniejszone o kwotę 

obliczoną według wzoru:
883,98 x (podstawa obliczenia 
podatku – 8000 zł) : 5000 zł

13000 85528 556,02
85528 127000 556,02 pomniejszone o kwotę 

obliczoną według wzoru:
556,02 x (podstawa obliczenia 

podatku –
85528 zł) : 41472 zł

Dochód roczny podatnika Stawka podatku Kwota wolna

1 – 8000 zł 18% minus 1440 zł 8000 zł
8001 – 13000 zł 18% minus kwota zmniejszająca* Degresywna – 

od 8001 zł do 3091 zł

13001 – 85528 zł 18% minus 556,02 zł 3091 zł
85529 zł – 127000 zł 32% minus kwota zmniejszająca* Degresywna – 

od 3091 zł do 0 zł

od 127001 zł 32% Brak kwoty wolnej od podatku

Podstawa obliczenia podatku w złotych Kwota zmniejszająca 
podatek

Podstawa obliczenia podatku w złotych Kwota zmniejszająca 
podatek



Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Tuja, szmaragd, 0,50 zł. Tel. 518 518 
835

Nieruchomości

Działka budowlana 30 A, podzielona, 
uzbrojona. Tel. 54 289 73 47

Rolnictwo

Sprzedam sianokiszonkę z lucerny 
z 2017r. Tel. 662 017 028

Usługi

Transport koni, krów i innych zwierząt 
na terenie całej Polski. Atrakcyjne stawki 
i fachowe podejście. Tel 669 450 043

Transport koni, krów i innych zwierząt na te-
renie całej Polski. Atrakcyjne stawki i fachowe 
podejście. Tel 669 450 043

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, kontakt 
pod nr. tel. 600 990 042

Wyburzenia, rozbiórki budynków i konstruk-
cji kompleksowo wraz z wywozem odpadów. 
Transport wywrotka 16t. Usługi koparko-ła-
dowarka.Tel 783 812 584
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mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 608 219 596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto moto
części i akcesoria

skup aut / demontaż

materiały

ogrzewanie

usługi

Budowa i remonty

serwisy

usługi

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja
żłobki

/ przedszkola

Finanse
i bankowość
agencje / banki

biura rachunkowe

leasing

lombardy / kantory

ubezpieczenia

Komputery / IT

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Rolnictwo
/ leśnictwo

maszyny / serwis maszyn

ogrodnictwo / produkcja

Składy opału

Sport i rekreacja
fitness / aerobic

Surowce / skupy

Usługi
inne

salony fryzjerskie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
biura nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
inne

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

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

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

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

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

Sport i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
/ leśnictwo

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

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

ogrodnictwo / produkcja

Domy weselne
/ sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

ul. Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

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

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

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

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

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

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

żłobki
/ przedszkola

kredyty i pożyczki

lombardy / kantory

maszyny
/ serwis maszyn

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

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

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

Ośrodek 
szkolenia kierowców

Budowa i remonty

biura rachunkowe

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

Finanse
i bankowość

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU LIPNOWSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Usługi

Drewno/Węgiel

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

REKLAMA W CLI

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Wielkie jasełkowanie
LIPNO  8 stycznia w kinie Nawojka osiem grup teatralnych 
z lipnowskich szkół stanęło na scenie Pierwszego Przeglądu 
Przedstawień Bożonarodzeniowych „Międzyszkolne jasełkowa-
nie 2018”

– Międzyszkolne jasełkowa-
nie po raz pierwszy pojawiło się 
u nas w ubiegłym roku i dzieci 
tak nas wtedy zainspirowały, że 
postanowiliśmy zorganizować 
przegląd znowu i nagrodzić akto-
rów – mówił o genezie konkur-
su dyrektor Miejskiego Centrum 
Kulturalnego w Lipnie Arkadiusz 
Świerski. – Międzyszkolne jaseł-
kowanie miało być skierowane 
do uczniów klas IV-VI, ale odzew 
był tak ogromny, że poszerzyli-
śmy konkurs o kolejne kategorie 
wiekowe.

I w poniedziałkowy poranek 
na scenie lipnowskiego kina sta-
nęło aż osiem grup teatralnych, 
w pięknych strojach, z zachwyca-
jącą scenografią i nowatorskimi 
pomysłami na opowiedzenie naj-
ważniejszej historii narodzenia.

W jury I Przeglądu Przedsta-
wień Bożonarodzeniowych „Mię-
dzyszkolne jasełkowanie 2018” 
zasiedli: Sławomir Ciesielski 
(przewodniczący), Teresa Papro-
ta i Miłosz Makowski.

W kategorii uczniów klas 
zero szkół podstawowych I miej-
sce zdobył Oddział Przedszkolny 
ze SP nr 5 i ich „Maleńka miłość”. 
Wśród uczniów klas I-III szkół 
podstawowych wygrali aktorzy 
ze SP nr 3 z klasy III (grupa Kufer) 
za „Dobro i zło”. Drugie miejsce 
przypadło też SP nr 3, ale akto-
rom z klasy I b i III d za „Bajkowe 
Jasełka”, a trzecie miejsce akto-
rom z SP nr 2 z  klas III A, B, C 
za przedstawienie „Bóg się rodzi 
w naszym sercu”.

W kategorii uczniów klas 

IV-VI szkół podstawowych zwy-
ciężyli aktorzy z SP nr 3 z kla-
sy V C za „Wigilijną ulicę” przed 
uczniami z SP nr 5 z klasy V B, 
którzy wystawili „Cud nocy ci-
chej”. Najlepsi z klas siódmych 
szkół podstawowych okazali się 

aktorzy z SP nr 5 z klasy VII A, 
którzy zaprezentowali „Prezent 
dla najbliższych”. Drugie miejsce 
przypadło reprezentantom SP nr 
2 z klasy VII za „Błękitny Prezent”. 
Kolejny przegląd już za rok.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Uczniowie z dwójki zdobyli miejsce trzecie

Piękne kreacje aktorskie

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
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– W tygodniu poprzedza-
jącym finał przeprowadziliśmy 
zbiórkę pieniędzy w klasach, 
a każda klasa w podziękowa-
niu za włączenie się w zbiórkę 
otrzymała duże, czerwone serce 
– opowiada Jolanta Banasik, jed-
na z organizatorek szkolnej akcji 
w „piątce”. – Punktem kulmina-
cyjnym była przygotowana przez 
samorząd uczniowski loteria fan-
towa, w którą włączyła się cała 
społeczność szkolna. Było gorąco, 
uczniowie i nauczyciele chętnie 
wspierają dobre anioły. Dochód 
ze zbiórki i loterii wpłaciliśmy na 

konto Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

To był wyjątkowy, samodziel-
ny, a więc wymagający ogromne-
go zaangażowania finał. Autorski 
pomysł na akcję, a nawet na serca 
przyznawane w nagrodę zaanga-
żowanym w akcję klasom przy-
padł do gustu całej społeczności 
i zaowocował ponad 865 zł. Spo-
łeczność SP nr 5 znana jest z cha-
rytatywnych gestów, a więc i tym 
razem nie chciała przejść obojęt-
nie obok 26. finału WOŚP. Udało 
się, pieniądze zostały policzone 
w piątek i wpłacone na konto or-

kiestry. Organizatorkami szkolnej 
akcji były nauczycielki: Jolanta 
Banasik, Agnieszka Wrzosek. Ka-
tarzyna Cymerman, Agnieszka 
Górecka i Iwona Tomaszewska-
Baranowska.

– W tym roku pomagamy 
w leczeniu noworodków, a więc 
liczy się każda złotówka – mówią 
uczniowie. – Cieszę się, że mamy 
w szkole swój finał i na konto or-
kiestry wpłyną nasze pieniążki, ze 
szkoły nr 5 z Lipna.

Patronem medialnym szkol-
nego grania był tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Wielkie liczenie trwało do piątkowego popołudnia

Pomaganie się opłaca - mówią pierwszoklasiści

Dzieci z zerówki świeciły przy przykładem

sami zagrali dla noworodków
LIPNO  12 stycznia uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 zorganizowali szkolne granie dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i na konto 26. finału wpłacili 865,64 zł

Miniony tydzień w szkole 
w Maliszewie upłynął pod zna-
kiem zbierania pieniędzy na 
rzecz orkiestry Jurka Owsia-
ka. Działo się dużo, każdy 
dzień przynosił nowe atrakcje. 
Uczniowie ochoczo wzięli udział 
w licznych akcjach na rzecz 
WOŚP. W poniedziałek były za-
jęcia aerobiku, które po raz ko-
lejny z powodzeniem poprowa-
dziła Paulina Piórecka z klasy 
VII. We wtorek odbyły się pro-
jekcje filmów, a w środę dzieci 
z młodszych klas brały udział 
w fantówce – można było wylo-
sować maskotki, płyty, książki. 
Czwartek upłynął na podjadaniu 
aromatycznych ciast, ciasteczek, 
galaretek i innych smakowitości 
przygotowanych przez uczniów, 
zaś piątek to czas emocjonują-

cej licytacji. Gadżety ufundo-
wane zostały przez lipnowską 
placówkę Banku Spółdzielczego, 
sztab WOŚP w Lipnie oraz przez 
innych darczyńców. Ogromnym 
powodzeniem cieszyła się rów-
nież ścianka, na której ucznio-
wie chętnie robili sobie zabaw-
ne fotografie.

– Nasza szkoła po raz kolejny 
przystąpiła do akcji charytatyw-
nej Jurka Owsiaka – przypomi-
na nauczycielka Joanna Słabo-
szewska. – Pod koniec grudnia 
wolontariuszki wraz z opiekun-
ką samorządu uczniowskiego 
Magdaleną Kucińską odwiedziły 
warszawską siedzibę Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Lidia Jagielska 

– Jak co roku w szkole przygo-
towaliśmy wiele atrakcji – opowia-
dają organizatorki akcji. – Ucznio-
wie mieli okazję bawić się przy 
muzyce zespołu „Forte” i Dj Minik-
sa. W czasie zabawy odbywały się 
konkursy na wesoło, a także test 

wiedzy o WOŚP.
Atrakcji nie zabrakło dla niko-

go. Dzieci z klas młodszych chętnie 
i z pożytkiem uczestniczyły w po-
kazie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, przypominały za-
sady bezpieczeństwa oraz numery 

alarmowe. Duże zainteresowanie 
w szkole w Radomicach wzbudzi-
ła licytacja gadżetów związanych 
z WOŚP. Był też kiermasz ciast upie-
czonych przez rodziców, a także lo-
teria fantowa i seans filmowy.

– Podczas całej imprezy kwe-
stowano na rzecz Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy – przy-
pominają organizatorki. – Łącznie 
zebraliśmy 1791,80 zł.

Szkolnymi koordynatorami 
tegorocznej akcji orkiestrowej byli 
nauczyciele: Jolanta Miedzińska, 
Lucyna Siecińska, Katarzyna Tar-
kowska oraz opiekunowie samo-
rządów szkolnych Monika Gawroń-
ska i Anna Kujawska. Szczególną 
aktywnością wyróżnili się wolonta-
riusze: Natalia Chojnicka klasy III a, 
Karolina Małkiewicz klasy III b i Sta-
nisław Lewicki klasy VII a.

– Naszą imprezę odwiedzili 
również koordynatorzy ze sztabu 
WOŚP w Lipnie na czele z Jakubem 
Klabanem – dodają nauczyciel-
ki. – Uczniowie koła fotograficz-
nego pod opieką Anny Kujawskiej 
uwiecznili naszą akcję wspaniałymi 
fotografiami.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane

Tydzień z WOŚP
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szkole 
Podstawowej w Maliszewie trwał od 8 do 12 stycznia. 
Poprzedziła go wizyta uczniów w warszawskim szta-
bie Jurka Owsiaka.

Gmina Lipno

Wsparli orkiestrę
W miniony czwartek uczniowie Zespołu Szkół w Ra-
domicach po raz kolejny włączyli się w akcję fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Efektem 
szkolnych działań jest ponad 1700 złotych na koncie 
tegorocznego finału orkiestry Jurka Owsiaka.

Gmina Lipno
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orkiestra na sportowo
PIŁKA NOŻNA/PŁYWANIE  Podobnie jak w latach poprzednich Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lip-
nie uczestniczył w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach 26. finału WOŚP odbył się turniej 
piłkarski oraz akcja „Pierwszy Oddech Pod Wodą” na basenie

W piątek 12 stycznia rozegra-
no Halowy Turniej Piłki Nożnej, 
w którym wzięło udział 11 zespo-
łów. Drużyny były podzielone 
na dwie grupy. Zwycięzcy grup 
grali w wielkim finale zaś druży-
ny z drugich miejsc walczyły o 3. 
miejsce.

Ekipy, które wystąpiły do 
turnieju: grupa A: WOPR Lipno, 
Niechciani Nielubiani, Wczorajsi, 
Wisła Dobrzyń, Auto Komis Lewic-
cy, Terazlipno oraz grupa B: Ludki, 
Gmina Lipno, PUK Lipno, UKS Lip-
no, Łączy Nas Piłka. W meczu o 3. 
miejsce  Terazlipno pokonało 1:0 

drużynę Łączy Nas Piłka. W wiel-
kim finale zagrały drużyny Gminy 
Lipno i Wisły Dobrzyń. 1:0 zwycię-
żyła Wisła.

Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Kamil Markowski 
z drużyny Terazlipno. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, a najlepsze zespoły pa-
miątkowe puchary. Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania 
dla sędziów turnieju Marcina Bart-
czaka i Mariusza Korpalskiego.

Z kolei w niedzielę 14 stycznia 
na krytej pływalni w Lipnie już 
po raz piąty Lipnowskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we przy pomocy Klubu Nurkowe-
go RUNTIME włączyło się w akcję 
„Pierwszy Oddech Pod Wodą”, 
wspierając XXVI finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Akcja 
skierowana była do osób, które 
chcą zanurkować w pełnym ekwi-
punku płetwonurka, wspierając 
przy tym konto WOŚP. Pod czujną 
opieką wykwalifikowanej kadry 
instruktorów lipnowskiego WOPR 
można było zanurkować w kom-
pletnym sprzęcie płetwonurka.

(ak), fot. MOSiR Lipno

Pobudują fermę trzody chlewnej?
Gmina Wielgie

Dokończenie ze str. 1
Przygotowaniem dokumen-

tacji i uzyskaniem pozwoleń na 
budowę ma się zająć zewnętrzna 
firma wynajęta przez Gobarto. Po 
stronie gminy będzie zmiana pla-
nu zagospodarowania terenu. In-
westycja ma być zlokalizowana na 
działce po byłej spółdzielni produk-

cyjnej. Pomiędzy właścicielem tego 
terenu i Gobarto jest już podpisana 
wstępna umowa kupna-sprzedaży.

50 etatów
Co ważne dla mieszkańców 

gminy, jeśli inwestycja dojdzie 
do skutku, przybędzie nawet 50 
miejsc pracy. W pierwszej kolejno-
ści zatrudniani mają być miejscowi. 

W trakcie budowy obiektu (około 2 
lata) pracę może znaleźć nawet 100 
osób. W projektowanych budyn-
kach inwentarskich ma być prowa-
dzona produkcja zwierzęca w sys-
temie bezściółkowym. Produktem 
finalnym mają być warchlaki, które 
po osiągnięciu wagi 25-30 kg będą 
wywożone do dalszego tuczu na 

inne fermy spółki. Inwestor za-
pewnia, że produkcja odbywać się 
będzie z zachowaniem wszelkich 
norm.

Kiedy budowa?
– W normalnych warunkach 

eksploatacji nie wystąpią po-
nadnormatywne uciążliwości dla 
środowiska i warunków życia ludzi 
oraz nie zostaną naruszone intere-
sy osób trzecich. Zastosowane na 
fermie rozwiązania związane z emi-
sją substancji i energii do środowi-

ska oraz gospodarką odpadami są 
w pełni bezpieczne. Oświadczamy, 
że rozkład stężeń gazów i pyłów nie 
będzie powodować negatywnych 
skutków – dodaje prezes Gobarto 
S. A.

Czy inwestycja wywoła sprze-
ciw społeczny? Czy w gminie Wielgie 
przybędzie duży inwestor i nowe 
miejsca pracy? Gobarto S.A. Chce 
wybudować fermę maksymalnie 
w ciągu dwóch lat.

(ak), fot. ilustracyjne
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Przed rozpoczęciem rozgry-
wek drużyny zostały poinformo-
wane o wycofaniu Oriona Popowo. 
Ponieważ zespół ten nie rozegrał 
50% spotkań w sezonie, zgodnie 
z przepisami PZPN wyniki wszyst-
kich meczów z udziałem tej ekipy 
zostały anulowane. W związku 
z tym zweryfikowano nie tylko 
tabelę, ale także klasyfikację króla 
strzelców.

W meczu Terazlipno – ZEWiK 
kibice zobaczyli 11 goli, ale gdyby 
piłkarze obu zespołów byli trochę 
skuteczniejsi, na pewno bramek 
padłoby jeszcze więcej. Już na 
początku dogodnych sytuacji nie 
wykorzystał ZEWiK, co się szybko 
zemściło i po 6 minutach Terazlip-
no prowadziło 2:0. ZEWiK szybko 
odpowiedział bramką kontaktową, 
a na przerwę drużyny schodziły 
z remisem 3:3. Po zmianie stron 

obraz gry nie uległ zmianie i dalej 
był to bardzo ciekawy i wyrównany 
mecz, który ostatecznie zakończył 
się zwycięstwem Terazlipno 6:5.

Emocji nie zabrakło też w dru-
gim pojedynku, czyli dobrzyńskich 
derbach OSP – Fanatic. W spotka-
nie dobrze weszli strażacy, którzy 
po 12 minutach pewnie prowadzili 
3:0. W kolejnych minutach do gło-
su doszli jednak przeciwnicy i na 
początku drugiej połowy przegry-
wali już tylko 3:4. Wtedy sprawy 
w swoje ręce wziął najlepszy strze-
lec OSP – Rzęsiewicz, który w ca-
łym spotkaniu zdobył 4 gole, a OSP 
wygrało 7:5.

Trzecie spotkanie nie odbyło 
się, ponieważ Wisła Główina Sobo-
wo mimo potwierdzenie udziału 
w rundzie rewanżowej nie dotarła 
na spotkanie i została wycofana 
z ligi. W związku z tym FC Wiel-

gie wygrało mecz walkowerem 
i awansowało na pierwszą pozycję 
w tabeli.

W tabeli prowadzi FC Wielgie, 
przed Gminą Lipno (1 mecz mniej) 
i Terazlipno. W klasyfikacji króla 
strzelców najlepiej wypada Juliusz 
Habasiński z Fanatic.

W związku z wycofaniem Wi-
sły Główiny Sobowo zmianie ule-
gnie terminarz. Na prośbę drużyn 
mecze IX kolejki rozpoczną się 
w sobotę 20 stycznia już od godz. 
15:15, dlatego organizatorzy proszą 
zainteresowanych o zapoznanie się 
z nowym terminarzem.

Jak co roku drużyny wsparły 
akcję Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Łącznie zebrano 201 
zł, a szczególnie hojni okazali się 
zawodnicy Terazlipno i OSP Do-
brzyń.

Tekst i fot. (ak)

rewanże w DLF rozpoczęte
PIŁKA NOŻNA  13 stycznia rozegrano VIII kolejkę Dobrzyńskiej Ligi Futsalu. Coraz lepiej w rozgrywkach 
radzi sobie OSP Dobrzyń, która wygrała trzeci mecz. Trzy punkty dopisały do swojego dorobku także dru-
żyny Terazlipno i FC Wielgie. Pauzował dotychczasowy lider tabeli – Gmina Lipno

Dobrzyńska Liga Futsalu - VIII kolejka: 13.01.2018 

 
Terazlipno – ZEWiK 6:5 

(Szajgicki S.-2, Markowski-1, Sztrzelecki-3; Kraśnicki A.-1, Laskowski-2, Wyczałkowski P.-1, samob.-1) 

 
OSP Dobrzyń – Fanatic 7:5 

(Lewandowski-1, Rzęsiewicz-4, Olewiński Ł.-2; Habasiński-1, Jasiński-1, Składanowski-1, Statkiewicz-2) 
Czerwona kartka: Szklarczyk Dominik (Fanatic) 

 
FC Wielgie – Wisła 5:0 

(Walkower) 
 

Pauzuje: Gmina Lipno 
 
 

TABELA 

Lp. Drużyna Mecze Punkty Z R P Bramki 

1. FC Wielgie 8 19 6 1 1 40:14 

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

3. Terazlipno 8 17 5 2 1 32:18 

4. OSP Dobrzyń 8 13 4 1 3 48:31 

5. Fanatic 8 9 3 0 5 40:49 

6. ZEWiK 8 9 3 0 5 27:31 

7. Wisła 12 3 1 0 11 22:81 

8. Orion - - - - - - 

UWAGA: Ze względu na wycofanie z rozgrywek Oriona Popowo, wyniki wszystkich meczów z udziałem 
tej drużyny zostały anulowane! (Dzieje się tak, gdy drużyna nie rozegra 50% spotkań w sezonie – przepisy 
PZPN). Mecze z udziałem wycofanej Wisły G. Sobowo pozostają bez zmian, a wszystkim drużynom 
w rundzie rewanżowej zostały dopisane po 3 punkty za walkowery 5:0. 

TABELA

TermINArz DObrzyńsKIej LIgI FuTsALu 
– ruNDA rewANŻOwA sezONu 2017/2018:

IX Kolejka – 20.01.2018 (sobota)
1. 15:15 FC Wielgie – OSP Dobrzyń

2. 16:00 Gmina Lipno – ZEWiK
Terazlipno – Fanatic – mecz przełożony

X Kolejka – 27.01.2018 (sobota)
1. 16:30 Fanatic – FC Wielgie

2. 17:15 Terazlipno – Gmina Lipno
3. 18:00 ZEWiK – OSP Dobrzyń

XII Kolejka – 03.02.2018 (sobota)
1. 16:30 Terazlipno – FC Wielgie

2. 17:15 Gmina Lipno – OSP Dobrzyń
3. 18:00 Fanatic – ZEWiK

XIII Kolejka – 10.02.2018 (sobota)
1. 16:30 Terazlipno – OSP Dobrzyń

2. 17:15  FC Wielgie – ZEWiK
3. 18:00 Gmina Lipno – Fanatic

UWAGA: Zaległy mecz Gmina Lipno – FC Wielgie zostanie rozegrany w 
dodatkowym terminie po uzgodnieniu z drużynami.

VIII kolejka:

Terazlipno – ZEWiK 6:5
(Szajgicki S. – 2, Markowski – 1, Sztrzelecki – 3; 

Kraśnicki A. – 1, Laskowski – 2, Wyczałkowski P. – 1, 
samob. – 1)

OSP Dobrzyń – Fanatic 7:5
(Lewandowski – 1, Rzęsiewicz – 4, Olewiński Ł. – 2; Ha-

basiński – 1, Jasiński –, Składanowski – 1, 
Statkiewicz – 2); Czerwona kartka: Szklarczyk Dominik 

(Fanatic)

FC Wielgie – Wisła 5:0 (Walkower)

Pauza: Gmina Lipno


