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Świetlica 
zrobiła się za ciasna

GMINA WIELGIE  Części mieszkańców Bętlewa nie spodoba-
ła się decyzja władz gminy o przedłużeniu umowy na wynajem 
lokalu socjalnego w miejscowej świetlicy wiejskiej. Członkowie 
działającego od niedawna stowarzyszenia twierdzą, że brakuje 
im miejsca na prowadzenie swojej działalności. Problem był już 
wielokrotnie zgłaszany w gminie
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Gmina Lipno

17-latek 
z narkotykami
Trzynasty okazał się pechowy dla jednego z miesz-
kańców gminy Lipno. Policjanci ustalili, że mógł on 
mieć przy sobie narkotyki. Patrolując miasto, odna-
leźli pojazd, którym młody mężczyzna się poruszał. 
Ich ustalenia potwierdziły się.

Policjanci pionu kryminal-
nego ustalili, że mieszkaniec 
gminy Lipno mógł mieć przy 
sobie narkotyki. Wiedzieli tak-
że, jakim autem może poruszać 
się mężczyzna. W ubiegłą środę 
(13.02.2019) podczas wieczorne-
go patrolu zauważyli nastolatka 
siedzącego w typowanym pojeź-
dzie.

– Ich ustalenia potwierdzi-
ły się. 17-latek miał w kieszeni 
kurtki woreczek z zielonym su-
szem oraz dwa zawiniątka folii 
aluminiowej z białym prosz-
kiem. Podejrzewany o posia-
danie środków narkotycznych 
został zatrzymany. Testery do 

badania zakazanych substancji 
potwierdziły, że jest to susz ma-
rihuany i amfetamina – mówi 
podkom. Małgorzata Małkińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Lipnie.

Mężczyzna usłyszał zarzut 
z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomani. Zgodnie z art. 62 tej 
ustawy za posiadanie środków 
odurzających lub substancji 
psychotropowych grozi do 3 lat 
więzienia a w przypadku mniej-
szej wagi grzywna, ograniczenie 
wolności lub pozbawienia wol-
ności do roku.

(ak)
fot. ilustracyjne

Świetlica znajduje się w cen-
trum wsi. Służy przede wszystkim 
do spotkań mieszkańców, zarówno 
tych sołeckich, ale także różnego 
rodzaju imprez. Główna sala z za-
pleczem kuchennym jest też wy-
najmowana na cele imprez komer-
cyjnych, podobnie jak inne tego 
typu obiekty gminne. Tutaj nikt nie 
ma zastrzeżeń.

Na tyłach budynku znajduje 
się lokal socjalny, od lat zamieszki-
wany przez starszą kobietę. Część 
mieszkańców Bętlewa od dłuższe-
go czasu sondowała w gminie moż-
liwość innego rozwiązania. We wsi 
działa już nie tylko koło gospodyń, 

ale także zawiązało się stowarzy-
szenie Klub Bętlewia. Zdaniem jego 
członków w świetlicy jest za mało 
miejsca na prowadzenie coraz szer-
szej działalności, stąd wielokrotne 
prośby do władz gminy o przenie-
sienie mieszkanki lokalu socjalnego 
w inne miejsce. W ubiegłym roku 
była nawet petycja z podpisami 
złożona w urzędzie gminy. Sprawa 
była poruszana na sesjach, samo-
rządowcy musieli się nad nią po-
chylić.

Aktywni mieszkańcy Bętlewa 
mieli nadzieję, że kwestia zosta-
nie pozytywnie rozwiązana wraz 
z wygaśnięciem umowy najmu po-

między lokatorką a gminą. Ku ich 
zdziwieniu umowę przedłużono. 
Sprawę ponownie na styczniowej 
sesji rady gminy poruszyła sołtys 
Bętlewa Małgorzata Krajewska.

– Jestem zdziwiona i zasmu-
cona tym faktem. Przypominam, 
że była petycja, gdzie mieliśmy 
wiele podpisów mieszkańców. Wójt 
obiecał, że zajmie się problemem 
i że nie będzie lokalu socjalnego. 
Zdajemy sobie sprawę z czynnika 
ludzkiego i nie chcemy wyrzucać tej 
pani na bruk, ale jako stowarzysze-
nie się rozrastamy i potrzebujemy 
po prostu więcej miejsca – mówi 
Krajewska.

Sprawa jest dla gminy proble-
matyczna, bo z jednej strony trzeba 
pochwalić aktywizację społeczno-
ści Bętlewa, ale z drugiej zapewnić 
dach nad głową kobiecie, której 
nie stać w tej chwili na własne „M”, 
a jak wiadomo wolnych mieszkań 
samorząd nie ma.

– Nie jest łatwo usunąć czło-
wieka z mieszkania. Ta kobieta nie 
ma obecnie innego lokum, stąd 
taka decyzja o przedłużeniu umo-
wy. 

Dokończenie na str. 3



aktualności2 Czwartek 21 lutego 2019 LIPNO–CLI.PL

Zdejmą eternit za pół ceny
SKĘPE  Ruszyła kolejna edycja akcji azbestowej w mieście i gminie Skępe. Osoby zainteresowane 
pozbyciem się eternitu z dachu swojego domu powinny złożyć wniosek w skępskim ratuszu naj-
później do 29 marca

Przypomnijmy, że w mieście 
i gminie Skępe akcja azbestowa 
trwa od ośmiu lat. W każdym 
roku kolejni właściciele nieru-
chomości korzystają z demon-
tażu, transportu i utylizacji wy-
robów azbestowych. Wykonuje 
to specjalistyczna firma wyła-
niana w drodze przetargu przez 
magistrat. Pierwsi beneficjenci 
programu korzystali jednak ze 
stuprocentowego sfinansowa-
nia przedsięwzięcia, potem do-
finansowanie malało, a w tym 
roku będzie wynosiło do połowy 
kosztów.

– Pozostałe koszty kwali-
fikowane stanowić będą udział 
właściciela nieruchomości – in-
formuje Jacek Frymarkiewicz 

ze skępskiego ratusza. – Wnio-
skodawcy zobowiązani będą do 
wpłacenia pozostałych kosztów 
według ceny ustalonej po roz-
strzygnięciu przetargu bądź za-
pytania ofertowego. Ustaloną 
kwotę wkładu własnego należa-
ło będzie uregulować po zakoń-
czeniu prac objętych dofinanso-
waniem.

Ruszyła już kolejna edycja 
akcji i właściciele nieruchomości 
zainteresowani wymianą pokry-
cia dachowego na ekologiczne 
w tym roku już powinni kom-
pletować i składać w ratuszu 
dokumenty. Dofinansowanie nie 
obejmuje oczywiście kosztów 
związanych z zakupem i mon-
tażem nowych pokryć dacho-

wych.
O demontaż i utylizację 

azbestu starać się mogą oso-
by fizyczne (posiadające ty-
tuł prawny do nieruchomości 
położonych na terenie miasta 
i gminy Skępe). Wnioskodawca 
musi złożyć w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skępem: dokument 
potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości, a w przy-
padku współwłasności zgodę 
wszystkich pozostałych współ-
właścicieli na realizację zadania, 
dokument potwierdzający zgło-
szenie robót budowlanych pole-
gających na usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest do staro-
sty lipnowskiego, oświadczenie 
właściciela nieruchomości oraz 

wypełniony wniosek (dostępny 
w pokoju 16 skępskiego ratu-
sza).

Demontaż, transport 
i unieszkodliwianie odpadów za-
wierających azbest odbywać się 
będzie na zamówienie Miasta 
i Gminy Skępe przez firmę po-
siadającą zezwolenie na prowa-
dzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami niebez-
piecznymi zawierającymi azbest. 
Wnioski wraz z załącznikami na-
leży składać osobiście w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Skępem 
w pokoju nr 16. Szczegółowych 
informacji udziela Jacek Frymar-
kiewicz, telefon 54 287 85 33.

Gmina Skępe realizuje pro-
gram usuwania azbestu i ko-

rzysta z dofinansowania z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu. Dzięki otrzymy-
wanym środkom ratusz zleca 
wyłonionej w drodze przetar-
gu firmie demontaż, transport 
i utylizację eternitu ze wskaza-
nych budynków. Właściciele do-
mów otrzymają teraz dofinan-
sowanie nie większe niż połowa 
kosztów pozbycia się azbestu, 
muszą we własnym zakresie 
dach zabezpieczyć przed ewen-
tualnymi zdarzeniami atmos-
ferycznymi i sfinansować nowe 
pokrycie dachowe i jego montaż. 
Pomoc jest jednak wciąż znaczą-
ca i warto z niej skorzystać.

Lidia Jagielska

Gmina Skępe

Wsie z ulicami
Rajcy miejscy większością głosów utworzyli uli-
ce w miejscowościach: Likiec, Szczekarzewo i Wól-
ka i nadali im nazwy. Od przyjęcia przedmiotowej 
uchwały wstrzymało się troje radnych.

– Ustalenie nazw ulic wią-
że się z potrzebą zapewnienia 
prawidłowej i czytelnej nume-
racji porządkowej położonych 
w sąsiedztwie tej ulicy nieru-
chomości – wyjaśnia Agnieszka 
Skowrońska ze skępskiego ma-
gistratu. – To pozwoli na utrzy-
manie ładu i porządku w za-
kresie prowadzenia numeracji 
porządkowej nieruchomości, co 
zapewni sprawne zarządzanie 
nimi poprzez posługiwanie się 
oznakowaniem adresowym.

I tym samym w trzech 
wsiach gminy Skępe pojawiły się 
ulice. Chodzi oczywiście o na-

zwy, bo same trakty już były, 
tyle że dotychczas pełniły tylko 
rolę drogi prowadzącej przez 
wieś, a nie nazwanej ulicy. Fi-
zycznie więc nic nie zmieni się, 
przybędzie tylko oznakowanie 
z nazwą ulicy i ulica w adresie.

I tak w Likcu mieszkańcy 
mają ulicę Graniczną, w Szcze-
karzewie ulicę Cyraneczki, 
a w Wólce ulice: Wiejską, Jagodo-
wą, Porzeczkową, Truskawkową 
i Rolną. Dziewięcioro radnych 
poparło pomysł, troje wstrzy-
mało się od głosu.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

W  S K r ó c i E
GMiNA SKĘPE 
Wiaty dla uczniów 
W gminie Skępe przybyły kolejne cztery nowe wiaty przystankowe przeznaczone dla uczniów dowożonych 

do szkoły podstawowej. Chodzi o bezpieczne oczekiwanie na transport oraz schronienie przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi. Ratusz buduje też nowe tablice ogłoszeniowe dla poszczególnych sołectw, by 
schludnie i w przejrzysty sposób informować mieszkańców o wszelkich gminnych wydarzeniach.

GMiNA SKĘPE 
Świetlica jak nowa 
Trwają ostatnie prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Hucie. Wymalowane już zostały ściany, ościeżnice, 

wszelkie roboty budowlane dobiegają końca, a świetlica zyskała nowy wygląd. Jest to kolejny obiekt we wsiach 
gminy Skępe wyremontowany kompleksowo i oddany do użytku mieszkańcom celem integrowania społeczeństwa 
i aktywizacji.

GMiNA SKĘPE 
Melioracja najważniejsza 
Trwają aktywne prace melioracyjne w mieście i gminie Skępe. Roboty wykonują i pracownicy interwencyjni 

Urzędu Miasta i Gminy Skępe pod kierownictwem Jarosława Kwiatkowskiego, i spółka wodna. Prace skupiają 
się głównie na udrażnianiu rowów i przepustów melioracyjnych tak, by ewentualne obfite opady deszczu nie 
spowodowały zalewanie terenów otaczających rowy. W ubiegłym roku gmina Skępe wydała na meliorację 52 
tysiące złotych. Są to koszty pracowników interwencyjnych, pieniądze funduszu sołeckiego, remontu rurociągów, 
konserwacje, koszty paliwa, narzędzi. A gdyby doliczyć do tego jeszcze spółkę wodną to koszty poniesione na 
meliorację w gminie Skępe wyniosły w ubiegłym roku 85 tysięcy złotych. Prace melioracyjne będą kontynuowane 
także w tym roku po uzgodnieniu z sołtysami i radami sołeckimi. Ważne jest więc, by rolnicy zgłaszali swoim 
włodarzom wiejskim i radom sołeckim wszelkie problemy melioracyjne, by wiosna nie przyniosła niespodzianek 
przykrych dla upraw i zbiorów przede wszystkim traw czy problemów z dojazdem do swoich pól.

GMiNA SKĘPE 
chcą niższych rachunków 
W związku z obniżeniem stawki podatku akcyzowego za energię elektryczną od 1 stycznia bieżącego roku 

ratusz skępski wystąpił w styczniu do Energi z wnioskiem o zmianę warunków zawartych wcześniej umów. 
Przypomnijmy, że chodzi o obniżenie kosztów ponoszonych przez gminę na oświetlenie. Umowy zawierane były 
bowiem przez firmy energetyczne według przewidywanych, dużo wyższych stawek. Okazało się, że rząd stawki 
obniżył, teraz więc korekty wymagają umowy poszczególnych samorządów. Po zaakceptowaniu aneksów przez 
Energę ratusz będzie wiedział, ile zaoszczędzi na wydatkach energetycznych w tym roku.

SKĘPE 
Do przedszkola czas 
Do 22 marca potrwają zapisy dzieci do dwóch przedszkoli publicznych: im. Ewy Szelburg Zarembiny przy uli-

cy Dworcowej w Skępem i Pod lipami w Wiosce. Wnioski i załączniki oraz szczegółowe zasady rekrutacji dostępne 
w sekretariatach przedszkoli oraz na ich stronach internetowych. Proces rekrutacji, ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc, jest unormowany prawnie. Po przyznaniu i zliczeniu punktów zdobytych przez danego kandydata 
do przedszkola publicznego będzie wiadomo, kto do placówek dostanie się na kolejny rok przedszkolny. Listy 
przyjętych będą publikowane w kwietniu.

SKĘPE 
Wypromują bibliotekę 
Skępska książnica publiczna ogłosiła kolejną edycję popularnego konkursu czytelniczego skierowanego do 

dzieci i ich rodziców lub opiekunów. Zadaniem rodzin małych czytelników jest wymyślenie hasła promującego 
swoją bibliotekę. Czas na złożenie ofert jest do 3 marca. Każdy uczestnik konkursu może zaproponować trzy 
hasła i złożyć je osobiście lub przesłać do biblioteki publicznej w Skępem. Szczegóły konkursu są zamieszczone 
na stronie internetowej książnicy. Czekają cenne nagrody.

Lidia Jagielska
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Zarzuty dla złodziejskiej szajki
LIPNO  Kryminalni z Lipna po kilkutygodniowej pracy nad serią kradzieży zatrzymali czworo podejrza-
nych. Ostatnia, która miała miejsce w miniony czwartek, uprawdopodobniła sprawców na tyle, by można 
było każdemu przedstawić zarzut. Dwóch usłyszało ich aż 6. Sąd objął ich dozorem

Seria dokuczliwych kra-
dzieży rozpoczęła się jeszcze 
w zeszłym roku. W listopadzie 
na terenie chłodni jednej z lip-

nowskich firm nieznani sprawcy 
ukradli elementy metalowych 
maszyn wykonanych ze stali 
kwasowej. Na przełomie stycz-

nia i lutego, także na terenie lip-
nowskiej firmy, po podważeniu 
drzwi w zaparkowanym na jej 
terenie iveco skradziono z wnę-
trza szlifierkę kątową, prasow-
nicę oraz przedłużacz elektrycz-
ny. W styczniu w miejscowości 
Okrąg z garażu zginęły wiertar-
ka, dwie szlifierki i zestaw klu-
czy. W tym samym miesiącu, po 
wybiciu szyby w renault, spraw-
cy ukradli z wnętrza torebkę 
z pieniędzmi i dokumentami. 
W lutym z garażu na terenie 
Lipna zginęły worki z węglem, 
młot udarowy, dwie wiertarki 
i przedłużacze elektryczne.

– W czwartek (7.02.19) nie-

znani sprawcy wynieśli z terenu 
lipnowskiej firmy 15 butli gazo-
wych do napędzania wózków 
widłowych i spawarkę transpor-
tową o wartości 2 500 złotych. 
Przedmioty odzyskano podczas 
szybko podjętej akcji, a zebra-
ne dowody pozwoliły na po-
twierdzenie przypuszczeń po-
licjantów, co do sprawców serii 
włamań – mówi podkom. Mał-
gorzata Małkińska z KPP Lipno.

Jeszcze tego samego dnia 
kryminalni zatrzymali cztery 
osoby biorące w nich udział. 
Wszyscy sprawcy to mieszkańcy 
Lipna. Na „robotę” umawiali się 
w różnych konfiguracjach, dla-

tego prokuratura postawiła im 
zarzuty, które w części się po-
krywają. Sprawcy działali wspól-
nie i w porozumieniu.

Najwięcej, bo aż po 6 za-
rzutów usłyszeli 28 i 21-latek. 
Współpracująca z nimi 20-latka 
odpowie za trzy przestępstwa, 
a 46-latek, który wybrał się 
z nimi w miniony czwartek je-
den. Część sprzętu udało się 
odzyskać podczas przeszukań, 
a część policjanci odnaleź-
li w lombardach. W niedzielę 
(10.02.19) sąd objął mieszkańców 
Lipna policyjnym nadzorem.

(ak)
 fot. KPP Lipno

Dobrzyń nad Wisłą

Nie nacieszył się wolnością
Policjanci pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny, aby zrealizować nakaz 
doprowadzenia go do zakładu karnego. Nikogo nie zastali. Kilka chwil później za-
trzymali do kontroli volkswagena, którym 48-latek kierował mimo orzeczonego 
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kolejny zarzut usłyszy 
już za kratkami.

W ubiegły wtorek (12.02.2019) 
policjanci z posterunku w Dobrzy-
niu nad Wisłą udali się do miejsca 
zamieszkania mężczyzny, na któ-
rego wystawione zostały dwa na-
kazy doprowadzenia do zakładu 
karnego. Na miejscu nikogo nie 
zastali, ale podczas patrolu oko-
licy zauważyli pojazd, który nale-

żał do szukanego mężczyzny.
Gdy się zbliżyli, rozpoznali 

kierowcę, który właśnie ich mijał. 
Zatrzymali golfa do kontroli. Pod-
czas wykonywanych czynności 
okazało się, że 48-letniego miesz-
kańca gm. Dobrzyń nad Wisłą 
obowiązuje zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicz-

nych.
Zgodnie z poleceniem sądu 

mężczyzna został odwieziony do 
zakładu karnego, gdzie spędzi kil-
ka najbliższych miesięcy. Nowy 
zarzut za kierowanie autem po-
mimo orzeczonego zakazu usły-
szy już za kratkami.

(ak)

Kikół

Coraz więcej fanów  
muzyki klasycznej
„Lista przebojów muzyki poważnej” – pod takim tytułem w lutym przebiegała 
kolejna audycja muzyczna dla najmłodszych.

Blisko 200 młodych słuchaczy 
wysłuchało z wielkim zaciekawie-
niem dobrze znane, jak i te mniej, 
utwory w wykonaniu zespołu To-
ruńskiej Orkiestry Symfonicznej. 
Audycje muzyczne organizowane 
przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół 

cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem najmłodszych, a także 
nauczycieli i dyrekcji przedszkoli 
oraz szkół na terenie gminy Kikół.

– Zapraszamy na kolejne spo-
tkanie z muzyką 5 marca br. o godz. 
9.00. Bardzo zależy nam, aby już od 

Gmina Skępe

Niedoszły samobójca 
za kratkami
W ubiegły wtorek (12.02.2019) w Komendzie Powiato-
wej Policji w Lipnie zarządzono poszukiwania pierw-
szego stopnia za mężczyzną, który po kłótni w domu 
uciekł, zapowiadając odebranie sobie życia. Do akcji 
włączyli się strażacy, którzy odnaleźli desperata.

27-latek zamieszkały w gmi-
nie Skępe pokłócił się z bli-
skimi. Po awanturze ok. godz. 
22.30 uciekł z domu, informując 
o swoich zamiarach samobój-
czych. Zagrożenie było realne, 
bo mężczyzna już wcześniej pró-
bował popełnić samobójstwo.

– Komendant powiatowy 
lipnowskiej policji zarządził 
alarm w jednostce. Policjanci 
przyjęli zawiadomienie o zagi-
nięciu osoby, rozpytali rodzi-
nę zaginionego i ściągnęli na 
miejsce psa tropiącego. Do akcji 
włączyli się strażacy z Wioski 

i Skępego. Przez kilka godzin 
kilkudziesięciu funkcjonariuszy 
szukało desperata. W zaroślach 
kilkaset metrów od domu odna-
leźli go strażacy z OSP w Skępem 
– mówi podkom. Małgorzata 
Małkińska z KPP Lipno.

W trakcie sprawdzeń okaza-
ło się, że mężczyzna jest poszu-
kiwany do odbycia kary więzie-
nia. Po zbadaniu przez lekarza 
27-latek trafił wprost do zakładu 
karnego, gdzie za popełnione 
wcześniej przestępstwa spędzić 
ma najbliższe 3 lata.

(ak)

najmłodszych lat zachęcać dzieci do 
słuchania dobrej muzyki klasycznej 
w możliwie najbardziej przystęp-
ny sposób. Również dla starszych 
mieszkańców gminy Kikół organi-
zujemy koncerty muzyki klasycz-
nej, a także wyjazdy na spektakle 
i wydarzenia do dużych ośrodków 
kultury. Przygotowujemy się także 
do Gminnego Dnia Kobiet w dniu  
7 marca br. o godz. 18.00 w sali 
widowiskowej w Kikole, podczas 
którego odbędzie się wyjątkowy 
koncert dla wszystkich pań – mówi 
Krzysztof Kończalski, szef instytu-
cji kultury w gminie Kikół.

(ak)
fot. nadesłane

Świetlica 
zrobiła się za ciasna

Gmina Wielgie

Dokończenie ze str. 1
Nadzieją są nasze plany bu-

dowy lokali czynszowych, miesz-
kanka Bętlewa wyraziła zaintere-
sowanie udziałem w tej formie. 
Rozumiem potrzeby stowarzy-
szenia, ale i ono musi zrozumieć, 
że nie mówimy o przedmiocie, 
tylko o człowieku. W tej chwili 
musimy czekać – odpowiedział 
na sesji wójt Tadeusz Wiewiór-
ski.

Wniosek jest więc taki, że 
problem zostaje. Perspektywa 
budowy mieszkań czynszowych 
w Wielgiem jest, ale realnie trze-
ba powiedzieć, że jeśli mieszka-
nia w ogóle powstaną, to w per-
spektywie paru lat. Do tego czasu 
w bętlewskiej świetlicy zapewne 
będzie się musiało pomieścić 
i stowarzyszenie, i mieszkanka 
lokalu socjalnego.

Tekst i fot. (ak)
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Harcerze wrócili
LIPNO  Działalność w mieście zainaugurował związek harcerstwa polskiego oraz stowarzyszenie „Na tropie” 
krzewiące sport i kulturę. Inicjatorami reaktywacji ZHP są radni Jakub Klaban i Miłosz Makowski. Spotkanie 
informacyjne odbędzie się w najbliższą niedzielę 24 lutego w PUK Arenie. Początek o godzinie 15.00

R E K L A M A

– Dochodziły do nas głosy 
o tym, że dawno u nas w Lipnie 
nie było harcerstwa, od 2013 roku 
– opowiada radny miejski Miłosz 
Makowski. – Wraz z Jakubem Kla-
banem stwierdziliśmy, że chcemy 
założyć Związek Harcerstwa Pol-
skiego w Lipnie. I poczyniliśmy już 
pierwsze kroki, jesteśmy utworze-
ni już jako związek harcerstwa pol-
skiego, mamy nadany już swój kod, 
mamy numer, jesteśmy przypisani 
do Tłuchowa, które jest jedynym 
związkiem harcerskim w naszej 
okolicy. Dołączyliśmy się do nich 
i teraz będziemy podejmować dal-
sze kroki, będziemy się szkolić.

Związek Harcerstwa Polskiego 
to struktura z ponad wiekową tra-
dycją. ZHP działa pod honorowym 
protektoratem Prezydenta Polski. 
Pierwszym protektorem ZHP był 
marszałek Józef Piłsudski. Wiado-
mości o skautingu dotarły bowiem 

na ziemie polskie (znajdujące się 
pod zaborami) już w 1909 roku. Od 
roku 1910 samorzutnie powstawa-
ły zastępy i drużyny. W zaborze au-
striackim skauting działał legalnie, 
w pozostałych w konspiracji. Za-
proponowany przez gen. Roberta 
Baden-Powella nowy system wy-
chowawczy postrzegany był jako 
dobry sposób wychowania mło-
dzieży na żołnierzy i przyszłych 
obywateli odrodzonej Polski. Bo 
celem harcerstwa jest wychowa-
nie. Program ZHP, czyli to, czym 
zajmują się gromady i drużyny, 
zaraz obok metody harcerskiej 
stanowi o harcerskości ruchu. 
Atutem programu ZHP jest różno-
rodność podejmowanych działań, 
program harcerski musi zmierzać 
do kształtowania młodych ludzi.

– Żeby rozszerzyć naszą 
działalność, utworzyliśmy sto-
warzyszenie „Na tropie”, do któ-

rego serdecznie chcemy zaprosić 
wszystkie organizacje, wszystkie 
szkoły – dodaje radny Makowski. 
– Ono będzie się zajmowało har-
cerstwem, ale będzie też posze-
rzało się o zakres sportowy, o na-
szą kulturę.

Uroczyste otwarcie stowa-
rzyszenia „Na tropie” odbędzie 
się w najbliższą niedzielę 24 lu-
tego o godzinie 15.00 w Puk Are-
nie. W spotkaniu inauguracyjnym 
uczestniczyć będą harcerze oraz 
twórcy stowarzyszenia. Wstęp 
wolny, każdy będzie miał okazję 
dowiedzieć się szczegółów o dzia-
łaniu i nowego związku harcer-
stwa na naszym terenie, i stowa-
rzyszenia.

– Zapraszamy wszystkich do 
udziału w tym spotkaniu – apelu-
je Miłosz Makowski. – My przede 
wszystkim chcemy dotrzeć do 
szkół, by ten związek harcerstwa 

polskiego w Lipnie na nowo odżył.
I wszystko wskazuje na to, że 

odżyje w naszym mieście, tak jak 
doskonale radzi sobie w całym 
kraju. W 1999 roku nastąpiła reor-
ganizacja ZHP związana z reformą 
administracji państwa, w wyniku 
której liczba chorągwi zmniejszyła 
się do 17. We wrześniu 2003 roku 
zostały wprowadzone zmiany 
w systemie metodycznym i nowy 
podział na grupy wiekowe: zuchy, 
harcerze, harcerze starsi (wiek 
gimnazjalny), wędrownicy. Przyję-
ty został nowy, sześciostopniowy 
system stopni harcerskich. XXXIII 
Zjazd ZHP w 2005 roku wprowadził 
istotne zmiany w funkcjonowaniu 
chorągwi – osobowość prawną 
oraz społeczne rady chorągwi 
kontrolujące działalność komend.

Na przełomie lipca i sierpnia 
2007 roku, w ramach obchodów 
stulecia skautingu, skauci z całego 

świata spotkali się na Światowym 
Skautowym Jamboree 2007 One 
World – One Promise w Hylands 
Park w Chelmsford w Wielkiej Bry-
tanii (z licznym udziałem repre-
zentacji ZHP). O świcie 1 sierpnia 
2007 roku skauci na całym świecie 
odnowili przyrzeczenie skautowe. 
W sierpniu 2007 roku prawie 10 
tysięcy harcerzy spotkało się na 
Zlocie ZHP „Kielce 2007”.

W 2010 roku ZHP rozpoczął 
obchody 100-lecia harcerstwa. 
W sierpniu odbył się Zlot ZHP 
„Kraków 2010”, który zgromadził 
prawie 10 tysięcy harcerzy. Otwie-
rając zlot premier Donald Tusk po-
wiedział: „O ile lepszy i piękniejszy 
byłby świat, gdybyśmy wszyscy 
byli harcerzami”. I te słowa niech 
towarzyszą naszym harcerzom.

Do tematu wrócimy.

Lidia Jagielska
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Pomogą zdjąć eternit
LIPNO  Do 29 marca urzędnicy ratusza przyjmować będą wnioski od właścicieli nieruchomości 
o dofinansowanie usunięcia i utylizacji wyrobów azbestowych. W tym roku można liczyć na pokrycie 
przez fundusz ochrony środowiska połowy kosztów przedsięwzięcia

Ruszyło już i potrwa do 29 
marca przyjmowanie wniosków 
o przyznanie dofinansowania na 
realizację zadania związanego 
z usuwaniem wyrobów zawie-
rających azbest z nieruchomo-
ści położonych na terenie Lipna 
w 2019 roku. Wszelkie infor-
macje związane z uzyskaniem 
tej dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
na demontaż, zbieranie, trans-
port oraz unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest 
oraz stosowny wniosek wraz 
z załącznikami, są zamieszczo-
ne na stronie Urzędu Miejskie-
go w Lipnie www.umlipno.pl 
w zakładce Środowisko. Więcej 
informacji można uzyskać rów-
nież na stronie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
www.wfosigw.torun.pl w za-
kładce Serwis Beneficjenta oraz 
w Urzędzie Miejskim w Lipnie, 
pokój nr 18, tel. 54 288 42 56.

Wiadomo już, że w bieżą-
cym roku wnioskodawcy mogą 

otrzymać do 50 % dofinanso-
wania na zadanie dotyczące 
utylizacji azbestu, a pozostałe 
50 % stanowić musi wkład wła-
sny. Szczegóły wnoszenia wkła-
du własnego do przedsięwzięć 
zostaną określone w umowach 
dofinansowania, które będą za-
wierane z zakwalifikowanymi 
wnioskodawcami.

Dodatkowo ograniczony jest 
też w tym roku maksymalny 
dopuszczalny poziom dofinan-
sowania dla jednego posiada-
cza nieruchomości i wynosi 10 
tysięcy złotych. Maksymalny 
koszt jednostkowy demontażu, 
transportu i unieszkodliwiania 
(przekazania na składowisko) 
odpadów zawierających azbest 
to 800 złotych za 1 Mg. Mak-
symalny koszt jednostkowy 
transportu i unieszkodliwiania 
(przekazania na składowisko) 
odpadów zawierających azbest 
500 złotych za 1 Mg.

Przypomnijmy, że w minio-
nym roku z dachów naszych 
domów zniknęło ponad 27 ton 
eternitu, a od początku realiza-

cji programu 331 ton. Od maja 
2002 roku bowiem realizowa-
ny jest w całej Polsce, przyjęty 
przez Radę Ministrów, „Program 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowa-
nych na terytorium Polski”. Do-
kument powstał w wyniku przy-
jęcia przez Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej rezolucji w sprawie pro-
gramu wycofywania azbestu 
z gospodarki oraz ustawy o za-
kazie stosowania wyrobów za-
wierających azbest. 

14 lipca 2009 roku Rada Mi-
nistrów podjęła uchwałę w spra-
wie ustanowienia programu wie-
loletniego pod nazwą„Program 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032”. Podstawowym 
celem programu jest usunięcie 
i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest, minima-
lizacja negatywnych skutków 
zdrowotnych spowodowanych 
obecnością azbestu na teryto-
rium kraju, likwidacja szkodli-
wego oddziaływania azbestu na 
środowisko.

– Gmina Miasta Lipna 
w 2009 roku uchwaliła wielo-
letni program usuwania azbestu 
z miasta i go realizuje – mówi 
inżynier miasta Robert Kapu-
ściński. – I tak w  roku poprzed-
nim, czyli 2018 usunęliśmy 27,2 
ton za kwotę ponad 12,8 tysięcy 
złotych. Było trochę inaczej niż 
na początku, bo mieszkańcy już 
musieli teraz dopłacać 30 pro-
cent. W naszym mieście szacun-
kowa ilość azbestu pozostałego 
to jeszcze 486 ton, usunęliśmy 
już 331 ton od początku realiza-
cji programu.

Na początku było 817 ton. 

Widać więc, że eternitu uby-
wa. W tym roku jednak miesz-
kańcy muszą dysponować już 
wyższym wkładem własnym, 
bo dofinansowanie będzie wy-
nosiło już tylko połowę. Wła-
ściciele obiektów decydujący 
się na wymianę azbestu na 
ekologiczne pokrycie dachowe 
w ramach programu realizowa-
nego przez miasto otrzymują 
bowiem na ten cel wsparcie. 
Pomoc finansowa przyznawana 
jest na podstawie umowy dota-
cji, w której kwota dofinanso-
wania przedsięwzięcia najpierw 
obejmowała sto procent, przez 
dwa minione lata 70 procent 
kosztów kwalifikowanych, tzn. 
kosztów demontażu, transportu 
i unieszkodliwienia materiałów 
zawierających azbest, teraz bę-
dzie to już tylko połowa. Przed-
sięwzięcie dofinansowywane 
jest ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toru-
niu oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Kto chce w tym roku sko-
rzystać z dofinansowania i bez-
piecznie pozbyć się azbestu ze 
swojego otoczenia, a tym sa-
mym dołączyć do sporego już 
grona osób fizycznych i wspól-
not mieszkaniowych, które 
z dotacji skorzystały, może już 
złożyć wniosek. Jak widać, kto 
pierwszy ten lepszy, bo poziom 
dofinansowania sukcesywnie 
maleje.

Przypomnijmy, że w 2017 
roku usunięto w Lipnie wyroby 
zawierające azbest z dwuna-
stu budynków, co dało łącznie 

20,540 Mg zdemontowanych, 
przetransportowanych i zuty-
lizowanych płyt azbestowych. 
Wnioskodawcami były osoby fi-
zyczne i wspólnoty mieszkanio-
we. Całkowity koszt przedsię-
wzięcia wyniósł wtedy 10,4 tys. zł 
brutto i został w 70 % sfinanso-
wany ze środków zewnętrznych. 
W 2016 roku, dla porównania, 
usunięto wyroby zawierające 
azbest z szesnastu budynków, 
co dało łącznie 36,940 Mg zde-
montowanych, przetransporto-
wanych i zutylizowanych płyt 
azbestowych. W 2015 roku usu-
nięto azbest z trzynastu budyn-
ków, w 2014 roku z dwudziestu, 
w 2013 z dwudziestu jeden bu-
dynków, w 2012 roku aż z trzy-
dziestu jeden dachów, w 2011 
roku usunięto wyroby zawiera-
jące azbest z siedmiu posesji.

Łącznie od 2011 unieszko-
dliwiono w naszym mieście 331 
ton materiałów zawierających 
azbest. Przed realizacją zada-
nia w Lipnie szacowana ilość 
odpadów zawierających azbest 
wynosiła dokładnie 817,970 Mg. 
W tym roku akcja azbestowa 
będzie kontynuowana w na-
szym mieście. Wykonawcą robót 
związanych z usunięciem azbe-
stu z dachów, jego transportem 
i utylizacją jest firma specja-
listyczna, wyłoniona w trybie 
przetargowym. Zdemontowane 
płyty azbestowo-cementowe 
zabezpieczane są przed rozprze-
strzenianiem się szkodliwego 
azbestu w środowisku i przewo-
żone na składowisko odpadów 
niebezpiecznych zawierających 
azbest.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Lipno

Wędrujący bibliotekarze
Książnica miejska przyjmuje zgłoszenia od nauczycieli i dyrektorów przedszko-
li na lekcje i spotkania biblioteczne prowadzone przez bibliotekarzy w szkołach 
i przedszkolach czy punktach przedszkolnych działających w mieście.

Akcja odbywa się pod 
wszystko mówiącym hasłem 
„Wędrujący bibliotekarz”. Osoby 
starsze i chore mogą natomiast 
zamawiać książki z „dostawą 
do domu”. Nasi bibliotekarze 
z miejskiej książnicy publicznej 
znani są z aktywnej promocji 
czytelnictwa wśród dzieci. Lek-
cje biblioteczne czy spotkania 
czytelnicze uwielbiają i milusiń-
scy, i uczniowie, bo dzięki nim 
dowiadują się jak stać się czytel-
nikiem biblioteki, z jakiej oferty 

można skorzystać, jakie nowości 
pojawiły się na pólkach, ale też 
razem głośno czytają, poznają 
nowe książki, wygrywają nagro-
dy. Teraz bibliotekarze zachę-
cają do współpracy i ustalania 
terminów spotkań.

– Zapraszamy do współ-
pracy szkoły i przedszkola 
w ramach usługi czytelniczej 
„Wędrujący bibliotekarz” – za-
chęca szefowa miejskiej biblio-
teki publicznej Ewa Charyton. 
– Wyjście z książką poza mury 

biblioteki i zaprezentowanie jej 
tak wdzięcznym odbiorcom, to 
jeszcze jeden skuteczny sposób 
na ukazanie korzyści płynących 
z czytania. Celem takich spotkań 
jest: promocja biblioteki, zapo-
znanie z zawodem bibliotekarza 
oraz wyrobienie nawyku regu-
larnego odwiedzania biblioteki. 
Na pewno nie zabraknie gło-
śnego czytania bajek, zabaw ru-
chowych i konkursów czytelni-
czych. Placówki zainteresowane 
wszelkimi formami współpracy 

z biblioteką prosimy o kontakt 
z naszą biblioteką.

Wystarczy zadzwonić pod 
numer 54 288 35 35 i koniecznie 
umówić wizytę bibliotekarza, 
a tym samym zapewnić dzie-
ciom nie lada niespodziankę 
i wpisać się w promocję czytel-
nictwa wśród dzieci.

Warto przypomnieć, że 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Lipnie ma też ofertę dla czy-
telników starszych i chorych, 
którym chodzenie sprawia trud-
ności. I też oferta ta wpisuje się 
w swoisty sposób w akcję wę-
drującego bibliotekarza, bowiem 
chodzi tu o pomoc w dostar-
czaniu książek osobom chorym 
i niepełnosprawnym, mającym 
stałe lub czasowe trudności 
w poruszaniu się. Usługa ta to 
„Książka na telefon”. Książki 

można zamawiać telefonicznie 
lub e-mailowo w wypożyczalni 
dla dorosłych Biblioteki Głów-
nej, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 15.00. 
Wyznaczeni bibliotekarze będą 
dostarczać książki bezpośrednio 
do domów czytelników w umó-
wionym wcześniej terminie. Wy-
pożyczyć można jednorazowo 3 
książki na okres 30 dni. Usługa 
obejmuje pomoc w doborze od-
powiedniej literatury. Wystarczy 
zadzwonić pod numer 54 288 35 
35 lub wysłać e-maila na adres: 
biblioteka.lipno@wp.pl.

Wszystkie oferty są oczy-
wiście darmowe. Do tematu 
z przyjemnością będziemy wra-
cać relacjonując kolejne lekcje 
biblioteczne.

Lidia Jagielska
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SKĘPE  Intensywność wykorzystania wyremontowanej hali sportowej przy szkole podstawowej w Skę-
pem była tematem długiej i dość gorącej dyskusji radnych opozycyjnych z władzami miasta i szkoły. 
Wyjaśnienia zdarzały się rozbieżne, informacje sprzeczne. Czy uda się zmierzyć, ile zajęć wystarczy, ile 
to za mało, a ile już za dużo?

Hala wciąż na cenzurowanym

Temat hali sportowej odda-
nej do użytku po kompleksowym 
remoncie przed kilkoma miesią-
cami powrócił na ostatniej sesji 
rady miasta w Skępem.

Zimno i pusto?
– Mamy świetną, nową halę, 

ale z tego co wiem, to w czasie 
ferii zimowych ta hala nie było 
w ogóle wykorzystywana – do-
pytywał szefowej komisji oświa-
ty na sesji radny i nauczyciel 
Wojciech Budzyński. – Z tego 
co wiem, panowała w hali bar-
dzo niska temperatura, a obiekt 
powinien być przeznaczona do 
tego, by ćwiczyły w nim dzieci. 
To nie odbywa się, a więc po-
winno być w zainteresowaniu 
komisji oświaty. Czy komisja coś 
o tym wie?

Okazuje się, że komisja 
oświaty wie, kiedy odbywają się 
zajęcia w hali sportowej. Wie 
także, że w czasie ferii rzeczy-
wiście w obiekcie było chłod-
niej, ale to odbyło się w celach 
oszczędnościowych. Zastrzeżeń 
brak.

– Tak, z tego co wiem, 
ogrzewanie w czasie ferii w hali 
było wyłączone ze względów 
oszczędnościowych – wyjaśnia 
przewodnicząca komisji oświaty 
Aleksandra Ruszkowska. – Ale 
zajęcia odbywały się według po-
trzeb. Z tego co wiem, odbywał 
się aerobik.

Jedne zajęcia wystarczą
Radny Budzyński nie od-

puszcza jednak łatwo i dążąc do 
wyjaśnienia problemu, bo brak 
sportowej oferty dla młodych 
w czasie ferii niewątpliwie za 
problem uważa, dopytuje nie 
tylko szefową komisji oświa-

ty, ale i kierownika ds. oświa-
ty skępskiego ratusza. Według 
wiedzy Budzyńskiego bowiem 
w hali sportowej nie odbywa-
ły się w ferie żadne zajęcia dla 
dzieci. Nasunęło się za to pyta-
nie radnemu, czy aby na pewno 
takie zajęcia nie były potrzebne, 
a więc czy było zrobione zapo-
trzebowanie na tego typu zaję-
cia?

– Odbywały się zajęcia zor-
ganizowane przez bibliotekę, 
centra kultury z Wólki i Skępego 
i nie było potrzeby, by te zajęcia 
rozszerzać – wyjaśnia kierownik 
ds. oświaty w UMiG Skępe Mag-
dalena Elwertowska. – Jedynie 
animator sportu takie zajęcia 
prowadził (w hali – red.).

Niezbyt spodobało się rad-
nemu Budzyńskiemu zarówno 
wyłączenie ogrzewania w hali 
jak i brak oferty sportowej dla 
młodych w czasie ferii, ale za-
intrygowało również coś z pla-
nu działań komisji oświaty. Otóż 
chodzi radnemu o to jak radni 
profesjonalnie oceniają działal-
ność w dziedzinie oświaty?

– Sprawdzamy w jaki spo-
sób przygotowane są placówki 
oświatowe, czy są dobrze przy-
gotowane na przyjęcie dzieci, 
jak to wygląda pod względem 
bezpieczeństwa, i to tyle – od-
powiada przewodnicząca komi-
sji Aleksandra Ruszkowska. – 
Nie wchodzimy w kompetencje 
nauczycieli.

Co do standardu hali wąt-
pliwości i zastrzeżeń nie może 
mieć nikt, bowiem 9 kwietnia 
minionego roku Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego 
w Lipnie przywrócił do użytko-

wania po kapitalnym remoncie 
halę sportową przy skępskiej 
Szkole Podstawowej. Na zamon-
towaną tam podłogę jest ośmio-
letnia gwarancja, a na prace wy-
konane w ramach remontu pięć 
lat.

– Hala jest pięknie wyre-
montowana, jest klimatyzacja, 
ogrzewanie, a dzieci w ferie po-
winny mieć zajęcia wszechstron-
ne – wyraża swoje zdanie radny 
Krzysztof Suchocki. – Dlaczego 
nie robimy nic w tym kierunku? 
Czy były tematy proponowane 
dzieciom na ferie wzorem choć-
by Lipna, gdzie oferta zajęć jest 
duża i to nie w jednym miejscu, 
tylko różnych zajęć w różnych 
miejscach, i różnych organiza-
torów. Swoje robi w Lipnie bi-
blioteka, swoje dom kultury, co 
innego ośrodek sportu, jeszcze 
inne propozycje na ferie mają 
szkoły. Ja też sam często jestem 
zapraszany do spotkań z mło-
dzieżą, bo tematyka zajęć jest 
naprawdę różnoraka. Wszystko 
zależy jednak od tego jak się 
organizuje, jaki jest kierownik 
danego organu. W Lipnie w MCK 
nie starcza miejsc, musimy ro-
bić na zajęciach dwie tury, bo 
tyle jest chętnych. Może tu 
w Skępem w oświacie powinien 
zasiadać ktoś, kto się zna na 
tym, jakiś nauczyciel. Pracow-
nik merytoryczny powinien or-
ganizować nie tylko zajęcia dla 
dzieci, ale też dla dorosłych. 
W Skępem na hali jest zatrud-
niony przecież animator sportu. 
Ktoś musi organizować zajęcia, 
by halę wykorzystywać. Ja sam 
podejmę się każdej możliwej dla 
mnie współpracy, tylko trzeba 

coś robić, by hala tętniła życiem. 
Pytam, dlaczego dzieci nie ćwi-
czyły przez dwa tygodnie ferii, 
przecież z hali korzysta się zimą, 
bo latem jest orlik.

Hala jest zlokalizowana przy 
szkole podstawowej, odbywają 
się w niej zajęcia wychowania 
fizycznego, uroczystości szkol-
ne, ale też uroczystości okolicz-
nościowe typu dzień nauczycie-
la, jarmarki świąteczne i inne 
gale. I zgodnie z zapewnieniami 
zarządcy hali czyli dyrektora 
szkoły, także zajęcia pozalek-
cyjne, zajęcia dla różnych grup, 
wszystko zgodnie z harmono-
gramem.

Było ciepło i były zajęcia
– Skąd radny ma takie in-

formacje, że w hali nie odbywały 
się żadne zajęcia? – ripostowa-
ła dyrektor Ewa Jastrzębska. – 
W hali jak najbardziej odbywały 
się zajęcia, wszystkie grupy ja-
kie są w harmonogramie ujęte, 
zajęcia miały. Były też propo-
nowane zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży, ale nie wiem, czy pan 
zastanawia się, z kim wszystkie 
dzieci mają mieć te zajęcia w fe-
rie. Okres ferii zimowych, dwa 
tygodnie, to jest okres urlopu 
dla nauczycieli, zagwarantowa-
ny w karcie nauczyciela i w tym 
czasie dyrektor nie ma prawa 
zatrudniać nauczyciela, aby pro-
wadzili zajęcia z uczniami. Na-
tomiast wszystkie inne grupy, 
które mają zajęcia po zakończo-
nych lekcjach, nawet w niektóre 
dni do godziny 21., korzystają 
mieszkańcy miasta i gminy Skę-
pe, nie tylko Skępego, ale i gmi-
ny. Są zorganizowani w różnych 
grupach, seniorów, siatkarek, 
aerobiku. Są też zajęcia w sobo-
tę prowadzone przez animatora 
sportu. Hala jest wykorzysty-
wana, od momentu jej oddania 
w kwietniu, maksymalnie. Na-
tomiast jeśli chodzi tylko o czas 
ferii, to mówię, że dzieci korzy-
stają z zajęć w innych grupach, 
natomiast nauczyciele zajęć nie 
prowadzą, bo jest to okres urlo-
pów. Żaden rodzic nie zgłosił mi 
zastrzeżeń.

I dyrektor szkoły wyjaśnia, 
że nie ma stanowiska kierow-
nika hali, a animator sportu nie 
jest pracownikiem szkoły pod-
stawowej.

Czy ktoś kłamie?
– Gdy jeszcze na sali pani 

dyrektor Jastrzębskiej nie było, 
jak uzyskałem informacje, że na 
hali w czasie ferii odbywały się 

tylko zajęcia z aerobiku, ktoś tu 
się więc mija z prawdą – zauwa-
ża radny Budzyński. – Jest coś 
jeszcze. Jakiś czas temu, nawet 
pan burmistrz o tym mówił, 
w szkole podstawowej odbyła się 
konferencja dyrektorów. Z tego 
co wiem, ci dyrektorzy zostali 
poczęstowani obiadem. Ja by-
łem dyrektorem i nie przypo-
minam sobie takiego paragrafu, 
z którego można sfinansować 
takie posiłki. Proszę o informa-
cję, czy taki obiad był i z jakich 
środków został sfinansowany.

Radny Wojciech Budzyński 
był, przypomnijmy, dyrekto-
rem gimnazjum publicznego 
w Skępem. Wiele lat pracował 
w szkole podstawowej w Skę-
pem, obecnie jest nauczycielem 
Zespołu Szkół im. Waleriana Łu-
kasińskiego w Skępem. Doświad-
czenie więc ma, wiedzę zapewne 
też i to pewnie jest przyczyn-
kiem do dążenia do wyjaśniania 
tematów edukacyjnych.

Dyrektor 
wszystkim przyjazny
– Ja jestem akurat takim 

dyrektorem, do którego lgną 
różne instytucje – wyjaśnia dy-
rektor szkoły podstawowej Ewa 
Jastrzębska. – I przyjeżdżają 
choćby na takie właśnie konfe-
rencje. Było przeszło siedem-
dziesięciu dyrektorów. Zresztą 
to odbyło się na prośbę pani wi-
zytator, bo ta szkoła jest piękna, 
pięknie wyposażona, mamy te-
raz piękną halę, którą możemy 
się poszczycić i wszyscy ci, któ-
rzy do tej hali przyjechali, to po 
prostu z podziwem patrzyli na 
to. Chcieli spotkać się z dyrek-
torem przyjaznym wszystkim 
dyrektorom z całego wojewódz-
twa. Impreza została sfinanso-
wana przez sponsorów, a nie 
z żadnego paragrafu szkolnego. 
Sponsorzy sobie nie życzą, a ja 
nie mam obowiązku udostęp-
niania informacji, kto to sfinan-
sował.

Budzyński zapowiedział już 
pisemny wniosek o tę informa-
cję publiczną o odbywającej się 
w szkole imprezie i jej sfinanso-
waniu.

A miało już nie być o hali
– Myślałem, że hala już nie 

będzie wspominana – zdradza 
wiceprzewodniczący rady miej-
skiej Ryszard Szewczyk. – Są 
tam zawody, turnieje, sparta-
kiady, 12 stycznia był tam turniej 
piłki nożnej, gdzie zaintereso-
wanie było żadne, oprócz dru-
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Gotowy e-pit
LIPNO  Od piątku funkcjonuje oczekiwana i ułatwiająca 
życie podatnikom usługa e-pit, zwalniająca osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospodarczej z obowiązku oso-
bistego wypełniania formularzy zeznań rocznych i składania 
ich w swoich skarbówkach

żyn nie było nikogo. Mówimy, 
że mamy tam organizować za-
jęcia i one są organizowane, ale 
ja mimo swojego wieku chodzę 
i nie widzę w ogóle młodzieży, 
nikogo, nawet na zewnątrz. Tyle 
jest w Skępem pięknych miejsc, 
górek, i nigdzie nie ma nikogo, 
nie ma małych dzieci nawet. Ja 
uważam, że powinni być i kto 
chce, to gra na hali. Ja mieszkam 
blisko, widzę jakie zajęcia się od-
bywają, hala została wyremon-
towana i jest, resztę pozostaw-
my tym, którzy zajęcia powinni 
organizować. Zajęcia na hali są. 
Zapraszam każdego, i młod-
szych, i starszych, i radnych, na 
halę, bo inaczej grają zawodnicy 
mając emocje kibiców.

Informacja radnego Szew-
czyka powinna zostać zapa-
miętana przez rajców i miesz-
kańców, i poskutkować licznym 
uczestnictwem w meczach, 
turniejach i wszelkich impre-
zach, też sportowych. Kibi-
cowanie, dopingowanie spor-
towców, podziwianie talentów 
młodych w czasie uroczystości, 
to wszystko ma też aspekt in-
tegracyjny i musi być promo-
wane i upowszechniane. Orga-
nizatorzy więc muszą pamiętać 
o rozpowszechnianiu informacji 
o wydarzeniach, informować 
o wszystkich odbywających się 
w obiektach publicznych uro-
czystościach, a mieszkańcy, rad-
ni, media na te zaproszenia od-
powiadać obecnością.

Wszyscy na halę
– Radny Szewczyk zachę-

ca, byśmy się na hali pojawiali 
– zauważa radny Wojciech Bu-
dzyński. – Ja byłem dwadzieścia 
osiem lat nauczycielem w szkole 
podstawowej w Skępem. Zosta-
łem zwolniony przez panią Ewę 
Jastrzębską, a najpierw szyka-
nowany. Dla mnie przyjście do 
tej szkoły byłoby miłe, ale mam 
pewne obawy. Przyczyna więc 
mojej nieobecności w tym miej-
scu jest taka a nie inna.

Do odwiedzania hali sporto-
wej zachęca też włodarz miasta, 
i to nie tylko z racji wydarzeń, 
ale też w celu obejrzenia jej 
obecnego stanu. Przypomnijmy 
bowiem, że hala była wyłączo-
na z użytkowania, decyzją in-
spektora nadzoru budowlanego, 
od 9 sierpnia 2016 roku. Była 
zakwalifikowana jako obiekt 
grożący zawaleniem, a przeby-
wanie w jego pobliżu groziło 
utratą zdrowia lub nawet życia. 
Sprawa była więc bardzo poważ-
na. Władze miasta zleciły wyko-
nanie odpowiednich ekspertyz, 
szukały najlepszych rozwiązań 
technicznych, zleciły opracowa-
nie projektu budowlanego, a 23 
lutego 2017 roku uzyskały po-
zwolenie na budowę. A że taki 
remont to i duży, i niespodzie-
wany koszt dla kasy miejskiej to 
konieczne było szukanie najlep-
szych rozwiązań finansowych. 

Udało się pozyskać dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w kwocie 963 tysię-
cy złotych w ramach Programu 
modernizacji szkolnej infra-
struktury sportowej, a także 885 
tysięcy złotych w formie prefe-
rencyjnej i częściowo umarzal-
nej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
na pokrycie kosztów prac ter-
mo modernizacyjnych. Remont 
kosztował 3 miliony złotych.

Hala tętni życiem
– Najsmutniejsze dla mnie 

jest to, że będąc radnym przy-
najmniej wypadałby iść na halę, 
obejrzeć halę i o tej hali opowia-
dać – podsumowuje burmistrz 
Wojciechowski. – I muszę ze 
smutkiem powiedzieć, że bycie 
bajkopisarzem nie jest dobre dla 
mieszkańców, nie można wpro-
wadzać ludzi w błąd. Smutek 
jest tym większy, że w błąd opi-
nię publiczną wprowadzają oso-
by, które powinny przekazywać 
wiedzę rzetelną, sprawdzoną 
i odzwierciedlenie prawdy. A to 
nie jest odzwierciedlenie praw-
dy, bo temperatura na hali jest 
odpowiednia, a hala jest jedną 
z najpiękniejszych w wojewódz-
twie. Każdy swoimi wypowie-
dziami wydaje opinię o samym 
sobie. Ja zadowolony i dumny 
jestem z tego, że hala tętni ży-
ciem, że odbywają się uroczy-
stości, a dzieci trenują, czego są 
wyniki, choćby pierwsze miejsce 
w powiecie. Najprostsze jest 
szukanie zemst, odwetów, życie 
przeszłością. A trzeba żyć nor-
malnością, bo ona jest inna niż 
tu przedstawiona. Smutne jest, 
że radny Suchocki nie wykorzy-
stuje swojego doświadczenia dla 
Skępego, nie występuje z propo-
zycjami zajęć.

Pewne i wspólne jest tylko 
to, że wszyscy chcą, by hala spor-
towa w Skępem była najbardziej 
obleganym przez użytkowników, 
sportowców, kibiców, miesz-
kańców obiektem. I bez wzglę-
du na to, kto miał więcej racji 
na ostatniej sesji skępskiej rady 
miasta, warto zrobić wszyst-
ko co w mocy każdego z nas, 
by rzeczywiście zajęć dla dzieci 
i młodzieży przede wszystkim, 
ale także dla dorosłych i senio-
rów, było możliwie jak najwięcej. 
Bo nawet dla jednej osoby warto 
coś zrobić w dziedzinie sportu, 
kultury, czytelnictwa, rozrywki. 
Naprawdę warto. I promujmy 
wszelkie formy integracji, ak-
tywności i rekreacji.

My czekamy na informacje 
i zaproszenia od organizatorów 
na wszelkie wydarzenia spor-
towe, kulturalne i rekreacyjne 
i zapewniamy ich promowanie 
i relacjonowanie. Jak zawsze do-
tychczas, gdy o wydarzeniu je-
steśmy poinformowani.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

– Od 15 lutego uruchomio-
na została usługa twój e-PIT, 
w ramach której udostępnio-
ne zostały podatnikom zezna-
nia podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 
2018 rok – informuje naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Lipnie 
Mariusz Mańkowski. – Przygoto-
wane zostały automatycznie na 
podstawie danych Krajowej Ad-
ministracji  Skarbowej, tj. danych 
przekazanych przez płatników jak 
i samych podatników w zezna-
niach podatkowych złożonych za 
ubiegły rok oraz w zgłoszeniach 
identyfikacyjnych/aktualizacyj-
nych. Wprowadzenie usługi „Twój 
e-PIT” to pierwsza od 1991 roku 
zmiana w sposobie rozliczenia 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Po 28 latach podatni-
cy nie będą musieli samodzielnie 
sporządzać zeznań podatkowych 
i mogą skorzystać z zeznania 
przygotowanego przez admini-
stracje skarbową. To olbrzymi 
postęp w ułatwieniu rozliczenia 
podatków i wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom społecznym.

15 lutego na Portalu Podat-
kowym podatki.gov.pl została 
uruchomiona nowa usługa „Twój 
e-PIT”. Urząd skarbowy bowiem 
automatycznie przygotowuje 
i udostępnia roczne zeznanie po-
datkowe na podstawie danych, 
które posiada. Podatnik samo-
dzielnie natomiast wybierze, 
czy chce skorzystać z „Twojego 
e-PIT-a”, sporządzonego przez 
administrację skarbową, czy też 
samodzielnie wypełnić zeznanie 
podatkowe. Od piątku, w usłudze 
Twój e-PIT, udostępnione zostały 
podatnikom ich zeznania roczne 
PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok. Sko-
rzystanie z tej usługi to konkret-
ne korzyści: oszczędność czasu, 
gwarancja bezpieczeństwa i brak 
ryzyka spóźnienia się z rozlicze-
niem. To administracja skarbowa 

przejęła ciężar odpowiedzialności 
za zeznanie podatkowe przygoto-
wane przez system.

Twój e-PIT to nic innego jak 
usługa wspierająca podatnika 
w wypełnianiu obowiązków po-
datkowych przez wykorzystanie 
danych, które posiada Krajowa 
Administracja Skarbowa (KAS) 
i bez konieczności ich ponowne-
go podawania przez podatnika. 
Podniesie to jakość świadczonych 
usług i obsługi klienta. Podatnik 
oszczędzi czas i łatwiej rozliczy 
ulgi, ponieważ nie musi już do-
starczać do urzędu skarbowego 
dokumentów, które potwierdzają 
prawo do skorzystania z odlicze-
nia lub ulgi. Ponadto podatnicy, 
którzy skorzystają z elektronicz-
nej formy rozliczenia podatku, 
szybciej otrzymają zwrot nadpła-
ty podatku. Odbędzie się to w cią-
gu maksymalnie 45 dni, zamiast 
dotychczasowych 3 miesięcy.

Płatnicy przesłali 35 milionów 
dokumentów (PIT-8C, PIT-R, PIT-
40A, PIT-11, PIT-11A). Na ich pod-
stawie oraz na bazie danych z roz-
liczenia PIT za 2017 rok powstały 
elektroniczne zeznania, które 
zostały udostępnione w usłudze 
„Twój e-PIT”. Krajowa Admini-
stracja Skarbowa przygotowała 23 
miliony dokumentów PIT-37 i 250 
tysięcy PIT-38. Pracownicy urzę-
dów skarbowych i konsultanci 
Krajowej Informacji Skarbowej 
(KIS) pomogą teraz oczywiście 
podatnikom poznać nową usługę 
i wyjaśnią jak z niej korzystać.

W infolinii KIS (z telefonu 
stacjonarnego 801 055 055, z tele-
fonu komórkowego 22 330 03 30) 
działa nowa opcja – po wybraniu 
6 następuje połączenie z konsul-
tantem, który odpowie na pyta-
nia dotyczące Twojego e-PIT-a.

Dodatkowo w urzędach skar-
bowych w całej Polsce udostęp-
nione są stanowiska komputero-

we z bezpiecznym dostępem do 
Portalu Podatkowego podatki.
gov.pl (link otwiera nowe okno 
w innym serwisie). Jeżeli ktoś nie 
ma internetu albo nie wie jak ko-
rzystać z usługi Twój e-PIT, może 
przyjść do urzędu skarbowego 
i z pomocą pracowników spraw-
dzić rozliczenie PIT, które dla nie-
go przygotowano.

W 2019 roku (z zastosowa-
niem dla rozliczeń za 2018 rok) 
usługa jest dostępna dla osób fi-
zycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz podat-
ników, którzy uzyskują przychody 
z kapitałów pieniężnych (np. ze 
zbycia akcji), tj. składają PIT-37 lub 
PIT-38. Zeznanie podatkowe są 
dostępne od 15 lutego i będą do 
30 kwietnia na Portalu Podatko-
wym podatki.gov.pl (link otwiera 
nowe okno w innym serwisie). 
Podatnik samodzielnie wybiera, 
czy chce skorzystać z e-PIT-a spo-
rządzonego przez administrację 
skarbową, czy też samodzielnie 
chce wypełnić zeznanie podat-
kowe. Termin zwrotu nadpłaty 
podatku wynikający ze złożonego 
zeznania przez podatnika podat-
ku dochodowego od osób fizycz-
nych został skrócony z 3 miesięcy 
do 45 dni, o ile zeznanie zostanie 
złożone drogą elektroniczną. Nie 
oznacza to jednak, że podatnicy 
będą oczekiwali na zwrot nadpła-
ty podatku aż 45 dni. To termin 
maksymalny, urzędy skarbowe 
będą się starały, aby podatnicy 
którzy złożą zeznanie podatkowe 
za pośrednictwem środków ko-
munikacji elektronicznej otrzy-
mali zwrot nadpłaty podatku jak 
najszybciej.

Jeżeli podatnik nie złoży sa-
modzielnie zeznania PIT, ani nie 
odrzuci zeznania przygotowane-
go przez KAS, to z upływem 30 
kwietnia zostanie ono automa-
tycznie zaakceptowane. W sy-
tuacji, gdy z zeznania przygo-
towanego w usłudze Twój e-PIT 
będzie wynikała kwota podatku 
do zapłaty, urząd skarbowy do 
końca maja prześle podatnikowi 
informację o podatku do zapła-
ty. Podatnik będzie miał 7 dni na 
zapłatę podatku – termin ten 
będzie liczony od dnia otrzyma-
nia informacji z urzędu. Za okres 
od 1 maja do upływu 7-dniowego 
terminu podatnikowi nie będą 
naliczane odsetki za zwłokę w za-
płacie podatku.

Do tematu będziemy oczywi-
ście wracać.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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KIKÓŁ  12 lutego 1919 roku w Kikole odbyło się Zebranie Gminne Gminy Kikół, na którym 384 miesz-
kańców z prawem do głosu dokonało wyboru wójta, jego zastępcy i 12-osobowej rady gminy. Teraz 
uczczono ten wyjątkowy jubileusz

Historyczna sesja

W setną rocznicę tego wyda-
rzenia 12 lutego 2019 r. odbyła się 
V sesja rady gminy Kikół. Głównym 
punktem obrad była prezentacja 
materiałów związanych ze 100-
leciem rady gminy w Kikole oraz 
podjęcie uchwał w sprawie nada-
nia tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Kikół”. Prezentację dotyczącą 100-
lecia rady gminy w Kikole przygo-
tował i przedstawił radny Krzysztof 
Kuczkowski. Z materiałami archi-

walnymi sprzed 100 lat zapoznał 
zebranych Mieczysław Sławkowski. 
Po prezentacji te cenne dokumenty 
pan Sławkowski przekazał Małgo-
rzacie Rzepczyńskiej, dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Kikole do 
Szkolnej Izby Pamięci.

Rada Gminy w Kikole jedno-
głośnie podjęła uchwały o nadania 
tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół” 
Ludwikowi i Józefowi  Orsztom. 
Na zdjęciu zbiorowym obecni są 

radni, wójt gminy Kikół i goście 
obecni na sesji: starosta Krzysztof 
Baranowski, qicestarosta Maria 
Kulig, przewodniczący rady gminy 
poprzednich kadencji Mieczysław 
Sławkowski i Zdzisław Pilichowski, 
były wójt Kazimierz Kiełkowski, 
była sekretarz gminy Kikół Maria 
Raniszewska, dyrektor Kujawskiego 
Banku Spółdzielczego w Aleksan-
drowie Kujawskim Józef Szmelter.

(ak), fot. Józef Myszkowski

SKUTECZNA METODA USUWANIA BÓLU KRĘGOSŁUPA, STAWÓW i MIĘŚNI
Ludmiła Maciejewska 

Terapeuta Manualny - Technik Masażysta
Żyj bez bólu kręgosłupa!

Twórcą metody masażu w te-
rapii kręgosłupa, jest chiropraktyk 
Kazimierz Mytnik. Metodę stwo-
rzył w 2005 roku w Nowym Jorku, 
gdzie mieszkał i praktykował dla 
Polonii Amerykańskiej.  Metoda 
powstała, by szybko i skutecznie 
usuwać problemy związane z bó-
lem kręgosłupa, stawów i mięśni 
dla zapracowanej Polonii na Gre-
enpoint. Metoda się sprawdziła 
i dziś korzystają z niej pacjenci 
w kraju i za granicą. Teraz i Ty mo-
żesz poznać tą metodę, przycho-
dząc na terapię do Pani Ludmiły 

Maciejewskiej. Przyjmuje w Gabi-
necie Terapii Manualnej w Golu-
biu - Dobrzyniu oraz w Toruniu.

O metodzie:
Założeniem metody, jest li-

kwidowanie przyczyn, a nie obja-
wów. W masażu tym wykorzystu-
je się zależność między obszarami 
skóry, tkanki podskórnej i tkanki 
mięśniowej, oraz naczyniami 
i narządami wewnętrznymi, które 
są unerwione, przez te same od-
cinki rdzenia kręgowego. Metoda 
pracuje z układem nerwowym, 
mięśniowym, wydalniczym.  

Nowoczesna metoda uspraw-
nia mięśnie, które w sposób natu-
ralny przywracają sprawność krę-
gosłupa. Metoda, jest bezpieczna 
nawet w schorzeniach u osób 
starszych u których często mo-
żemy napotkać osteoporozę czy 
osteofitozę kręgów. 

Terapia, sprawdza się w li-
kwidowaniu problemów pocho-
dzących od dysfunkcji kręgosłu-
pa i mięśni np. bóle głowy, bóle 
w odcinku szyjnym, drętwienia 
rąk, rwa barkowa, rwa kulszo-
wa, rwa udowa, bóle w odcinku 
piersiowym, lędźwiowym, bóle 
nóg i wielu innych schorzeniach 
z którymi inne terapie sobie nie 
radzą.

Jej szybkość, skuteczność, 
a przede wszystkim trafna dia-
gnoza, sprawia, że można pacjen-
towi pomóc bardzo szybko, nawet 
na trzech spotkaniach. Oczywiście 
w zależności od problemu z jakim 
się spotykamy.

Zdarza się, jak to określam 
„stare sprawy” (przewlekłe), które 
wymagają więcej wizyt, jak rów-
nież kontaktu z lekarzem specja-
listą, w celu podania farmakologi, 

by szybciej wyprowadzić pacjenta 
ze stanu przewlekłego.

W trudnych przypadkach, 
metoda wymaga dostarczenia 
dokumentacji medycznej np. rtg, 
rezonans magnetyczny, historia 
leczenia lub wypis ze szpitala itp.

Każdy przypadek, jest inny, 
więc metoda jest stosowana indy-
widualnie do każdego pacjenta.

Metodę można stosować 
leczniczo, oraz profilaktycznie. 
Warto podkreślić, że regularność, 
czyli profilaktyka, jest bardzo 
ważna, bo zapobiega nawrotom 
bólu i problemów związanych ze 
schorzeniem kręgosłupa.

Pani Ludmiła ukończyła stu-

dia z dziedziny rehabilitacji i szko-
łę medyczną w zawodzie technik 
masażysta.

Pytamy, co sprawiło, że cie-
szy się tak dobrą opinią wśród 
pacjentów? Odpowiada, że lubi 
pracować z ludźmi chorymi i ro-
zumie ich problemy: - Mam so-
lidne wykształcenie, ale nie za-
przestałam dalszej nauki. Sukces 
zawdzięczam danej  metodzie.  
Metoda Mytnikconcept na której 
pracuje jest najlepszą formą ma-
sażu w terapii kręgosłupa  z jaką 
się spotkałam. Efekty jakie widzę 
w pracy z pacjentami są niezwy-
kle zachwycające- dodaje Pani 
Ludmiła Maciejewska.

Gabinet Terapii Manualnej Ludmiła Maciejewska
(budynek poprzedniego NZOZ Nasz Medyk)

Golub-Dobrzyń
ul. Wojska Polskiego 3 c

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna 
tel. 882 787 070  pon.-pt. 8.00-19:00, sob.8:00-14:00
Więcej informacji na stronie : www.polskiemasaze.pl

A R T Y K U Ł    S P O N S O R O W A N Y
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Dzięki RPo powstają 
nowe miejsca opieki nad dziećmi

REGION  Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego prowadzi działania ułatwiające mło-
dym rodzicom opiekę nad małymi dziećmi. Z okazji dnia zakochanych zaprezentował najważ-
niejsze zadania polityki prorodzinnej. Chodzi tu między innymi o dotacje z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę i rozbudowę żłobków 
i przedszkoli, a także organizację nowych miejsc w przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych 
i u opiekunów dziennych

Pomoc z RPO trafia także bez-
pośrednio do rodzin w postaci vo-
ucherów na sfinansowanie opieki 
nad dziećmi. Na początku kwiet-
nia rusza nabór wnioskodawców, 
którzy będą dysponować vouche-
rami. - Nasza oferta pomocy dla 
młodych rodzin to odpowiedź na 
oczekiwania i potrzeby rodziców. 
Przygotowaliśmy ją z myślą o ak-
tywizacji osób opiekujących się 
najmłodszymi dziećmi i ułatwie-
niu rodzicom powrotu na rynek 
pracy po przerwie w aktywności 
zawodowej – mówi marszałek 
Piotr Całbecki.

Żłobki, kuby dziecięce 
i dzienni opiekunowie
Środki z RPO pozwoliły na 

budowę i rozbudowę nowych 
żłobków w Bydgoszczy, Toruniu (3 
żłobki), Włocławku, gminie Alek-
sandrów Kujawski i gminie Golub-
Dobrzyń. Dzięki tym inwestycjom 
liczba miejsc opieki na terenach 
tych gmin zwiększyła się o 282. 
Łączna kwota, którą rozdyspo-
nował Urząd Marszałkowski na 
realizację tych celów to 9,2 mln 
złotych.

Uzyskane środki można było 
przeznaczyć na organizację miejsc 
w żłobkach, klubach dziecięcych, 
a także u dziennych opiekunów. 
Pozwolą one na utworzenie 2102 
miejsc opieki na terenie całego 
województwa. Kwota, jaka zosta-
ła przeznaczona na rzecz orga-
nizacji opieki nad najmłodszymi 
to 75 mln złotych Najwięcej po-

wstało i powstanie w Bydgoszczy 
(699 nowych miejsc), Toruniu (495 
nowych miejsc) i Włocławku (115 
nowych miejsc). Pozostałe gminy, 
w których zostaną zorganizowane 
nowe miejsca opieki:

– Grudziądz – 105 nowych 
miejsc,

– Inowrocław – 86 nowych 
miejsc,

– Mogilno – 68 nowych 
miejsc,

– Zławieś Wielka (powiat to-
ruński) – 65 nowych miejsc,

– Brodnica – 60 nowych 
miejsc,

– Aleksandrów Kujawski – 
47 nowych miejsc,

– Sępólno Krajeńskie – 40 
nowych miejsc,

– Tuchola – 32 nowe miej-
sca,

– Chodecz (powiat włocław-
ski) – 32 nowe miejsca,

– Lubień Kujawski (powiat 
włocławski) – 30 nowych miejsc,

– Więcbork (powiat sępo-
leński) – 30 nowych miejsc,

– Chełmża (powiat toruń-
ski) – 21 nowych miejsc,

– Białe Błota (powiat byd-
goski) – 20 nowych miejsc,

– Łubianka (powiat toruń-
ski) – 16 nowych miejsc,

– Bobrowo (powiat brod-
nicki) – 16 nowych miejsc,

– Kęsowo (powiat tuchol-
ski) – 15 nowych miejsc,

– Obrowo (powiat toruński) 
– 15 nowych miejsc,

– Ciechocinek (powiat alek-
sandrowski) – 10 nowych miejsc,

– Bobrowniki (powiat lip-
nowski) – 10 nowych miejsc,

– Golub-Dobrzyń – 10 no-
wych miejsc.

To oczywiście nie koniec reali-
zacji projektów w ramach naszego 
RPO na organizację opieki dzieci 
do lat 3. Pod koniec lutego ruszają 
kolejne dwa konkursy, w których 
pula środków przeznaczonych do 
dofinansowania wynosi prawie 30 
mln złotych. Więcej w materiale 
„RPO na żłobki i nianie”.

Inwestycje w przedszkola
Środki z naszego Regionalne-

go Programu Operacyjnego tra-
fiły dotąd także na utworzenie 3 
tysięcy miejsc dla przedszkolaków 
w całym regionie. Wiele projek-
tów z zakresu rozwoju edukacji 
przedszkolnej w ramach RPO to 
przedsięwzięcia zintegrowane, 
czyli takie, w których dofinanso-
wanie trafia najpierw na realizację 
części inwestycyjnej, a następnie 
na prowadzenie placówki oraz or-
ganizację dodatkowych zajęć.

Wśród projektów inwesty-
cyjnych jest 29 zadań dotyczą-
cych budowy nowych budynków 
przedszkoli oraz rozbudowy i ada-
ptacji na ten cel istniejących gma-
chów. Kolejne 7 projektów dotyczy 
termomodernizacji budynków, 
w których przebywają przedszko-
laki. Suma dofinansowania na ten 
cel to blisko 60 milionów złotych. 
Lista projektów inwestycyjnych, 

na realizację których trafiło dotąd 
wsparcie

W ramach tak zwanych „pro-
jektów miękkich” zarząd wo-
jewództwa przyznał dotąd do-
finansowanie na realizację 58 
przedsięwzięć, które pozwoliły na 
utworzenie blisko 3 tysięcy miejsc 
dla przedszkolaków oraz umoż-
liwiły organizację dodatkowych 
zajęć dla maluchów. Suma wspar-
cia to ponad 23 miliony złotych. 
W sumie w ramach RPO powsta-
nie blisko 3,4 tysiąca miejsc dla 
maluchów w przedszkolach. Lista 
projektów, na realizację których 
trafiło dotąd wsparcie

Vouchery, czyli pieniądze 
bezpośrednio do rodzin
Środki z RPO, oprócz umożli-

wienia tworzenia nowych miejsc 
opieki nad dziećmi, trafiają także 
bezpośrednio do rodzin. Możliwe 
jest to w postaci voucherów na po-
krycie kosztów opieki na małymi 
dziećmi w żłobku lub wynagrodze-
nie niani. Pomoc finansową moż-
na przeznaczyć na wynagrodzenie 
niani (do 800 złotych miesięcznie) 
i dziennego opiekuna (do 600 zło-
tych miesięcznie), a także opła-
cenie pobytu malucha w żłobku 
(do 800 złotych miesięcznie) lub 
klubie dziecięcym (do 600 złotych 
miesięcznie). Z tej pomocy można 
korzystać przez 12 miesięcy.

Voucherami dysponują orga-
nizacje pozarządowe, firmy i in-
stytucje, które realizują projekty 
w ramach naszego Regionalne-

go Programu Operacyjnego. Ze 
wsparcia skorzystało do tej pory 
1,7 tysiąca rodzin z regionu. Ko-
lejny nabór uczestników projektu 
prowadzonego przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w To-
runiu rozpocznie się w kwietniu. 
Będziemy o tym szeroko informo-
wać w najbliższym czasie.

Z okazji Dnia św. Walentego 
prezentujemy także infografikę 
przygotowaną przez Urząd Sta-
tystyczny w Bydgoszczy na temat 
małżeństw zawieranych w naszym 
województwie w 2017 roku. Spo-
śród 10 tysięcy małżeństw więk-
szość z nich zawarto we wrześniu, 
sierpniu, czerwcu i lipcu. Mediana 
wieku nowożeńców w przypadku 
mężczyzn wynosi 30, a kobiet 27,6 
lat. Najwięcej małżeństw w prze-
liczeniu na 1000 mieszkańców 
zawarto w powiatach lipnowskim, 
golubsko-dobrzyńskim,, gru-
dziądzkim, tucholskim i żnińskim. 
Te i więcej informacji w grafice.

Najważniejsze liczby:
– Prawie 2,4 tys. nowych 

miejsc opieki nad dziećmi do lat,
– Blisko 3,4 tysiąca nowych 

miejsc dla maluchów w przed-
szkolach,

– 1,7 rodzin, które otrzyma-
ły wsparcie poprzez vouchery na 
pokrycie opieki nad małymi dzieć-
mi,

– 1 kwietnia rusza nabór 
wnioskodawców w nowym pro-
jekcie na vouchery dla rodzin.

(red)

Region

Ekologiczny edukator szkolny  
– konkurs dla uczniów
Jeszcze tylko do piątku (22 lutego) urząd marszałkowski czeka na zgłoszenia prac 
uczniów ze szkół podstawowych województwa, którzy chcą wziąć udział w kon-
kursie „Ekologiczny edukator szkolny”. Czekają atrakcyjne nagrody – rowery gór-
skie oraz wyjazd na „zieloną szkołę”.

– Problemy ochrony środo-
wiska naturalnego stają się coraz 
ważniejszym elementem funkcjo-
nowania naszego społeczeństwa. 
Każdego dnia dokonujemy wy-

borów, które mają wpływ na ja-
kość otaczającej nas przyrody. Cel 
naszego konkursu to promowa-
nie wśród najmłodszych postaw 
proekologicznych i wspierających 

ochronę środowiska. Gorąco za-
chęcam do udziału – mówi mar-
szałek Piotr Całbecki.

Konkurs „Ekologiczny edu-
kator szkolny” UM organizuje 

w ramach projektu „Edukacja 
społeczności zamieszkujących 
obszary chronione województwa 
kujawsko-pomorskiego: Lubię tu 
być... na zielonym”. Do udziału za-
praszamy uczniów szkół podsta-
wowych (klasy 4-7) województwa 
kujawsko-pomorskiego. Zadaniem 
konkursu jest podejmowanie pro-
ekologicznych działań na rzecz lo-
kalnej społeczności.

Uczniowie mogą zgłaszać chęć 
udziału w konkursie do 22 lutego. 
Uczestnicy rywalizacji zostaną 
wyłonieni do 1 marca na podsta-
wie opisów planowanych dzia-
łań. W ramach konkursu ucznio-
wie przygotują projekt związany 
z ochroną środowiska i walorami 

przyrodniczymi obszarów chro-
nionych województwa kujawsko-
pomorskiego. Projekt może być 
wykonany dowolnej formie. Na re-
alizację pracy konkursowej można 
otrzymać grant w wysokości 650 
złotych. Pracę należy udokumen-
tować, między innymi w formie 
filmu, reportażu, prezentacji czy 
wydawnictwa i złożyć do 1 czerw-
ca.

Nagrodami dla 5 finalistów 
konkursu są rowery górskie. Kla-
sa ucznia, który zwycięży w kon-
kursie wygra udział w „zielonej 
szkole”. Regulamin konkursu 
i szczegóły znajdziecie na kujaw-
sko-pomorskie.pl.

(red)
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Krowa, której 
niestraszne mrozy

ZWIERZĘTA  Krowa, której niestraszne są mrozy po -50 stopni 
Celsjusza. Trudno znaleźć rasę spełniającą ten warunek, ale jest 
wyjątek – rasa jakucka

R E K L A M A

Jakuckie bydło jest hodowa-
ne w najmroźniejszych obszarach 
Rosji. Jest niższe i mniej wydajne 
w stosunku do najlepszych ras, 
ale za to niezmiernie wytrzymałe. 
Krowa mierzy ok. 110 cm i waży od 

350 do 400 kg. Byki są nieco wyż-
sze – 115-127 cm i ważą 500-600 kg. 
Zwierzęta maja krótkie, silne nogi 
i wąską klatkę piersiową. Wyróżnia-
jące cechy to szybki przyrost tkanki 
tłuszczowej oraz długa sierść. Obie 

cechy pozwalają przetrwać trudną, 
syberyjską zimę. Krowy jakuckie są 
także odporne na gruźlice, brucelo-
zę i białaczkę. Miejscowi hodowcy 
wykorzystują bydło jakuckie do 
produkcji mleka, mięsa oraz jako 
zwierzęta pociągowe.

Mleczność wynosi ok. 1000 kg 
rocznie. Mleko jest za to bardzo 
bogate w tłuszcz i proteiny. Mięso 
jest także bardzo zdrowe i cenio-
ne z uwagi na naturalną marmur-
kowatość. Drobne żyłki tłuszczu 
przedzielają mięso, tworząc wzór 
podobny do marmuru. Obecnie 
władze rosyjskie z jednej stro-
ny starają się, by zachować rasę, 
a z drugiej krzyżują ją z innymi ra-
sami, próbując osiągnąć jak najlep-
sze rezultaty i cechy.

(pw)

Dopłaty

Czas na oświadczenia
15 lutego ruszyła możliwość składania oświadczeń o dopłaty bezpośrednie. To 
drugi raz, gdy rolnicy mogą skorzystać tego uproszczenia.

Przypomnijmy, że oświad-
czenia są alternatywą wobec 
wypełniania wniosków o dopła-
ty bezpośrednie. Oświadczenie 
jest prostsze i można je wysy-
łać od 15 lutego do 14 marca. Nie 
wszyscy rolnicy mogą skorzystać 
z tego udogodnienia. Oświadcze-
nie może złożyć jedynie rolnik, 
który we wniosku o przyznanie 
płatności na rok 2018 deklarował 

powierzchnię gruntów ornych 
mniejszą niż 10 ha i ubiegał się 
wyłącznie o ograniczoną pulę 
dopłat. Dodatkowo rolnik skła-
dający oświadczenie powinien 
potwierdzić brak zmian w od-
niesieniu do wniosku o przy-
znanie płatności złożonego  
w 2018 r. oraz fakt ubiegania się 
w 2019 r. o te same płatności, co 
w roku 2018.

Wypełnione oświadcze-
nie można wysłać lub zanieść 
do biura powiatowego ARiMR. 
W ubiegłym roku oświadczenia 
złożyło aż 431 tys. rolników. Ko-
lejnych 900 tys. po raz pierw-
szy przesłało do ARiMR wnioski 
o dopłaty w formie elektronicz-
nej.

(pw)

Szkolenia

Najpierw doradcy, 
potem rolnicy
Dotychczas pracownicy Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ) kon-
trolowali największe gospodarstwa pod kątem spełniania tzw. dyrektywy azota-
nowej. Teraz czas na mniejsze. Problem polega na tym, że niewiele osób wciąż 
ogarnia temat dyrektywy. Specjalne szkolenia przejdą doradcy rolniczy, którzy 
następnie będą pomagać rolnikom.

Program działań mających 
na celu zmniejszenie zanie-
czyszczenia wód azotanami po-
chodzącymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu za-
nieczyszczeniu wszedł w życie 
w lipcu ubiegłego roku. Nakła-
da on na rolników pewne obo-
wiązki, m.in. wymogi dotyczące 
warunków przechowywania na-

wozów naturalnych, okresów, 
dawek, sposobów nawożenia, 
czy prowadzenia dokumenta-
cji zabiegów agrotechnicznych 
związanych z nawożeniem. 
Nad wypełnianiem zobowiązań 
czuwają pracownicy WIOŚ oraz 
ARiMR. Dla rolnika stwierdzenie 
uchybień oznacza ryzyko ob-
cięcia części dopłat bezpośred-

nich. Dzieje się tak, ponieważ 
program azotanowy jest częścią 
wymogów cross-compliance.

Obecnie do szkoleń na te-
mat obchodzenia się z azotana-
mi przystępują doradcy rolniczy. 
Jesienią odbędą się szkolenia dla 
rolników.

(pw)

Rada na dług
Od 8 lutego rolnicy, którzy nie widzą już dla siebie 
szans wyjścia z długów, mogą sięgną po pomoc pań-
stwa i oddać swój dług razem z przeniesieniem praw 
do własności do gospodarstwa na państwo.

Finanse

KOWR może przejąć dług pro-
wadzącego gospodarstwo tylko 
w wypadku, gdy jest to dług pie-
niężny związany z działalnością 
gospodarstwa. Drugi, logiczny wa-
runek polega na tym, że dług nie 
może być wyższy niż wartość go-
spodarstwa pomniejszonej o wy-
sokości sumy hipoteki ustanowio-
nej na tej nieruchomości.

Jeśli rolnik zdecyduje się na 
przejęcie długu, podpisuje umowę 
z KOWR. Na umowę muszą zgo-
dzić się także wszyscy wierzyciele. 
Rolnik w umowie zobowiązuje się 
do przeniesienia na rzecz skarbu 

państwa własności części lub ca-
łości gospodarstwa. KOWR może 
odmówić przejęcia długu w uza-
sadnionych przypadkach, w szcze-
gólności w przypadku obciążenia 
nieruchomości służebnościami. Za-
dłużony rolnik nawet po oddaniu 
ziemi może złożyć wniosek o jej 
dzierżawę.

W przypadku nieskorzystania 
przez dotychczasowego właściciela 
nieruchomości z prawa pierwszeń-
stwa jej dzierżawy KOWR ogłasza 
przetarg ograniczony na dzierżawę 
do rolników indywidualnych.

(pw)

Co po odstrzale? 
Odstrzał dzików to jedno, ale co dzieje się z padłymi 
zwierzętami, które mogą stanowić potencjalne nie-
bezpieczeństwo rozwleczenia wirusa Afrykańskiego 
Pomoru Świń? Kujawsko-Pomorscy rolnicy wystoso-
wali zapytanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Pytali m.in. o to czy padłe i zastrzelone dziki są 
przewożone i utylizowane w odpowiedni sposób.

Zwierzęta

Ministerstwo zapewnia, że od 
wszystkich zastrzelonych w na-
szym województwie dzików pobie-
rane są próbki do badań w kierunku 
wykrycia wirusa ASF. Tusze dzików 
na obszarach zagrożonych są prze-
chowywane w chłodniach, do mo-
mentu uzyskania wyników badań. 
Nawet w przypadku, gdy u jednej 
sztuki stwierdzi się ASF, cała partia 
jest utylizowana. Jeśli jednak okaże 
się, że dziki były zdrowe, to mogą 
one zostać zagospodarowane przez 
myśliwych na użytek własny. Jeśli 
nikt nie przejawia chęci ich zakupu, 
wówczas są one niszczone.

Podczas transportu wykorzy-
stywane powinny być pojazdy, któ-
re przeszły test szczelności. Pod-
legają one specjalnym przepisom 
dotyczącym dezynfekcji, mycia 
i czyszczenia. Tusze dzików trafiają 
do zakładów utylizacyjnych. Obec-
nie to najbezpieczniejszy sposób na 
pozbywanie się niebezpiecznych 
odpadów.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Tak jak 500+  

Świadczenie „Dobry start” przyznawane było na wniosek. - 
Wystąpić o nie mogli rodzice, opiekunowie prawni, rodzice za-
stępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wychowawczej – przypomina szefowa 
MRPiPS. Wnioski były przyjmowane online oraz przez te same 
instytucje realizujące obecnie świadczenie w ramach progra-
mu „Rodzina 500+”. Można je było składać już od 1 lipca do  
30 listopada. Co ważne, świadczenie „Dobry start” jest zwol-
nione od podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do do-
chodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.

Terminy składania wniosków

Wnioski o świadczenie z Programu „Do-

bry start” będzie można składać przez 

internet od 1 lipca br. – przez portal 

Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.

gov.pl lub bankowość elektroniczną. 

Z kolei od 1 sierpnia wnioski będzie 

można składać także w tradycyjnej 

formie papierowej (w urzędzie miasta/

gminy, ośrodku pomocy społecznej lub 

innej jednostce organizacyjnej gmi-

ny). Wnioski będzie można składać do  

30 listopada br.

1,44 mld zł na Dobry Start

Program „Dobry Start” to 300 złotych 
jednorazowego wsparcia dla wszystkich 
uczniów rozpoczynających rok szkolny. 
Co ważne, rodziny otrzymują świadcze-
nie bez względu na dochód. Program 
obejmuje dzieci wychowujące się za-
równo w rodzinach jak i te przebywające 
w pieczy zastępczej.

Ponad 3 mln wniosków  

W 2018 r. złożono ponad 3,1 mln 
wniosków w ramach programu 
„Dobry start”. 1,5 mln wniosków 
rodzice przesłali wygodną dro-
gą elektroniczną. Tradycyjnych 
wniosków papierowych było ok.  
1,6 mln. W sumie do polskich rodzin  
w 2018 r. trafiło 1,32 mld zł. W 2019 
r. na realizację programu zarezerwo-
wano 1,44 mld zł.

Finansowe wsparcie na dobry start 
w szkole 

Początek roku to czas wzmożonych wy-
datków związanych ze szkołą. Przez lata 
był jednym z najtrudniejszych momentów 
w domowym budżecie. Ulgę przyniósł „Do-
bry Start”, czyli 300 złotych jednorazowego 
wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczyna-
jących rok szkolny.

Będzie kontynuacja

– To bez wątpienia duża pomoc dla rodzin w okresie wzmo-
żonych wydatków. Średni koszt wyprawki szkolnej dla jed-
nego dziecka to niemal 700 zł, w przypadku dwójki dzieci 
jest to ponad 1200 zł. Gdy dzieci jest więcej, kwota ta staje 
się naprawdę duża. Program „Dobry start” powstał po to, 
by odciążyć rodziny. Tak duże zainteresowanie najlepiej po-
kazuje, że był to krok oczekiwany przez społeczeństwo – 
mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbie-
ta Rafalska. Jak dodaje, program będzie kontynuowany 
w kolejnych latach.
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Co? Gdzie? Kiedy?Przyjdź na „kwiatki” 
do biblioteki

biblioteki  „Kwiatki” to muzyczny duet, stworzony przez 
mieszkańców naszego powiatu: Olę Góralską i Adama Stawic-
kiego. Już 8 marca o godz. 17.00 w Miejskiej i Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Wąbrzeźnie odbędzie się ich koncert, 
połączony z akcją wymiany ubrań

 Golub-Dobrzyń
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza wszystkich zainteresowa-

nych do dołączenia do grupy taneczno-baletowej. Jeśli chcesz poznać techni-
kę tańca współczesnego, podstawy baletu czy modern jazzu, a przede wszyst-
kim dobrze się bawić, przyjdź na zajęcia. Zajęcia w grupach prowadzi Karolina 
Kopeć. Lekcje odbywają się we wtorki: grupa 5-7 lat godz. 17.30-18.15; gru-
pa 8-12 lat godz. 18.15-19.30 i grupa powyżej 12 lat godz. 19.30-20.30. DK 
zaprasza do Sali Lustrzanej na ul. Hallera 13.

 W czwartek 21 lutego o godz. 18 w Domu Kultury rozpocznie się spo-
tkanie informacyjne Body Stress Release (BSR). Będzie można dowiedzieć się 
więcej o tej metodzie leczenia naszego ciała. Spotkanie będzie bezpłatne.

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału  

w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”. Wydarzenie jest 
konkursem wokalnym tematycznie poświęconym żołnierzom polskiego powo-
jennego podziemia niepodległościowego. Bohaterom stawiającym opór służ-
bie bezpieczeństwa ZSRR oraz polskim władzom komunistycznym. Wartości 
przez nich wyznawane takie jak patriotyzm oraz zaangażowanie w obronę pol-
skości są godne upamiętnienia i uczczenia. Impreza odbędzie się 16 marca. 
Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie mck-lipno.pl.

 MCK Lipno ogłasza 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. W tym roku 
eliminacje dla powiatu lipnowskiego odbędą się 14 kwietnia 2019 w Cen-
trum Kultury Browar B, w sali kameralnej. Zgłoszenia przyjmowane są do  
1 kwietnia 2019. Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: 
www.ckbrowarb.pl/64-ogolnopolski-konkurs-recytatorski.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i doro-
słych. Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów: turniej recytator-
ski; Turniej „wywiedzione ze słowa”; Turniej teatrów jednego aktora; Turniej 
poezji śpiewanej. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji 
repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego uczestnik nie prezentował 
w poprzednich bądź innych konkursach. Zgłoszenie poprzez złożenie wypeł-
nionej karty zgłoszenia w terminie 01.04.2019. w Miejskim Centrum Kultural-
nym w Lipnie bądź w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku.

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu 

ekologicznego Ekodzieła. Inicjatywa skierowana jest do dzieci w wieku przed-
szkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Planowane przedsięwzięcie ma 
na celu zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania niektórych odpadów 
trafiających na wysypiska oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności 
i aktywności wśród uczestników konkursu. Tematem pracy może być m.in. 
zabawka ekologiczna, przedmiot użyteczny lub inne wytwory dziecięcej wy-
obraźni. Prace powinny być wykonane wyłącznie z przedmiotów będących 
odpadami – śmieciami. Prace należy dostarczyć osobiście do Wąbrzeskiego 
Domu Kultury lub przesłać na adres: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 
47, 87-200 Wąbrzeźno do dnia 8 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do 
WDK).

 Po raz kolejny znani polscy aktorzy wystąpią na scenie Wąbrzeskiego 
Domu Kultury. Tym razem 5 kwietnia o godz. 18.00 w przedstawieniu „Kłam-
stwo” Floriana Zellera. Reżyserem spektaklu jest Wojciech Malajkat.

Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich 
nadal tylko czworo, jak to jest możliwe? Wszystko – z ogromną dozą humo-
ru – wyjaśni się podczas spektaklu. Metaforycznie udało się połączyć Berg-
manowskie „Sceny z życia małżeńskiego” z kilkoma komediami Woody`ego 
Allena. Oczywiście sztuka nie jest jedynie słowną ekwilibrystyką, zawiera 
również racjonalny, ale i filozoficzny podtekst. To intelektualna rozgrywka 
między dwiema parami uroczych i jakże przy tym zakłamanych ludzi. Wspa-
niała reżyseria i świetna obsada aktorska z pewnością pomogą Państwu zoba-
czyć w scenicznym lustrze sztuki – opary absurdu i kłamstw jakie na co dzień 
towarzyszą nam w życiu.Bilety w cenie 65 zł/os. i grupowy 60 zł/os. (grupa od 
15 osób). Rezerwacje w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 
– 16.00 do dnia 1.03.2019 r.

 Rypin
 7 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 na scenie w sali widowiskowej Rypiń-

skiego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 8 wystąpi Mateusz Ziółko. Bilety  
w cenie 95 zł parter i 70 zł balkon dostępne będą wkrótce. Podobnie szczegóły 
koncertu. Koncert odbędzie się pod patronatem medialnym tygodnika CRY.

 Rypiński Dom Kultury zaprasza wszystkie teatry amatorskie działające 
samodzielnie lub przy szkołach, stowarzyszeniach, instytucjach kultury, itp. 
do udziału w Rypińskiej Wiośnie Teatralnej – jednym z najstarszych Ogól-
nopolskich Przeglądów Amatorskich Zespołów Teatralnych. Tegoroczna  
45. edycja imprezy odbędzie się w dniach 16 – 18 maja 2019 roku w zmoder-
nizowanej sali kinowo–teatralnej Rypińskiego Domu Kultury.

Celem RWT oprócz promocji amatorskiej twórczości teatralnej jest również 
m.in. inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej w zespo-
le, szeroko rozumiana edukacja teatralna zarówno zespołów jak i społeczeń-
stwa, a przede wszystkim integracja miłośników sztuki teatralnej. Regulamin  
45 RWT wraz z Kartą Zgłoszenia, a także oświadczenia dotyczące wrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników przeglą-
du znajdziecie na rdk.rypin.eu.

oprac. (ak)

Oryginalne spotkanie będzie 
przebiegać pod hasłem „Kwiat-
ki i sukienki w bibliotece”. Wej-
ściówki na wydarzenie dostępne 
są w MiPBP w Wąbrzeźnie przy ul. 
Matejki 11B lub telefonicznie: 56-
688-18-21. Liczba wejściówek jest 
ograniczona, więc warto już teraz 
dokonać rezerwacji.

Młodzi muzycy zaprezentu-

ją muzykę autorską, którą sami 
określają jako alternatywny pop. 
Jednak uczestników czekają nie 
tylko atrakcje muzyczne. Kon-
certowi będzie towarzyszyła ak-
cja wymiany ubrań. Chętni mogą 
przynieść do biblioteki odzież, 
której już nie noszą i wymienić ją 
z innymi uczestnikami tzw. swa-
pu. 

kwiatki grają i śpiewają
Kwiatki nie tylko ładnie pach-

ną. Kwiatki też ładnie śpiewają 
i grają - możemy przeczytać na 
stronie internetowej zespołu. Mu-
zyczny duet tworzą śpiewająca 
i pisząca teksty Ola Góralska oraz 
komponujący piosenki Adam Sta-
wicki. http://www.wabrzezno.co-
m/2019/02/karnawal-trwa/ Wyko-
nujemy muzykę autorską, na którą 
wpływ mają rap, pop oraz ulubio-
ne piosenki babci Oli http://www.
wabrzezno.com/2019/02/karna-
wal-trwa/ mówią Ola i Adam.

„Kwiatki” mają już na swoim 
koncie pierwsze sukcesy. Rok temu 
muzycy wydali debiutancką epkę, 
dzięki której zespół znalazł się na 
liście najlepiej zapowiadających 
się debiutów na rok 2018. Ranking 
został przygotowany przez Brand 
New Anthem. Zaczynają też kon-
certować, m.in. wystąpili jako gru-
pa supportująca przed Siksą i ze-
społem Coals. W październiku ub.r. 
Ola i Adam opublikowali teledysk 
do utworu „Smutne dziewczyny”, 
który zapowiada ich drugi mu-
zyczny projekt. Za jego produkcję 
odpowiada Tomasz Łukasik. 

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Ochotnicze Straże Pożarne 
poza działalnością typowo ra-
towniczą podejmują mnóstwo 
społecznych inicjatyw niemal we 
wszystkich dziedzinach życia lo-
kalnych społeczności. Celem kon-
kursu jest inspirowanie, prezen-
towanie oraz nagradzanie działań 
OSP na rzecz bezpieczeństwa, 
edukacji w dziedzinie niesienia 
pomocy i eliminowania zagrożeń, 
podnoszenia jakości życia miesz-
kańców w małych ojczyznach, 
integracji i przeciwdziałania wy-
kluczeniu, wspierania rozwoju 
i aktywizacji lokalnych środo-

wisk.
Podczas konkursu nagradza-

ne są projekty w dwóch grupach 
– realizowane przez ochotnicze 
straże pożarne samodzielnie oraz 
wspólnie z partnerami (samorzą-
dami, organizacjami pozarządo-
wymi, lokalnymi instytucjami, 
pracodawcami oraz innymi pod-
miotami). W III edycji FLORIANÓW 
można składać projekty w dwu-
nastu kategoriach konkursowych, 
które odzwierciedlają szerokie 
spectrum społecznej działalności 
OSP – od poprawy bezpieczeń-
stwa lokalnej społeczności, przez 

kultywowanie tradycji, rozwój 
turystyki, ochronę środowiska 
i edukację po aktywizowanie se-
niorów, czy dbanie o estetykę 
przestrzeni publicznej.

Spośród nadesłanych inicja-
tyw kapituła konkursowa wskaże 
nominowanych do nagrody FLO-
RIANA, a podczas gali wręczenia 
statuetek ogłosi zwycięzców. Ter-
min nadsyłania zgłoszeń upływa 
15 marca 2019 roku. Regulamin 
konkursu oraz formularz zgło-
szeniowy na stronie www.floria-
ny.pl.

Wśród laureatów ubiegło-
rocznej edycji konkursu znaleźli 
się druhowie z OSP w Toporzy-
sku (powiat toruński) oraz prezes 
firmy MAT-BUD Jacek Rutkowski 
(Rozgarty, powiat toruński), którzy 
w ubiegłorocznej edycji wspólnie 
zdobyli pierwsze miejsce w kate-
gorii „Najbardziej zaangażowany 
społecznie pracodawca”. Nagrodę 
– agregat prądotwórczy – ufun-
dował samorząd województwa.

(red)

Konkursy

Floriany po raz trzeci
Trwa trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu na 
Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych 
z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019, orga-
nizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcję mie-
sięcznika „Strażak”.
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:10 Wieczna miłość odc. 119 - serial
07:00 Elif odc. 429 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 21 s. 2 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 73 s. 6 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 37 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 178 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 430 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 92 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 120 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3436
18:30 Korona królów odc. 179 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 219 s. 17 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 41
23:50 Ocaleni odc. 47
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat odc. 87

05:40 Ukryta prawda odc. 485 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 17 - serial 

07:45 Szpital odc. 215 - serial 

08:45 Przyjaciele odc. 6 s. 4 - serial

09:15 Przyjaciele odc. 7 s. 4 - serial

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 23 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 24 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 279 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 18 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 54 - serial 

15:25 Szpital odc. 216 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 8 s. 4 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 9 s. 4 - serial

18:25 Brzydula odc. 201 - serial

18:55 Brzydula odc. 202 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 24 - serial

20:00 Terminal - komedia

22:40 Miłość bez końca - dramat

00:50 Oszuści odc. 8 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 20 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 48 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 49 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 45
09:00 Septagon odc. 33 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 7
11:30 Benny Hill odc. 15
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 21 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 124 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 192 
15:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 - serial
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 487 - serial
18:00 Septagon odc. 34 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 488 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 256 - serial
21:00 Zaginiony w akcji III - film
23:20 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial
00:20 Tuż przed tragedią odc. 5 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 46
07:00 Zbuntowany anioł odc. 162
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 142 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 8 - serial
10:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 18 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 18 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 8 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 9 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 18 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 18 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 143 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 144 s. 3 - serial
20:00 Jaś Fasola: nadciąga totalny  
 kataklizm - komedia
21:55 Komedia romantyczna - komedia
23:20 Żyleta - film
01:20 Kuchnia na Maksa 
 odc. 11 s. 1 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Kemping - film

09:15 Łagodna - dramat

11:00 Przedwiośnie odc. 1 - serial

12:05 Przedwiośnie odc. 2 - serial

13:10 Opowieści weekendowe: 

 Urok wszeteczny - film

14:20 Krótki dzień pracy - dramat

15:50 Cwał - komedia

17:45 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

18:00 Hogo fogo Homolka - komedia

19:40 Herbert - Mosty odc. 7

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Borsalino - dramat

22:35 Życie Samuela Fullera - film

00:05 Scena klasyczna odc. 22

06:50 Był taki dzień odc. 479
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 151 - serial
08:10 Korona królów odc. 152 - serial
08:45 Śladami historii odc. 48 - serial
09:20 Nieznane życie 
 Jana Pawła II - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 140
10:40 Dzieje archeologii według  
 Richarda Milesa odc. 1 - serial
11:40 Polska Kronika Filmowa odc. 3
12:00 Maria Curie odc. 2 - serial
13:45 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 2 - serial
14:45 Życie odc. 10 - serial
15:45 Ostatnie dni dyktatora: 
 zakazana biografia 
 Kim Dzong Ila - film
16:55 Wszystko może 
 się przytrafić - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Taśmy bezpieki odc. 8
18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 3
19:05 Sprawiedliwi odc. 5 - serial
20:00 Wyjęci spod prawa odc. 2 - serial
21:05 Wielka Armada - kulisy klęski  
 odc. 1 - serial
22:00 Spór o historię odc. 157
22:40 Szerokie tory odc. 138
23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 4 - serial
00:05 Sensacje XX wieku odc. 141

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Mobilków odc. 2 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 5 - serial
14:05 Dzieci Andersa 
 - Powrót do Afryki - film
15:15 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Duszpasterz - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Pustynia Boga - film
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Santkuarium Maryi Matki 
 Słowa w Kibeho w Rwandzie 
 - film
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 732 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 16
07:25 Na sygnale odc. 4 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 296
11:25 Rodzinka.pl odc. 117 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2006 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 28 - serial
14:10 Na dobre i na złe 
 odc. 732 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 37 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 3 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 11 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 53 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2006 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2007 - serial
20:45 The Good Doctor 
 odc. 27 s. 2 - serial
21:40 Mickey Niebieskie Oko - komedia
23:20 Na sygnale odc. 220 - serial
23:55 Eve i Alex - komedia
01:35 Deutschland 83 odc. 6 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 31 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2397

11:00 Ukryta prawda odc. 663 - serial

12:00 Szpital odc. 505 - serial

13:00 Szkoła odc. 406 - serial

14:00 19+ odc. 341 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 16

15:30 Szkoła odc. 407 - serial 

16:30 19+ odc. 342 - serial 

17:00 Szpital odc. 506 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 664 - serial 

19:00 Fakty

19:30 „Szóstka” odc. 1 - serial

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 95

19:50 „Szóstka” odc. 2 - serial

19:55 Uwaga! odc. 5591

20:10 Doradca smaku odc. 32 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2829 - serial

20:55 Milionerzy odc. 151

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17

22:30 Tammy - komedia

00:35 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 642 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 643 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 80 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 843 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 124 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 790 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2827 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 716 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3825
16:30 Na ratunek 112 odc. 179 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 109 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2828 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 392 - serial
20:10 Słaba płeć? - komedia
22:20 Ślad odc. 28 - serial
23:20 88 minut - thriller
01:50 Grey’s Anatomy: Chirurdzy 
 odc. 139 - serial

13:25 Sąd rodzinny 17:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Przedwiośnie 10:10 Sensacja XXI wieku

18:35 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Weteran wojny w Wietnamie, pułkownik Braddock, 
przez dwanaście lat był przekonany, że jego żona 
zginęła. Przypadkiem Braddock dowiaduje się od 
misjonarzy, że kobieta żyje i wychowuje ich syna.

Rok 2017, USA. Ameryką rządzi junta. Doktor 
Devonshire, Cora D, która opracowała plany nowej 
broni, przechodzi na stronę ruchu oporu. Barbara 
Kopetski, zwana Żyletą, pomaga jej w ucieczce do 
Kanady.

„Żyleta”
(1996r.) TV Puls 23:20

„Zaginiony w akcji III: 
Początek”

(1988r.) TV 4 21:00



Piątek, 22 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 120 - serial
07:05 Elif odc. 430 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 22 s. 2 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 74 s. 6 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 38 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 179 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Groźne cuda natury. 
 Życie na krawędzi odc. 3 - film
14:00 Elif odc. 431 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 121 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3437
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 23
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 51
21:35 Rodzina Kennedych. 
 Zmierzch legendy odc. 2 - dramat
23:15 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 15 - serial
00:05 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 16 - serial

05:40 Ukryta prawda odc. 486 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 18 - serial 

07:45 Szpital odc. 216 - serial 

08:45 Przyjaciele odc. 8 s. 4 - serial

09:15 Przyjaciele odc. 9 s. 4 - serial

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 24 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 25 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 280 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 19 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 55 - serial 

15:25 Szpital odc. 217 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 10 s. 4 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 11 s. 4 - serial

18:25 Brzydula odc. 203 - serial

18:55 Brzydula odc. 204 - serial

19:30 Kulisy sławy extra

20:00 Pamiętnik - dramat

22:40 Żona astronauty - film

00:55 W garniturach odc. 11 s. 1 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 21 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 49 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 50 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 46
09:00 Septagon odc. 34 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 8
11:30 Benny Hill odc. 11
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 22 - serial
13:00 Galileo odc. 710
14:00 Galileo odc. 711
15:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 - serial
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 488 - serial
18:00 Septagon odc. 35 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 489 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 2
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 253 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 254 - serial
23:00 Drive - film
01:10 STOP Drogówka odc. 192 

06:00 Niewolnica Victoria odc. 47

07:00 Zbuntowany anioł odc. 163

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 144 s. 3 - serial

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

 odc. 9 - serial

10:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  

 odc. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 9 s. 18 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 10 s. 18 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 21 - serial

14:00 Zaklinaczka duchów odc. 9 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 - serial

16:00 Prześladowca - thriller

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 145 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 146 s. 3 - serial

20:00 Pocałunek smoka - film

21:55 Terrorysta - film

23:35 Bez litości odc. 5 s. 2 - serial

01:25 Biesiada na cztery pory roku 

 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1311

08:35 Sobie król - film

09:25 Hogo fogo Homolka - komedia

11:00 Przedwiośnie odc. 3 - serial

12:00 Przedwiośnie odc. 4 - serial

13:05 Operacja Himmler - dramat

14:40 Last Night 

 of the Proms 2015 odc. 2

16:20 Znieważona ziemia - dramat

18:15 Odyseja filmowa odc. 15 - serial

19:25 Pojedynki stulecia odc. 15

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Mama - dramat

22:45 Świat w piosence odc. 8

23:40 Tygodnik kulturalny

00:30 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości

06:50 Był taki dzień odc. 480
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 153 - serial
08:15 Korona królów odc. 154 - serial
08:45 Marzyciele odc. 15
09:15 Wszystko może 
 się przytrafić - film
10:15 Sensacje XX wieku odc. 141
10:45 Z biegiem Nilu odc. 2 - serial
11:40 Polska Kronika Filmowa odc. 3
12:00 Maria Curie odc. 3 - serial
13:30 Złoto Jukonu odc. 2 - serial
14:35 Szlakiem amfor. 
 Historia podboju Galii - film
15:40 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 5 - film
16:35 My, dzieci z Lagrów - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Ex libris
18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 3
19:05 Sprawiedliwi odc. 6 - serial
20:00 Khiangyang Kish 
 znaczy Góra Narożna - film
21:05 Wojna generałów odc. 5 - serial
22:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 65
22:35 Szerokie tory odc. 57
23:15 Wyjęci spod prawa odc. 2 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 142

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Ja głuchy - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Wielcy Duchem 
 - Jan Paweł II - film
13:20 Święty na każdy dzień
13:25 Ewangelia nasz biznesplan - film
14:00 Zofia Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy odc. 2 - serial
14:20 Kruszynka - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Aktywna zima
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 12 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 22 - serial
22:55 Lodowa podróż - film
23:40 Petra - tajemnicze miasto

05:55 Egzamin z życia odc. 26 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 41 s. 4
07:25 Na sygnale odc. 5 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 297
11:25 Rodzinka.pl odc. 118 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2007 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 29 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 190
14:30 Operacja Zdrowie! odc. 16
15:10 Górski lekarz odc. 38 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 4 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 12 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 54 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2007 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2008 - serial
20:45 Złoty środek - komedia
22:45 La La Poland odc. 7 s. 1
23:20 Sherlock odc. 13 s. 2 - serial
01:05 Mickey Niebieskie Oko - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 32 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2398

11:00 Ukryta prawda odc. 664 - serial

12:00 Szpital odc. 506 - serial

13:00 Szkoła odc. 407 - serial

14:00 19+ odc. 342 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 16

15:30 Szkoła odc. 408 - serial 

16:30 19+ odc. 343 - serial 

17:00 Szpital odc. 507 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 665 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 96

19:50 Uwaga! odc. 5592

20:00 Strzelec - film

22:30 Zapłata - thriller

01:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 11
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 644 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 81 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 844 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 125 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 791 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2828 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 717 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3826
16:30 Na ratunek 112 odc. 180 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 110 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2829 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 393 - serial
20:05 Galimatias, 
 czyli kogel-mogel II - komedia
22:10 Indiana Jones i ostatnia krucjata  
 - film
01:00 Droga bez powrotu VI: 
 Hotel na uboczu - horror

06:45 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Przedwiośnie

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Spencer Armacost jest młodym astronautą. 
W trakcie naprawiania uszkodzonego satelity 
miał wypadek. Po powrocie na Ziemię dziwnie się 
zachowuje, co niepokoi jego żonę, Jillian.

Snajper Bob Lee Swagger ma wyśledzić strzelca 
szykującego zamach na prezydenta USA. Niebawem 
okazuje się, że mężczyzna został wplątany 
w zabójstwo. Ranny ucieka przed agentami FBI.

„Żona astronauty”
(1999r.) TVN 7 22:40

„Strzelec”
(2007r.) TVN 20:00

10:15 Sensacja XXI wieku



Sobota, 23 lutego 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3435
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:25 Planeta lasów odc. 20 - serial
08:55 Studio Raban odc. 65
09:25 Rodzinny ekspres odc. 70
09:55 Korona królów - taka historia…  
 odc. 23
10:25 Korona królów odc. 176 - serial
10:55 Korona królów odc. 177 - serial
11:30 Korona królów odc. 178 - serial
11:55 Korona królów odc. 179 - serial
12:30 Podmuch energii odc. 24
12:45 Jak to działa? odc. 158
13:15 Spis treści odc. 55
13:25 Sanatorium miłości odc. 5
14:20 Mistrzostwa Świata 
 w Seefeld Skoki narciarskie
14:30 Mistrzostwa Świata 
 w Seefeld Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 8
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Komisarz Alex 
 odc. 151 s. 12 - serial
21:30 Echo serca odc. 6 - serial
22:30 16 przecznic - film
00:20 Śnieżna śmierć - thriller

05:40 Ukryta prawda odc. 487 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przyjaciele odc. 10 s. 4 - serial

09:25 Brzydula odc. 195 - serial

09:55 Brzydula odc. 196 - serial

10:25 Brzydula odc. 197 - serial

10:55 Brzydula odc. 198 - serial

11:30 Brzydula odc. 199 - serial

12:05 Brzydula odc. 200 - serial

12:45 Hop - film

14:45 Szkoła rocka - komedia

17:00 Lawina - film

19:00 Ostatni władca wiatru - film

21:20 Pożegnanie z Afryką - dramat

00:35 Zakochani - komedia

06:00 Dzielna Mysz odc. 8 - serial
06:15 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 21 - serial
06:45 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 22 - serial
07:15 Flintstonowie odc. 18 - serial
07:45 Flintstonowie odc. 19 - serial
08:15 Journey to the Forbidden Valley  
 - film
10:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 485 - serial
11:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 486 - serial
12:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 487 - serial
13:25 STOP Drogówka odc. 193 
14:30 Święci i żołnierze: 
 Credo spadochroniarza - dramat
16:30 Siła i honor - dramat
19:00 Galileo odc. 712
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 488 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 489 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 255 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 256 - serial
00:05 Oczy szeroko zamknięte - thriller

06:00 Pan wzywał, Milordzie? 
 odc. 5 s. 3 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 99 s. 3
07:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 6 - serial 
08:50 13. posterunek odc. 2 s. 2 - serial
09:20 13. posterunek odc. 3 s. 2 - serial
10:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial
10:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 139 s. 3 - serial
11:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 140 s. 3 - serial
12:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 141 s. 3 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 142 s. 3 - serial
14:40 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 2
15:15 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 3
15:50 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 4
16:30 Beethoven - komedia
18:20 Alvin i wiewiórki - komedia
20:00 Szakal - film
22:25 Con Air: lot skazańców - film
00:55 Gra - thriller

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 9
07:35 Teledyski
08:15 Informacje kulturalne
08:30 Eine kleine Nachtmusik 
 Allegro - film
08:35 Eine kleine Nachtmusik  
 Romanze. Andante - film
08:45 Eine kleine Nachtmusik Menuet.  
 Allegretto - film
08:49 Eine kleine Nachtmusik 
 Rondo. Allegro - film
09:00 Karino odc. 5 - serial
09:35 Karino odc. 6 - serial
10:10 Zaśpiewajmy to jeszcze raz  
 odc. 5
10:45 Cztery życia Lidii Lwow - film
12:10 Duże zwierzę - film
13:35 Sublokator - komedia
15:10 Wydarzenie aktualne
15:30 Wiersze na 100-lecie  
 niepodległości odc. 10
15:45 Mężczyźni wolą blondynki 
 - komedia
17:25 Tygodnik kulturalny
18:20 One More Time With Feeling 
20:20 Diabelska przełęcz - dramat
22:20 Placebo live in London 
 - MTV Unplugged
23:35 Wstręt - film
01:35 Taśmy Kultury odc. 29

06:20 Był taki dzień odc. 481
06:25 Dziennik telewizyjny
07:10 Wszystkie kolory świata 
 odc. 13 - serial
08:10 Koło się kręci odc. 8
08:25 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 26 s. 1
08:50 Sposób na Alcybiadesa 
 odc. 2 - serial
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 53
10:35 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 2 - serial
11:35 Życie odc. 10 - serial
12:40 Świat z lotu ptaka odc. 5 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 126,
14:15 Z Andrusem po Galicji odc. 7
14:45 Dzieje archeologii według  
 Richarda Milesa odc. 1 - serial
15:50 Spór o historię odc. 125
16:40 Z biegiem Nilu odc. 2 - serial
17:35 Marzyciele odc. 16
18:00 Królowa Bona odc. 5 - serial
19:05 Nieznana Białoruś odc. 133 - film
20:10 Wielka Armada - kulisy klęski  
 odc. 1 - serial
21:15 Stawka większa niż życie 
 odc. 8 - serial
22:15 Śladami pułkownika
22:50 Pola historii
23:20 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 6 - serial
01:20 Pod elektrycznymi chmurami  
 - dramat

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
10:00 Informacje dnia
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Uczeń i mistrz - film
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Historia PL - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Historia królowej Estery 
 odc. 5 - serial
22:55 Święty nie rodzi się po śmierci  
 - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 2004 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 2005 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1421 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

11:35 To je Borowicz. Podróże 

 ze smakiem odc. 10

12:05 Eddie - komedia

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Kabaret w samo południe odc. 9

16:15 Słowo na niedzielę

16:25 Rodzinka.pl odc. 251 - serial

17:00 Zmiennicy odc. 1 - serial

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Postaw na milion

19:25 Postaw na milion - kulisy 

19:35 Lajk! odc. 36

20:05 The Voice Kids odc. 14 s. 2

22:05 The Voice Kids odc. 14 s. 2

22:45 Uprzywilejowani - thriller

00:10 The Good Doctor 

 odc. 27 s. 2 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1137

11:00 Na Wspólnej odc. 2826 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2827 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2828 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2829 - serial

12:50 Całe szczęście - kulisy produkcji

13:25 Maverick - western

16:00 Kroniki Spiderwick - film

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:40 Raport smogowy odc. 97

19:45 Uwaga! odc. 5593

20:00 Och, życie - komedia

22:20 Dziewczyna mojego kumpla 

 - komedia

00:35 Strzelec - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Księga dżungli II - film

10:15 Ewa gotuje odc. 320

10:45 Wspólna chata - komedia

12:55 Dziś 13, jutro 30 - komedia

15:10 Jaś Fasola - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 20

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 147

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 148

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 394 - serial

20:05 Noc w muzeum: 

 Tajemnica grobowca - film

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 98 s. 11

00:10 Lincoln - film

09:55 Brzydula 10:25 Policjantki 
i policjanci

10:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Karino 10:00 Okrasa łamie 

przepisy

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

Mowgli, chłopiec wychowany przez dzikie 
zwierzęta, żyje wśród ludzi. Wciąż jednak tęskni 
za wolnością i leśnymi przyjaciółmi. Zmęczony 
licznymi zakazami, które obowiązują w wiosce, 
ucieka do dżungli.

Policjant w wieku przedemerytalnym ma eskortować 
świadka w drodze z aresztu do sądu. Obiekty dzieli 
zaledwie 16 przecznic. Okazuje się, że skorumpowani 
policjanci zaplanowali zamach na Eddiego.

„16 przecznic”
(2006r.) TVP 1 22:30

„Księga dżungli II”
(2003r.) Polsat 08:45



Niedziela, 24 lutego 2019

05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3437
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 105
09:00 Ziarno odc. 696
09:30 Las bliżej nas odc. 74 s. 2
10:00 Arabeska - film
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 Misja w Afryce odc. 4 - serial
12:55 Spis treści odc. 56
13:05 Wokół mórz odc. 19 - serial
13:35 Kuloodporne serce 
 odc. 7 - serial
14:30 Mistrzostwa Świata 
 w Seefeld Skoki narciarskie
14:45 Mistrzostwa Świata 
 w Seefeld Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Mistrzostwa Świata 
 do lat 20 w Polsce Piłka nożna
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 91 s. 7 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 6
22:15 Dlaczego porwałam 
 swojego szefa - komedia
23:55 Poradnik pozytywnego  
 myślenia - komedia
02:00 Jaka to melodia?

06:00 Tata sam w domu odc. 4

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 23 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 24 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 19 - serial

08:40 Flintstonowie odc. 20 - serial

09:05 Tom i Jerry: Misja na Marsa - film

10:40 Galileo odc. 711

11:40 Galileo odc. 712

12:50 Napad - komedia

14:45 Stara miłość nie rdzewieje 

 - komedia

16:45 Biały Tygrys - film

19:00 Galileo odc. 713

20:00 Babylon A.D. - film

22:05 Spotlight - dramat

00:50 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial

06:00 Flash odc. 3 - serial

06:55 Flash odc. 4 - serial

07:55 Flash odc. 5 - serial

08:50 Przygody Merlina 

 odc. 2 s. 4 - serial

09:50 Bibliotekarze odc. 1 s. 2 - serial

10:50 W królestwie smoków - film

13:15 Beethoven - komedia

15:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

16:25 Alvin i wiewiórki - komedia

18:05 Jaś Fasola: nadciąga 

 totalny kataklizm - komedia

20:00 Armageddon - film

23:05 Plan doskonały - thriller

01:45 Skorpion odc. 12 s. 3 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 5

07:30 Teledyski

08:15 Rzecz Polska odc. 7

08:30 Pierwsza podróż Ako - film

08:35 O czym marzą koty - film

08:40 Lunatyk - film

08:45 Nie pchać się, proszę - film

09:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 8 s. 3 - serial

10:10 Chopin uratował mi życie - film

11:10 Trzeci punkt widzenia odc. 277

11:40 Ostry film zaangażowany - film

11:50 Żeniac - komedia

13:15 Zakochany Molier - film

15:20 Chuligan literacki odc. 96

15:50 Anne-Sophie Mutter 

 - The Club Concert

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 484

18:10 Gracze - film

20:00 Generał Nil - film

22:10 Trzeci punkt widzenia odc. 277

22:40 Droga do mistrzostwa - film

23:45 Scena alternatywna odc. 58

00:25 Diabelska przełęcz - dramat

06:20 Był taki dzień odc. 482

06:25 Dziennik telewizyjny

07:15 Wszystkie kolory świata 

 odc. 14 - serial

08:20 Święty Augustyn odc. 1 - serial

09:15 Sposób na Alcybiadesa 

 odc. 3 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 52

10:50 Złoto Jukonu odc. 2 - serial

11:55 Szlakiem amfor. 

 Historia podboju Galii - film

13:00 Dziewicza Nowa Zelandia 

 odc. 6 - serial

13:55 Archiwum zimnej wojny odc. 14

14:35 Stawka większa niż życie 

 odc. 8 - serial

15:45 Przepis na sukces - film

16:35 Wielka gra

17:25 Wojownicy czasu odc. 13

18:00 Królowa Bona odc. 6 - serial

19:05 Śladami pułkownika

19:40 Pola historii

20:05 Wojna generałów odc. 5 - serial

21:10 Pan Wołodyjowski - film

22:40 Wielki test o Wyspiańskim

00:25 Śmieciarz odc. 4 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa odc. 13 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 13 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:05 Księga Ruth. Podróż wiary - film
15:35 Święty na każdy dzień
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Nuty nadziei - film
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Ojciec Francis Aupiais,  
 misjonarz-etnolog - film
22:35 Śladami historii - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Namiot spotkania - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 2007 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 2008 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1422 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:35 Przeżyć w Serengeti - film

11:40 Czyngis-chan - film

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake off - Ale ciacho! odc. 52

16:15 Bake off - Ale przepis odc. 62

16:30 The Voice Kids odc. 14 s. 2

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 732 - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 252 - serial

20:05 Zapowiedź - thriller

22:15 Musimy sobie pomagać 

 - komedia

00:25 Hardkor Disko - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1138

11:00 Co za tydzień odc. 890

11:45 Ciężarówką przez Wietnam 

 odc. 4 - serial

12:50 Kochany urwis - komedia

14:30 Johnny English: reaktywacja  

 - komedia

16:40 Pamiętnik księżniczki II:  

 Królewskie zaręczyny - komedia

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:40 Raport smogowy odc. 98

19:45 Uwaga! odc. 5594

20:00 Shrek Trzeci - film

22:00 Niezłomny - dramat

00:55 Sztos - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:50 Rodzinka nie z tej ziemi - film

10:50 Noc w muzeum: 

 Tajemnica grobowca - film

13:05 Indiana Jones i ostatnia krucjata  

 - film

15:50 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 98 s. 11

17:50 Nasz nowy dom odc. 106

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 304

20:00 W rytmie serca odc. 40 s. 4 - serial

21:05 Kabaret Neo-Nówka: 

 Kazik sam w domu

00:05 Następne 48 godzin - komedia

05:40 Ukryta prawda odc. 488 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 202 - serial

09:30 Brzydula odc. 203 - serial

10:05 Brzydula odc. 204 - serial

10:40 Brzydula odc. 201 - serial

11:15 Zakochani po uszy odc. 21 - serial

11:50 Zakochani po uszy odc. 22 - serial

12:25 Zakochani po uszy odc. 23 - serial

13:00 Zakochani po uszy odc. 24 - serial

13:35 Miś Yogi - film

15:20 Przygoda na Antarktydzie - film

17:50 Ostatni władca wiatru - film

20:00 Kobieta na krawędzi - dramat

22:25 Inwazja - thriller

00:40 Moc magii odc. 406

09:30 Brzydula 10:40 Galileo

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

10:20 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:50 Nasz nowy dom

Lata 50. XX w. 21-letni czarnoskóry Carl zaciąga 
się do amerykańskiej marynarki wojennej. Pełni 
służbę jako kucharz. Pierwszy oficer namawia 
go, by złożył podanie do szkoły wojskowej dla 
nurków.

Trzy wiewiórki, Alvin, Szymon i Teodor, pomagają 
kompozytorowi Dave’owi zaistnieć w świecie 
muzycznym. Nagrywają wspólnie piosenkę, która 
staje się hitem. Wiewiórki zostają gwiazdami.

„Alvin i wiewiórki”
(2007r.) TV Puls 16:25

„Siła i honor”
(2000r.) TV 4 16:30



Poniedziałek, 25 lutego 2019

14:00 Elif

05:50 Telezakupy
06:25 Jaka to melodia?
07:05 Elif odc. 431 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Blondynka odc. 23 s. 2 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 75 s. 6 - serial
10:40 Ojciec Mateusz 
 odc. 39 s. 3 - serial
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 23
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
13:00 Niedźwiedzie w lasach  
 Skandynawii odc. 1 - film
14:00 Elif odc. 432 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 178
16:05 Wieczna miłość 
 odc. 122 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3438
18:30 Korona królów odc. 180 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Polska - Holandia: 2. runda 
 w Gdańsku - studio Koszykówka
20:20 Polska - Holandia: 2. runda 
 w Gdańsku Koszykówka
22:30 Parada oszustów odc. 1 - serial
23:40 Jak powstrzymać stwardnienie  
 rozsiane? - film
00:15 Wielki przełom w medycynie:  
 Edytowanie genów - film

05:45 Ukryta prawda odc. 489 - serial 

06:50 Sąd rodzinny odc. 19 - serial 

07:50 Szpital odc. 217 - serial 

08:50 Przyjaciele odc. 10 s. 4 - serial

09:20 Przyjaciele odc. 11 s. 4 - serial

09:50 Dziewczyny z Hollywood 

 odc. 9 s. 2

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 26 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 281 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 20 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 56 - serial 

15:25 Szpital odc. 218 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 12 s. 4 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 13 s. 4 - serial

18:25 Brzydula odc. 205 - serial

18:55 Brzydula odc. 206 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 25 - serial

20:00 Sęp - thriller

22:45 W garniturach odc. 12 - serial

23:50 Kick-Ass 2 - komedia

01:55 Moc magii odc. 407

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 22 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 50 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 51 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 48
09:00 Septagon odc. 35 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 9
11:30 Benny Hill odc. 23
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 1 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 125 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 58 
15:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 - serial
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 489 - serial
18:00 Septagon odc. 36 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 490 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 257 - serial
21:00 Włatcy móch odc. 120 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial
22:00 Galileo odc. 712
23:00 Galileo odc. 713
00:00 Król Wikingów - film

06:00 Niewolnica Victoria odc. 48
07:00 Zbuntowany anioł odc. 164
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 10 - serial
10:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 11 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 18 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 18 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 10 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 11 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 18 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 18 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 146 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 147 s. 4 - serial
20:00 Skaza - film
22:05 Szakal - film
00:30 Plan bez skazy - film

07:00 Teledyski

08:00 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 10

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Neonowa fraszka - film

08:40 Miasto - film

09:00 Znieważona ziemia - dramat

11:00 Przedwiośnie odc. 5 - serial

12:00 Przedwiośnie odc. 6 - serial

13:00 Personel - dramat

14:20 Księstwo - film

16:35 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 10 - serial

17:40 Intruz - thriller

19:20 Rzecz Polska odc. 8

19:30 Którędy po sztukę odc. 74

19:35 Pomnik. Europa Środkowo

 -Wschodnia 1918-2018

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Bardzo poszukiwany człowiek  

 - thriller

22:30 Sonita - film

00:05 Powidoki odc. 8 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 483

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Korona królów odc. 155 - serial

08:15 Korona królów odc. 156 - serial

08:50 Ex libris

09:20 My, dzieci z Lagrów - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 142

11:00 Świat z lotu ptaka odc. 5 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 3

12:20 Czterdziestolatek - 20 lat później  

 odc. 1 - serial

13:30 Pan Wołodyjowski - film

15:00 Dziewicza Nowa Zelandia 

 odc. 6 - serial

16:10 Spór o historię odc. 48,

16:50 Powstanie Wielkopolskie

17:50 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:25 Flesz historii

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 4

19:00 Sprawiedliwi odc. 7 - serial

19:55 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 6 - serial

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 2

22:40 Marzyciele odc. 16

23:15 Wojna o morza odc. 2 - film

00:20 Emigranci ‘81 - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Toliara - film
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Comino Polskie - film
13:10 Dobra wiara, dobre tricki
13:20 Koncert życzeń
14:10 Jimmy - film
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 111 - serial
23:00 Nieoczekiwana podróż - film
23:35 Syria - Klasztor Mar Musa

06:00 M jak miłość odc. 1422 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 177
07:25 Na sygnale odc. 6 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 299
11:25 Rodzinka.pl odc. 119 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2008 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 30 - serial
14:05 Bake off - Ale ciacho! odc. 51
15:10 Górski lekarz odc. 39 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 574
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 5 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl odc. 13 s. 1 - serial
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 14
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 71
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2008 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2009 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 85
20:55 M jak miłość odc. 1423 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Rozbite marzenia. 1918-1939  
 odc. 8 - serial
23:05 Godziny grozy odc. 7 - serial
23:55 Sfora odc. 5 - serial
01:00 Musimy sobie pomagać 
 - komedia

05:50 Uwaga! odc. 5594

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 33

07:55 Akademia ogrodnika odc. 33

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2399

11:00 Ukryta prawda odc. 665 - serial

12:00 Szpital odc. 507 - serial

13:00 Szkoła odc. 408 - serial

14:00 19+ odc. 343 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 16

15:30 Szkoła odc. 643 - serial 

16:30 19+ odc. 344 - serial 

17:00 Szpital odc. 880 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 991 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 99

19:50 Uwaga! odc. 5595

20:10 Doradca smaku odc. 33 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2830 - serial

20:55 Milionerzy odc. 228

21:30 Odwróceni - ojcowie i córki 

 odc. 1 - serial

22:30 Wróg numer jeden - thriller

01:50 Co za tydzień odc. 890

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 645 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 646 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 82 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 845 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 126 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 792 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2829 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 873 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3827
16:30 Na ratunek 112 odc. 181 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 286 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2830 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 395 - serial
20:10 Pojutrze - film
22:50 Ślad odc. 29 - serial
23:50 Bad Ass III - film
01:45 World War Z - film

15:25 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Przedwiośnie 10:30 Sensacje XX wieku

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

Mija kilka lat od zlikwidowania gangstera D’Amico 
przez Kick-Assa i Hit Girl. Zainspirowali oni ludzi, 
którzy wyruszyli w miasto bronić porządku. 
Grupie bohaterów przewodzi Stars and Stripes.

Opowieść o misji bohaterskiego króla Eiricka, 
który jako jedyny jest w stanie ocalić ludzkość 
przed groźnym bogiem Thorem.

„Król Wikingów”
(2013r.) TV 4 00:00

„Kick-Ass 2”
(2013r.) TVN 7 23:50



Wtorek, 26 lutego 2019

14:00 Elif

05:50 Telezakupy
06:25 Jaka to melodia?
07:05 Elif odc. 432 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 24 s. 2 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 76 s. 6 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 40 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 180 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
13:00 Niedźwiedzie w lasach  
 Skandynawii odc. 2 - film
14:00 Elif odc. 433 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 180
16:05 Wieczna miłość 
 odc. 123 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3439
18:30 Korona królów odc. 181 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 93 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 7
21:40 Echo serca odc. 7 - serial
22:35 Jednostka X odc. 21 s. 3 - serial
23:30 Żyj i pozwól umrzeć - film
01:40 Śmierć jak kromka chleba 
 - dramat

05:40 Ukryta prawda odc. 490 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 20 - serial 

07:45 Szpital odc. 218 - serial 

08:45 Przyjaciele odc. 12 s. 4 - serial

09:15 Przyjaciele odc. 13 s. 4 - serial

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 25 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 27 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 282 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 21 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 57 - serial 

15:25 Szpital odc. 219 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 14 s. 4 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 15 s. 4 - serial

18:25 Brzydula odc. 207 - serial

18:55 Brzydula odc. 208 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 26 - serial

20:00 Inwazja - thriller

22:10 Ostatni bastion - film

00:50 Moc magii odc. 408

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 1 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 51 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 52 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 49
09:00 Septagon odc. 36 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 10
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 2 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 126 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 59 
15:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 - serial
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 490 - serial
18:00 Septagon odc. 37 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 491 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 258 - serial
21:00 Więźniowie słońca - film
22:55 Tuż przed tragedią odc. 7 - serial
00:00 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 49
07:00 Zbuntowany anioł odc. 165
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 11 - serial
10:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 18 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 18 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 11 s. 1 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 12 s. 1 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 18 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 18 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 147 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 148 s. 4 - serial
20:00 Pocałunek smoka - film
21:55 S.W.A.T. Jednostka Specjalna  
 - film
00:10 Gra - thriller

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Doradcy króla Hydropsa - film

09:10 Intruz - thriller

11:00 Dorastanie odc. 1 - serial

12:10 Dorastanie odc. 2 - serial

13:20 Julia wraca do domu - dramat

15:30 Straszny sen Dzidziusia  

 Górkiewicza - komedia

17:30 Prawie jak matka - komedia

19:30 Chuligan literacki odc. 96

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Hamlet: Bregenz Festival 2016

22:55 Czworo do pary - komedia

00:35 Neon - film

06:50 Był taki dzień odc. 484
06:55 Dziennik telewizyjny
07:45 Korona królów odc. 157 - serial
08:15 Korona królów odc. 158 - serial
08:45 Flesz historii
09:15 Powstanie Wielkopolskie
10:15 Sensacje XX wieku odc. 143
10:50 Spór o historię odc. 13
11:25 Śladami historii odc. 50 - serial
12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 4
12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później  
 odc. 2 - serial
13:25 Wszystkie kolory świata 
 odc. 17 - serial
14:30 Legenda Wieży Eiffla - film
16:10 Marzyciele odc. 17
16:40 List biskupów - film
17:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:10 Rozmowy o Niepodległości  
 odc. 12
18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 4
18:45 Przeprowadzki odc. 1 - serial
19:50 Zapomniany generał Tadeusz  
 Jordan Rozwadowski - film
21:00 Tian Anmen - zakazana pamięć  
 - film
22:00 Jak było? odc. 23
22:40 Prognoza pogody - film
00:20 Sensacje XX wieku odc. 144

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:45 Ivato - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Młodzi światu
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 „Będę jej głównym patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - film
13:05 Inna Teresa - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 111 - serial
15:20 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Oratorium o Męczennikach  
 Sandomierskich - Dojrzewanie  
 drzewa. Witraż wiernością  
 malowany odc. 2
23:05 Cukierki księdza Wali. 
 Rzecz o ks. Infułacie 
 Czesławie Wali - film

06:00 M jak miłość odc. 1423 - serial
06:55 Misja Słowa
07:25 Na sygnale odc. 7 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 300
11:25 Rodzinka.pl odc. 120 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2009 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 31 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1423 - serial
15:05 Górski lekarz odc. 40 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 575
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 6 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl odc. 14 s. 1 - serial
19:05 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 19
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 48
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2009 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2010 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 86
20:55 M jak miłość odc. 1424 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Beksińscy. Album wideofoniczny  
 - film
00:30 Rodzinka.pl odc. 250 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 33 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2400

11:00 Ukryta prawda odc. 991 - serial

12:00 Szpital odc. 880 - serial

13:00 Szkoła odc. 643 - serial

14:00 19+ odc. 344 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 16

15:30 Szkoła odc. 644 - serial 

16:30 19+ odc. 345 - serial 

17:00 Szpital odc. 881 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 992 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 100

19:50 Uwaga! odc. 5596

20:10 Doradca smaku odc. 34 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2831 - serial

20:55 Milionerzy odc. 229

21:30 Diagnoza odc. 1 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1150

00:05 Ciężarówką przez Wietnam 

 odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 647 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 648 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 83 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 846 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 127 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 793 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2830 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 874 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3828
16:30 Na ratunek 112 odc. 182 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 287 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2831 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 396 - serial
20:10 World War Z - film
22:35 Ślad odc. 30 - serial
23:45 Aż do śmierci - film
02:00 Baywatch. Słoneczny patrol 
 - komedia

07:45 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

15:30 Straszny sen 
Dzidziusia Górkiewicza 10:15 Sensacja XX wieku

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

Weteran wojny w Wietnamie, generał Eugene 
Irwin, trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze. 
Przypomina innym osadzonym, że są żołnierzami 
i powinni domagać się swoich praw. Niebawem 
wybucha bunt.

Bond podąża śladem ukrywającego się na 
Karaibach handlarza heroiną. Idąc jego tropem, 
trafia do Nowego Jorku, gdzie przebywa dyplomata 
Kananga, jeden z podejrzanych.

„Żyj i pozwól umrzeć”
(1973r.) TVP 1 23:30

„Ostatni bastion”
(2001r.) TVN 7 22:10
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14:00 Elif

05:50 Telezakupy
06:25 Jaka to melodia?
07:05 Elif odc. 433 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 25 s. 2 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 77 s. 6 - serial
10:40 Ojciec Mateusz 
 odc. 41 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 181 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie
12:55 Megeti - ostatni kaberu Afryki  
 - film
14:00 Elif odc. 434 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 93 - serial
16:05 Wieczna miłość 
 odc. 124 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3440
18:30 Korona królów odc. 182 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 94 - serial
21:00 Wielki test. Sportowiec stulecia
22:30 Indie - nowi maharadżowie - film
23:35 Bez tożsamości 
 odc. 25 s. 2 - serial
00:30 Warto rozmawiać 

05:40 Ukryta prawda odc. 491 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 21 - serial 

07:45 Szpital odc. 219 - serial 

08:45 Przyjaciele odc. 14 s. 4 - serial

09:15 Przyjaciele odc. 15 s. 4 - serial

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 26 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 28 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 283 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 22 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 58 - serial 

15:25 Szpital odc. 220 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 16 s. 4 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 17 s. 4 - serial

18:25 Brzydula odc. 209 - serial

18:55 Brzydula odc. 210 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 27 - serial

20:00 Opór - film

23:00 Żona astronauty - film

01:25 Moc magii odc. 409

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 2 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 52 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 53 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 50
09:00 Septagon odc. 37 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 31
11:30 Benny Hill odc. 13
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 3 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 127 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 60 
15:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 - serial
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 491 - serial
18:00 Septagon odc. 38 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 492 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 259 - serial
21:05 Duma i uprzedzenie, i zombie  
 - horror
23:15 Oczy szeroko zamknięte - thriller

06:00 Niewolnica Victoria odc. 50
07:00 Zbuntowany anioł odc. 166
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 12 - serial
10:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 13 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 18 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 18 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 12 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 13 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 148 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 149 s. 4 - serial
20:00 Plan doskonały - thriller
22:30 Rewolwer - thriller
00:35 Code Black: Stan krytyczny 
 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Absolutorium - film

08:55 Prawie jak matka - komedia

11:00 Dorastanie odc. 3 - serial

12:10 Dorastanie odc. 4 - serial

13:20 Ballada o ścinaniu drzewa 

 - komedia

14:05 Daleko od okna - dramat

16:10 Legendy rocka odc. 54 - serial

16:35 Legendy rocka odc. 55 - serial

17:10 Miłość od pierwszego ugryzienia  

 - komedia

19:00 Powidoki odc. 8 - serial

19:25 Dezerterzy odc. 1

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Dureń - dramat

22:30 Barwy Japonii: Wspaniały świat 

 Alberta Kahna - film

23:35 Wojciech Kilar 

 - koncert muzyki filmowej

00:40 Czworo do pary - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 485
06:55 Dziennik telewizyjny
07:45 Korona królów odc. 159 - serial
08:15 Korona królów odc. 160 - serial
08:50 Archiwum zimnej wojny odc. 2
09:25 List biskupów - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 144
10:55 Zapomniany generał Tadeusz  
 Jordan Rozwadowski - film
12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 4
12:20 Czterdziestolatek - 20 lat później  
 odc. 3 - serial
13:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 16 - serial
14:35 Śladami pułkownika
15:15 Pola historii
15:40 Wojna o morza odc. 2 - film
16:40 Pamięć. Tajemnice lasów Piaśnicy  
 - film
17:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:10 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 65
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 4
18:55 Przeprowadzki odc. 2 - serial
20:05 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 5 - serial
21:05 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 6 - serial
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 5 - serial
22:35 Męskie sprawy - film
00:30 Sensacje XX wieku odc. 44

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 18 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Cukierki księdza Wali. 
 Rzecz o ks. Infułacie 
 Czesławie Wali - film
13:15 Effetha - okno na świat - film
14:00 Niebieska jabłoń - film
15:35 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Mała Nellie od Świętego Boga
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków 
 odc. 3 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 I stanie się światło - film
23:40 Betafo - film

06:00 M jak miłość odc. 1424 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:25 Na sygnale odc. 8 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl odc. 121 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2010 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 32 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1424 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 41 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 576
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 7 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl odc. 15 s. 1 - serial
19:05 Muzeum polskiej piosenki odc. 7
19:15 Muzeum polskiej piosenki odc. 2
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2010 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2011 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 37 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 733 - serial
21:55 Na sygnale odc. 221 - serial
22:35 Zgadnij kto - komedia
00:30 Za marzenia odc. 13 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 34 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2401

11:00 Ukryta prawda odc. 992 - serial

12:00 Szpital odc. 881 - serial

13:00 Szkoła odc. 644 - serial

14:00 19+ odc. 345 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 16

15:30 Szkoła odc. 645 - serial 

16:30 19+ odc. 346 - serial 

17:00 Szpital odc. 882 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 993 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 101

19:50 Uwaga! odc. 5597

20:10 Doradca smaku odc. 35 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2832 - serial

20:55 Milionerzy odc. 230

21:30 Agent - gwiazdy odc. 1 s. 4

22:30 10 000 lat przed naszą erą - film

00:45 American - Horror Story: 

 Murder House odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 649 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 650 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 84 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 847 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 128 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 794 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2831 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 875 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3829
16:30 Na ratunek 112 odc. 183 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 288 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2832 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 397 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 258 - serial
20:40 Baywatch. Słoneczny patrol 
 - komedia
23:05 Ślad odc. 31 - serial
00:20 Głupi, głupszy, najgłupszy 
 - komedia

14:25 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

17:00 Policjantki 
i policjanci 14:05 Daleko od okna 10:20 Sensacje XX wieku

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

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

Siostry Bennett wychowują się na spokojnej 
i beztroskiej prowincji w hrabstwie Hertfordshire. 
W okolicy niespodziewanie pojawiają się zombie. 
Brytyjskie wojsko musi zmierzyć się z żywymi 
trupami.

„Głupi, głupszy, najgłupszy”
(2012r.) Polsat 00:20

„Duma i uprzedzenie, i zombie”
(2016r.) TV 4 21:05

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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Zupa krem z białych warzyw
składniki: 
cebula biała 3 szt.
pietruszka  3 szt.
ziemniaki 3 szt., seler ½ szt.
kalafior ½ szt., por  (biała część) – 1 szt.
czosnek 3 ząbki, bulion 250 ml
masło 50g, sól
pieprz biały
śmietanka 36 % 250 ml.

sposób wykonania:

Na rozgrzanym maśle zeszklij pokrojo-
ną w kostkę cebulę. Dodaj do niej różyczki 
kalafiora, plastry pora oraz ziemniaki i pie-
truszkę rozdrobnione w kostkę. Podsmaż 
chwilę i czosnek przeciśnięty przez praskę. 
Całość zalej bulionem (tak, aby warzywa 
były przykryte płynem). Gotuj do miękko-
ści warzyw na wolnym ogniu. Zupę zblenduj 
na gładki krem. Zahartuj śmietankę i dodaj 
ją do zupy. Całość dosmacz solą i pieprzem . 
Krem możesz podawać z grzankami, grosz-
kiem ptysiowym lub tak jak my – z siankiem 
z pietruszki  

smacznego!

Na zdjęciu uczennica klasy 2 TŻiUG Zespołu Szkół  
w Kowalewie Pomorskim (technikum żywienia i usług  
gastronomicznych) Daria Jankowska
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Przyjemne z pożytecznym
LIPNO  W Lipnie zaprezentowano noworoczny spektakl charytatywny, z którego dochód przeznaczony 
jest na organizację zajęć, a także wypoczynku dla lipnowskich dzieci. Jedną z ról zagrał w nim zastępca 
komendanta powiatowego policji w Lipnie nadkom. Piotr Czajkowski. Przedstawienie „Na wizji” cieszyło 
się tak ogromnym zainteresowaniem, że bilety rozeszły się w jeden dzień, a organizatorzy zorganizowali 
dodatkowy pokaz

To już tradycja, że znane 
osoby z terenu Lipna na począt-
ku roku wystawiają charyta-

tywny spektakl. Dochód z niego 
przeznaczony jest na organiza-
cję zajęć i wypoczynek dla lip-

nowskich dzieci. W tym roku 
scenariusz odbiegł od tradycyj-
nych jasełek.

– Aktorzy w pełen humoru 
i groteski sposób przypomnieli 
wydarzenia, które miały miej-
sce w Lipnie w minionym roku, 
oglądane okiem kamery lokalnej 
telewizji. Obecność na scenie 
osób znanych z życia społecz-
nego i politycznego miasta jak 
zawsze podnosiła „temperaturę 
spektaklu”. Przedstawienie „Na 
wizji” cieszyło się tak dużym 
zainteresowaniem, że bilety na 
niedzielne spektakle sprzedały 
się w jeden dzień. Zorganizowa-
ny dodatkowy poniedziałkowy 
seans również zgromadził pełną 
salę widzów – mówi podkom. 

Małgorzata Małkińska z KPP 
Lipno.

Autorką scenariusza tego-
rocznego przedstawienia jest 
Małgorzata Żarecka-Ziółkowska 
z Miejskiego Centrum Kultural-
nego w Lipnie, a wyreżyserowa-
ła je Anna Sawicka-Borkowicz. 
Pierwszy zastępca komendanta 
powiatowego policji w Lipnie 
nadkom. Piotr Czajkowski także 
włączył się w to charytatywne 
dzieło, wcielając się w rolę pre-
zesa lipnowskiej telewizji.

(red)
fot. KPP Lipno
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Udzielili cennej lekcji
RYPIN  Policjanci z Rypina odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej w Ugoszczu (gmina Brzuze). Prze-
prowadzili tam lekcje o bezpieczeństwie, zaprezentowali filmy edukacyjne oraz rozdali opaski odblaskowe. 
Działania policjantów mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

W ubiegły czwartek (14.02.19 
r.) w ramach działań profilak-
tycznych związanych z bezpie-
czeństwem policjanci odwiedzili 
dzieci uczące się w Szkole Pod-
stawowej w Ugoszczu.

– Funkcjonariusze zwracali 
uwagę na reguły bezpieczeństwa 
jakie należy zachowywać w dro-
dze do i ze szkoły oraz poza 

miejscem zamieszkania. Przy-
pomnieli o zasadach poruszania 
się po ulicy, chodniku oraz jaz-
dy rowerem. Podczas spotkania 
uczniowie klas starszych mogli 
dowiedzieć się jak unikać za-
grożeń związanych z nieumie-
jętnym korzystaniem z portali 
społecznościowych i telefonów 
komórkowych, a także w kon-

takcie z zakazanymi substancja-
mi – mówi st. asp. Dorota Ru-
pińska z KPP w Rypinie.

Na zakończenie każdy 
z uczestników otrzymał ele-
ment odblaskowy. Uczniowie 
podziękowali prowadzącym za 
przekazanie wartościowych in-
formacji.

(red), fot. KPP Rypin
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Kolorowanki dla dzieci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINA LIPNO  15 lutego w Szkole Podstawowej w Ma-
liszewie odbyła się czwarta już edycja powiatowego kon-
kursu recytatorskiego poezji brytyjskiej „Poetry Lovers”. 
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: Agata 
Lewandowska, Wojciech Kielik i Wiktoria Kolczyńska

Noworodki

Fot. Lidia Jagielska

ZOsIA ZNAjMIeckA
 urodziła się 13 lutego, wa-

żyła 3,95 kg i mierzyła 58 cm. 
Jest córką Macieja i Agniesz-
ki z Nasiegniewa, ma siostrę 
Łucję

IGOr POdOLskI
 urodził się 14 lutego, ważył 

2,85 kg i mierzył 49 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem Damia-
na i Magdy z Wielgiego

Witajcie na świecie!

Hubert MAcIążek
 urodził się 12 lutego, ważył 

4,45 kg i mierzył 60 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem Kry-
stiana i Moniki z Osówki.

ANtOś sIeMIńskI
 urodził się 14 lutego, ważył 

3,6 kg i mierzył 60 cm. Jest 
pierwszym dzieckiem Marka 
i Kamili z Radomic

Konkurs zainicjowała cztery 
lata temu nauczycielka języka an-
gielskiego w szkole podstawowej 
w Maliszewie Magdalena Kucińska. 
Z roku na rok w zmaganiach bierze 
udział coraz więcej uczniów. Szko-
ły z całego powiatu lipnowskiego 
typują najlepszych recytatorów 
w języku angielskim i zgłaszają do 
konkursu.

– Dziękuję wszystkim za to, że 
tu przyjechaliście – mówiła w pią-
tek do zgromadzonych dyrektor 
szkoły w Maliszewie Iwona Kornac-
ka. – Mam nadzieję, że podobało 
się wam wszystkim na tyle, że rów-
nież w przyszłym przyjedziecie. 
Dzieciom gratuluję opiekunów, bo 
kiedy obserwowałam dzisiaj w cza-
sie trwania konkursu nauczycieli, to 
widziałam, że przeżywali nie mniej 
niż uczniowie. Ja jestem zdania, że 
nauczyciel zawsze powinien być 

ze swoim uczniem, nie tylko, gdy 
odnosi sukcesy, ale także wtedy, 
gdy przychodzą porażki. Gratuluję 
wszystkim i zapraszam za rok.

Szkoła Podstawowa im. Żwirki 
i Wigury w Maliszewie jest organi-
zatorem zmagań konkursowych 
i gości u siebie uczestników i ich 
opiekunów. Koordynatorkami 
czwartej edycji „Poetry Lovers” były 
nauczycielki: Magdalena Kucińska 
i Joanna Słaboszewska, a patronem 
jak przystało na konkurs powia-
towy starosta lipnowski Krzysztof 
Baranowski. Dyrektor szkoły Iwona 
Korancka czuwała nad przebiegiem 
zmagań, jurorzy oceniali, publicz-
ność oklaskiwała, a gospodarze 
zafundowali gościom niezwykłą 
ucztę muzyczno-taneczną. 

Poziom konkursu był wysoki, 
dzieci doskonale radzily sobie z po-
ezją brytyjską, z recytacją, z wystę-

pami publicznymi. Niektóre wystę-
py przybrały iście aktorskie kreacje. 
Wśród najstarszych recytatorów, 
czyli w kategorii klas VII-VIII bez-
apelacyjnie zwyciężyła Wiktoria 
Kolczyńska. Drugie miejsce zdobył 
Aleksander Cieśliński, a trzecie Ad-
rian Laskowski.

Oklaskiwany gromkimi bra-
wami niezwykle utalentowany 
Wojciech Kielik wygrał w kategorii 
klas IV-VI. Tu drugie miejsce zajęła 
Kinga Ziółkowska, a trzecie Laura 
Sikorska. 

Agatka Lewandowska swoim 
talentem recytatorkim i urokiem 
osobistym urzekła jurorów i pu-
bliczność i stanęła na najwyższym 
stopniu podium konkursowego 
w kategorii klas I-III, przed Heleną 
Sobolewską i Kacprem Szymań-
skim.

tekst i fot. Lidia jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Kikół

Najzdolniejsi 
uczniowie
5 lutego w Szkole Podstawowej im. Ignacego Antoniego 
Zboińskiego w Kikole odbyło się podsumowanie efek-
tów pracy w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Były apele w klasach IV-VIII 
szkoły podstawowej i klasach III 
gimnazjalnych, ogólne zebranie 
z rodzicami oraz spotkania wy-
chowawców klas z rodzicami.  
28 uczniów szkoły podstawowej 
uzyskało średnią ocen 4,75 i wię-
cej. Uczniowie z najwyższą średnią 
ocen to: Aleksandra Kopycińska 
z klasy VI b – 5,55; Malwina Ziół-
kowska z klasy VII b – 5,14; Jakub 
Korbecki z klasy VI a – 5,10. Średnią 
5,00 i więcej uzyskali także: Klau-
dia  Mikołajczyk z klasy IV a; Alicja  

Agacińska z klasy V b; Wiktor Kra-
kowski z klasy V b; Wiktoria Bono-
wicz z klasy IV b; Cecylia Kozłowska 
z klasy IV c; Julia Rumińska z klasy 
IV b; Fabian Znaniecki z klasy V b.

Na zdjęciu uczniowie z najwyż-
szą średnią: od prawej: Aleksandra 
Kopycińska VI b, Cecylia Kozłowska 
IV c, Oliwia Bonowicz IV b, Alicja 
Agacińska V b, Malwina Ziółkowska 
VII b, Fabian Znaniecki V b, Jakub 
Korbecki VI a, Wiktor  Krakowski  
V b, Klaudia Mikołajczyk IV a.

(ak), fot. józef Myszkowski
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coraz więcej prymusów
GMINA BOBROWNIKI  Niektórzy wyróżnieni zostali po raz pierwszy, inni kolejny raz udowodnili, że ich 
wykształcenie i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy jest na najwyższym poziomie.  Wręczono stypendia 
wójta gminy Bobrowniki najzdolniejszym uczniom

Przyznawanie stypendiów 
to już tradycja w gminie zaini-
cjowana przez obecnego wójta 
w 2014 roku. Gratyfikacja finan-
sowa dla uczniów wynosi 50 zł 
miesięcznie i jest wypłacana 
przez całe kolejne półrocze od 
jego przyznania.

Wręczenie stypendiów od-
było się w piątek w Szkole Pod-
stawowej w Bobrownikach. Pod-
czas spotkania obecni byli nie 
tylko laureaci z podstawówki 
i gimnazjum. Nie zabrakło tak-
że rodziców stypendystów. To 
właśnie im wójt gminy wręczył 

oficjalne listy gratulacyjne, po-
nieważ także dzięki ich zaanga-
żowaniu dzieci mogą się uczyć 
i rozwijać na tak znakomitym 
poziomie.

– Wszystkim uczniom, któ-
rzy te stypendia otrzymują, ser-
decznie gratulujemy. Co roku 
jest was coraz więcej, co nas 
szczególnie cieszy. Gdy pomysł 
się zrodził, było 22 stypendy-
stów, a dziś wręczamy dyplomy 
55 osobom – mówił podczas ofi-
cjalnego wręczenia stypendiów 
Jarosław Poliwko, wójt gminy 
Bobrowniki.

Decydującym kryterium 
o przyznaniu nagród jest śred-
nia ocen oraz wzorowe zacho-
wanie. Wsparcie finansowe ma 
być motywacją do nauki, a także 
formą odciążenia rodziców. Dy-
plomy i nagrody otrzymali pod-
czas oficjalnego spotkania także 
uczniowie, którzy osiągnęli suk-
cesy w konkursach przedmio-
towych, sportowych i plastycz-
nych w minionym semestrze.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Miasto na wizji
LIPNO  W minioną niedzielę i poniedziałek aktorzy-amatorzy grający na co dzień pierwsze skrzypce 
w naszej rzeczywistości wystąpili na scenie kina Nawojka w tradycyjnym przedstawieniu noworocznym 
czyli lipnowskich jasełkach. Dochód z biletów popłynie na zajęcia kulturalne dla dzieci

O G Ł O S Z E N I E

Aktorzy zagrali trzy razy: 
w niedzielę dwa i w poniedziałek 
jeden spektakl. Nad przebiegiem 
przedstawień czuwał dyrektor 
MCK Arkadiusz Świerski, reżyser-
ką była Anna Sawicka-Borkowicz, 
a scenariusz napisała Małgorzata 
Żarecka Ziółkowska.

– Pomysł zrodził się przy-
padkiem około 5 rano – mówi 
Małgorzata Żarecka-Ziółkowska, 
autorka scenariusza. – Kon-
struując scenariusz spektaklu 
„Na wizji” wyszłam z kilku za-

łożeń: teksty powinny być bar-
dzo śmieszne i krótkie, przez 
co łatwe do nauki. Z doświad-
czenia wiem, że artyści to oso-
by bardzo aktywne zawodowo 
oraz społecznie i nie mają czasu 
na długie próby. Zdaję sobie też 
sprawę, że publiczność przycho-
dzi na tzw. „Jasełka”, aby dostać 
dużą dawkę humoru. Szczerze 
mówiąc nie chciałam pisać ko-
lejnego scenariusza komediowe-
go o bożym narodzeniu. Jest to 
nieświąteczna komedia z udzia-

łem około 30 artystów, aktoró-
w-amatorów, mieszkańców Lip-
na i okolic. W czasie kolejnych 
scen będą widzowie przeżywają 
jeszcze raz lipnowskie ubiegło-
roczne wydarzenia. Wspólnym 
mianownikiem był pomysł pre-
zesa spółdzielni mieszkaniowej 
w Lipnie dotyczący stworzenia 
relacji filmowych i wrzucenia ich 
do kapsuły czasu z okazji stulet-
niej rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę.

I rzeczywiście tak dosłow-

nych scenek z lipnowskiego życia 
codziennego dawno w przedsta-
wieniach noworocznych nie było. 
A to wszystko okraszone ogrom-
ną dawką humoru. Do tego, jak 
przystało na spektakl wystawia-
ny w starym kinie, muzyka na 
żywo.

– Dobra zabawa, ale nam 
najbardziej do gustu przypadł 
pięknie tańczący, śpiewający 
showman wcielający się w postać 
Roberta Rozmusa, czyli Janusz 
Sarnowski – mówią państwo Zo-

fia i Jan. – No i kolejny występ 
kolejnego księdza na scenie lip-
nowskich jasełek i niezmiennie 
jesteśmy pod wrażeniem, tym 
razem talentu ks. Bartłomieja, 
chociaż jeszcze lepiej zaprezen-
towałby się w bardziej wymaga-
jącej roli. Scenariusz doskonały.

Jedni radzili sobie lepiej, inni 
gorzej, ale wszyscy weszli na sce-
nę w charytatywnym celu. Gra 
kilkorga osób zapewne pozosta-
nie w pamięci widzów na dłużej.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupię/Sprzedam
Sprzedam komplet opon letnich Kumho 
Ecsta HS51, rok produkcji 2013. Roz-
miar 205/50 R15. Bardzo mało używane. 
Cena - 400 zł/kpl., tel: 609884160

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nowy serwis tachografów, legalizacja, naprawa, 
pobieranie danych analogowe i cyfrowe, Brodni-
ca, ul. Podgórna 45, tel. 535 303 234

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

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

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

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

Nieruchomości
Dom w stanie surowym otwartym, działka 
1300m2, cena: 200.000 zł. Tel. 516 660 589

NSP-Nieruchomości-biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjo-
nalne przeprowadzenie każdego rodzaju trans-
akcji w nieruchomościach, Golub-Dobrzyń, ul. 
Pod Arkadami 11, tel. 531 795 462

Działka budowlana 30 arów, gmina Wielgie, tel. 
54 289 73 47

Sprzedam działkę, wynajmę myjkę samochodo-
wą, Wąbrzeźno, tel. 660 771 724 

Sprzedam działkę uzbrojoną przy głównej ulicy, 
Wąbrzeźno, tel. 530 504 571, 660 771 724 

Wynajmę pomieszczenia na działalność 
w centrum Golubia-Dobrzynia. Teren 
ogrodzony, parking ,ceny konkuren-
cyjne, lokale o różnej powierzchni: 18, 
20, 50, m2, tel. 601 238 073

Sprzedam mieszkanie w Ugoszczu 
gm.Brzuze, 75 m2, 4 pokoje z kuchnią, 
z murowanym garazem i dzialką wa-
rzywną Bardzo  atrakcyjna  cena, tel. 
606 173 807

Sprzedam działkę budowlaną w Kowalkach, 30 
arów oraz przyjmę ziemię do zasypania stawu, 
Kowalki 26 a, tel. 666 159 019 

Nowe mieszkania w Rypinie, tel. 602 
115 204, 506 023 350 

Praca
Pracownik produkcyjny-Atrakcyjne warunki 
zatrudnienia. Alpha Dam Sp. z  o.o., 87-207 
Dębowa Łąka 45, e-mail: info@alphadam.com,  
tel.56 646 2007

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, garaże (bla-
szaki), tel. 514 866 203 lub 56 474 09 20

Usługi stolarskie-meble, schody i inne, Golub-
Dobrzyń, ul. Mostowa 1, tel. 604 548 693

Malowanie, gładzie, kominki, regipsy, ledy, itp., 
tel. 885 810 599 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupię knury maciory, odbiór z gospodarstwa, 
waga, tel. 725 804 742

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

Doradztwo/inwestycje

Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 

Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-

ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-

łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowanie, 

doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 886 

115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-Do-

brzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel. 608 

514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniecka, 

Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel. 666 083 

486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, Go-

lub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 237 

890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 

księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-

chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 

i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 9, 

tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 

1A, tel. 693 032 565

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 

A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 

507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 

A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Reymonta 

6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 

B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

Język angielski i niemiecki - korepetycje dla dzie-

ci, młodzieży i dorosłych, Wąbrzeźno, tel. 692 316 

549

Finanse/bankowość

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-

ruchomości, Kowalewo Pom.,  ul. Toruńska 4, 

tel. 781 491 378

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-

chunki tylko 1,99, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąc-

lecia 13 B, tel. 531 022 379

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty kon-

solidacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, 

Lipno, tel. 54 287 19 99

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania 

kursu walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 

30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena, 

najlepsze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 

30 11

Udzielę pożyczki bez BIK na raty od 
1500 zł do 20 000 zł. Szybko i dys-
kretnie. Również na dowód. Dojazd do 
klienta.Tel. 572 148 143
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FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

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

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

Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

Gabinet Terapii Manualnej Ludmiła Ma-
ciejewska poleca:  terapię manualną 
metodą Dorna, metodę masażu Mytnik-
Concept, masaż metodą Breussa. Cel 
terapii: profilaktyka, likwidowanie bó-
lów z dysfunkcji kręgosłupa, usuwanie 
napięcia i bólu mięśni. Zapraszam: ul. 
Wojska Polskiego 3C, 87-400 Golub-
Dobrzyń (poprzedni budynek NZOZ Nasz 
Medyk), pon - pt. 8,00-19,00 sob.8,00
-14,00  rejestracja: tel. 882 787 070 
tech. masażysta Ludmiła Maciejewska, 
zobacz więcej : www.polskiemasaze.pl

Różne
Drewno opałowe mieszane, cięte i połu-
pane z możliwością transportu 100zl/mp, 
tel.783 812 584

Orzech włoski średni, 60 kg, tel. 54 289 73 47

Sprzedam meble drewniane dębowe-komodę 
i witrynę jasny dąb, cena do uzgodnienia, tel. 
781 793 458 

Krajżega+silnik 5,5Kw, wóz konny, beczka 1000 
L, beczka do paliwa 200 L, waga dziesiętna do 
300 kg, centralka do ciągnika, tel. 54 289 73 47 

Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, suche 
i stemple budowlane, możliwy dowóz, tel. 605 
338 356

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

Pierwsze i trzecie miejsce 
Mustanga
16.02.2018 r. odbył się II Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń. Organizatorem turnieju był MKS Wkra 
Bieżuń, a honorowy patronat objął burmistrz Andrzej Szymański.

Do turnieju zgłosiło się 7 dru-
żyn, które rywalizowały ze sobą 
w 2 kategoriach wiekowych. Jako 
pierwsze na boisku zameldowały 
się dziewczęta młodsze – rocznik 
2004/2006. Zawodniczki reprezen-
towały następujące kluby: Orlęta 
Baboszewo, GKS Husarki Mochowo, 

UKS Mustang Wielgie, Róża Kutno 
oraz MKS Wkra Bieżuń. Dziewczęta 
rozegrały wiele pasjonujących me-
czów na wysokim poziomie syste-
mem „każdy z każdym”.

Klasyfikacja końcowa (kate-
goria wiekowa 2004/2006): 1. Róża 
Kutno; 2. MKS Wkra Bieżuń; 3. UKS 

Mustang Wielgie; 4. Husarki Mo-
chowo; 5. Orlęta Baboszewo. Wy-
różnienia indywidualne w drużynie 
Mustanga otrzymały: Oliwia Lej-
manowicz i Martyna Fydryszewska. 
Ponadto skład drużyny stanowiły: 
Julia Wilińska, Wiktoria Gała, Róża 
Dzięcielewska, Maja Ziemińska, 

przygotowania do wiosny ruszyły
Piłka nożna  Wiosną nie tylko przyroda budzi się do życia. Drużyny z niższych lig także po malutku 
wracają do gry. Jak w sparingach radzą sobie ekipy z czterech okolicznych powiatów?

Powiat golubsko-dobrzyński
Seniorzy Drwęcy Golub-Do-

brzyń pod wodzą trenera Pawła 
Peplińskiego mają już za sobą trzy 
rozegrane sparingi, w których łącz-
nie padło aż 20 bramek. Niebie-
sko-biali rozpoczęli granie 2 lutego 
meczem z Pomorzaninem Toruń. 
Czwartoligowcy gładko wygrali 
z naszymi zawodnikami 5:0, a jed-
ną z bramek zdobył były napastnik 
Drwęcy Kamil Góral. Kolejne spo-
tkanie podopieczni trenera Pepliń-
skiego rozegrali 9 lutego z Mieniem 
Lipno i tu także musieli uznać wyż-
szość rywala, przegrywając aż 2:8. 
W ostatnią sobotę piłkarze z Golu-
bia-Dobrzynia wybrali się na spa-
ring do Wąbrzeźna na mecz z tam-
tejszą Unią. Niestety tu czekała ich 
kolejna porażka, tym razem 1:4.

Dwa sparingi ma za sobą Pro-
mień Kowalewo Pomorskie. 2 lutego 
„Promyczek” wybrał się do Grudzią-
dza, by tam zagrać z czwartoligową 
Wisłą Nowe. Wyżej notowany rywal 
pewnie pokonał naszą drużynę 4:0. 
16 lutego ekipa z Kowalewa zagrała 
z A-klasowym LZS-em Świedzieb-
nia. Tym razem to nasi zawodnicy 
byli górą, wygrywając 5:1. Trzy gole 
strzelił Łuszczyński, a po jednym 
Marcinkowski i Rzepiński.

2 lutego pierwszy mecz spa-
ringowy zagrali również zawodnicy 
Sokoła Radomin. Podopieczni tre-
nera Sławomira Rożka nie dali naj-
mniejszych szans A-klasowemu ry-
walowi, aplikując mu aż 9 goli i nie 
tracąc żadnego. Po cztery bramki 
na swoim koncie zapisali Waldemar 
Jachowski i Piotr Marcinkowski, 
a jedną strzelił Sebastian Nurkow-
ski. Tydzień później „Sokoły” zmie-
rzyły się z Victorią Czernikowo, 
którą pokonali 2:0. Bramki strzelali 
Artur Bruzdewicz i Paweł Jachow-
ski. W ubiegłą niedzielę zawodnicy 
z Radomina w końcu musieli uznać 
wyższość rywala, przegrywając z ju-
niorami starszymi Elany Toruń 1:5. 

Honorowego gola po rzucie rożnym 
zdobył Krzysztof Marcinkowski. 

– Przygotowania do wiosny 
przebiegają zgodnie z planem – 
mówi trener Sławomir Rożek. – 
Cieszę się, że pogoda pozwala tre-
nować na powietrzu i nie musimy 
walczyć ze śniegiem. Mecz z Bobro-
wem wygraliśmy 9:0 i w zasadzie 
nie pozwoliliśmy przeciwnikowi 
na oddanie celnego strzału. Prze-
prowadziliśmy dużo ofensywnych 
akcji i mieliśmy mecz pod kontrolą. 
Z Victorią Czernikowo wygraliśmy 
2:0 mimo, iż przeciwnik był lepiej 
zorganizowany. Cieszę się że oba 
spotkania zagraliśmy na zero z tyłu, 
mimo iż obrona była zestawiona 
nieco eksperymentalnie. Z juniora-
mi Elany przegraliśmy 1:5 i nie ma 
co ukrywać, przeciwnik był od nas 
lepszy, szczególnie w drugiej poło-
wie. Wpływ miało to, że w przerwie 
mogli sobie pozwolić na wymianę 
całej jedenastki, podczas gdy my 
mieliśmy tylko dwóch rezerwo-
wych. Na treningach skupiamy 
się na organizacji gry, a najcięższy 
okres pod względem fizycznym do-
piero przed nami.

Powiat wąbrzeski
O wcześniejszych meczach 

sparingowych Unii Wąbrzeźno in-
formowaliśmy w poprzednich wy-
daniach CWA. Przypomnijmy: Unici 
rozpoczęli mecze kontrolne jeszcze 
w styczniu, pewnie pokonując Wisłę 
Grudziądz 9:0. Tydzień później zre-
misowali z Victorią Czernikowo 2:2. 
9 lutego wąbrzeźnianie zagrali z ko-
lejną drużyną z Grudziądza, Olim-
pią II i tym razem musieli uznać 
wyższość rywala, przegrywając 
1:2. W ubiegłą sobotę, w czwartym 
spotkaniu kontrolnym podopiecz-
nym trenera Roberta Kościelaka 
przyszło mierzyć się z Drwęcą Go-
lub-Dobrzyń. Goście bardzo szybko 
otworzyli wynik spotkania, wyko-
rzystując błędy defensywy Unitów. 
Jednak już w 17. minucie Dawid 

Kalinowski doprowadził do wy-
równania. Tuż po przerwie Szymon 
Marszałek wykorzystał nieporozu-
mienie w szeregach defensywnych 
gości i wyprowadził Unię na pro-
wadzenie. W 66. minucie na 3:1 po 
dograniu Radosława Drapiewskiego 
podwyższył Marcin Gołąb. Ostatnia 
bramka dla gospodarzy padła po 
samobójczym strzale zawodnika 
Drwęcy. Unia wyglądała w tym spo-
tkaniu bardzo dobrze co na pewno 
wlewa w serca fanów z Wąbrzeźna 
nadzieję przed nadchodzącą walką 
o utrzymanie w okręgówce. 

Powiat lipnowski
Lider włocławskiej A-klasy, 

Mień Lipno ma za sobą 4 wiosen-
ne sparingi. Podopieczni trenera 
Tomasza Stzreleckiego rozpoczęli 
mecze kontrolne 2 lutego od poje-
dynku z LTP Lubanie, który wygra-
li 2:1. Bramki dla naszego zespołu 
strzelali Sławomir Szajgicki i Łukasz 
Bartczak. Już cztery dni później za-
wodnicy z Lipna rozegrali kolejne 
spotkanie. Czwartoligowy Pomorza-
nin Toruń okazał się zbyt mocnym 
rywalem, wygrywając 3:0. Kolejny 
sparing z Drwęcą Golub-Dobrzyń 
zakończył się srogim laniem aż 8:2. 
Hat-trickiem popisał się Dawid Cy-
merman, dwie bramki strzelił Sła-
womir Szajgicki, a po jednej zdobyli 
Bartosz Lewicki, Bartosz Kempiń-
ski i Daniel Jankowski. W ostatnią 
niedzielę zawodnicy Mienia zagrali 
z kolejnym czwartoligowcem, wi-
celiderem kujawsko-pomorskiej IV 
ligi, Orlętami Aleksandrów Kujaw-
ski. Wyżej notowani gospodarze 
strzelili lipnowianom pięć bramek, 
na co goście, za sprawą Łukasza 
Bartczaka i Sławomira Szajgickiego, 
odpowiedzieli dwiema.

Pierwsze sparingi mają za sobą 
zawodnicy Wisły Dobrzyń. 9 lute-
go zmierzyli się z drużyną Wisły II 
Płock, której ulegli 1:8. Honorowego 
gola strzelił Patryk Olewiński. Nato-
miast w ubiegłą niedzielę dobrzy-

nianie rozegrali mecz kontrolny ze 
Stoczniowcem Płock. Po zaciętym 
spotkaniu wiślacy musieli uznać 
wyższość rywala, przegrywając 2:3. 
Bramki dla naszego zespołu zdobyli 
Paweł Rzęsiewicz i Filip Koprowski.

Póki co jedno spotkanie kon-
trolne rozegrali zawodnicy Tłucho-
vii Tłuchowo. W niedzielę 17 lutego 
na sztucznej nawierzchni w Płocku 
podjęli ekipę Pogoni Słupia. Mimo 
okrojonego składu uzupełnionego 
juniorami tłuchowianie zremiso-
wali z wyżej notowanym rywalem 
1:1, a jedynego gola dla Tłuchovii 
zdobył Paszyński.

Ósma drużyna włocławskiej 
A-klasy, Wiślanin Bobrowniki ma za 
sobą dwa wiosenne sparingi. 9 lute-
go zagrali z Lechem Rypin i musieli 
uznać wyższość wyżej notowane-
go rywala. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 4:2 dla gospodarzy, 
a dwie bramki dla Wiślanina strzelił 
Kondrad Strużyna. W ubiegłą nie-
dzielę ekipa z Bobrownik zagrała 
z Piastem Bądkowo i niestety rów-
nież poniosła porażkę w stosunku 
1:5.

W ostatni weekend grały też 
drużyny Wichra Wielgie i Oriona 
Popowo. W sobotę Wicher zmierzył 
się we Włocławku ze Zdrojem Cie-
chocinek. Górą była ekipa Zdroju, 
wygrywając 7:3. O wiele lepsze hu-
mory mieli zawodnicy Oriona Popo-
wo, którzy w niedziele zagrali kon-
trolny mecz ze Wzgórzem Raciążek. 
Popowianie już po 20 minutach 
wygrywali 4:0, a na przerwę scho-
dzili przy wyniku 4:0. Ostatecznie 
spotkanie zakończyło się wynikiem 
6:2. Wyśmienitą formą strzelecką 
pochwalił się Damian Majewski, 
który zdobył aż 5 bramek. Prócz 
niego gola zdobył również Michał 
Kowalski. 

Powiat rypiński
Lech Rypin wiosenne granie 

rozpoczął już w styczniu, o czym 
informowaliśmy na łamach CRY. 

Przypomnijmy: 25 stycznia rypi-
nianie wygrali 7:3 z Naprzodem 
Jabłonowo. Dzień później lechici 
w eksperymentalnym składzie ule-
gli Sokołowi Ostróda 0:9. 2 lutego 
podopieczni trenera Paczkowskie-
go przegrali z Jeziorakiem Iława 2:4, 
a tydzień później pewnie pokonali 
u siebie Wiślanina Bobrowniki 4:2 
po bramkach Pawła Lewandow-
skiego, Radosława Rybki, Marcina 
Baranowskiego i Kornela Stasiaka. 
W środę 13 lutego rypinianie zagrali 
z Wkrą Żuromin. Lech kontrolował 
spotkanie szczególnie w pierwszej 
połowie, a wszelkie pożary pod 
swoją bramką pewnie gasił Daniel 
Osiecki. Ostatecznie spotkanie za-
kończyło się wynikiem 4:3 dla go-
spodarzy, po dwóch bramkach Paw-
ła Lewandowskiego, jednej Martyna 
Trędewicza oraz trafieniu samobój-
czym Wkry. W ubiegłą sobotę ry-
walami Lecha byli zawodnicy Wisły 
II Płock. W pierwszej połowie obie 
drużyny miały swoje szanse. Swoje 
sytuacje mieli Paweł Lewandowski 
oraz Jakub Trędewicz, ale piłka nie 
znalazła drogi do siatki. Gola dla na-
szej ekipy strzelił Martyn Trędewicz 
i na przerwę obie ekipy schodziły 
z wynikiem 1:1. Niestety, w drugiej 
połowie gospodarze szybko wyszli 
na prowadzenie po błędzie rypi-
nian, a pod koniec spotkania Wisła 
strzeliła jeszcze 3 bramki i spotka-
nie skończyło się wynikiem 5:1 dla 
płocczan. 

Grot Kowalki także rozpoczęła 
przygotowania do wiosny. 10 i 17 
lutego podopieczni Tomasza Wy-
sockiego zagrali dwumecz z Legią 
Osiek. W pierwszym spotkaniu padł 
wynik 1:1, natomiast niedzielne spo-
tkanie zakończył się hokejowym 
wynikiem 6:3 dla Grotu. Taki wy-
nik może wlać trochę optymizmu 
w serca piłkarzy i kibiców ekipy 
z Kowalk, której forma pod koniec 
rundy jesiennej uległa zdecydowa-
nemu pogorszeniu.                   (LB)

Marta Bartczak, Klaudia Redesto-
wicz, Julia Stroisz i Magdalena Au-
gustyniak.

O godz. 11.30 turniej rozpoczę-
ły seniorki. Do walki o Puchar Bur-
mistrza stanęły następujące druży-
ny: Fuks Brix Pułtusk, Róża Kutno, 
UKS Mustang Wielgie, GKS Husarki 
Mochowo, Orlęta Baboszewo, Żbik 
Nasielsk oraz gospodynie turnie-
ju MKS Wkra Bieżuń. Drużyny 
stoczyły walkę systemem „każdy 
z każdym”. Bezkonkurencyjne oka-
zaly sie dziewczęta z UKS Mustang 
Wielgie. Po zdobyciu kompletu 
punktow wywalczyły I miejsce i to  
one wygrały II Ogólnopolski Turniej 
Halowej Piłki Nożnej w Bieżuniu!

Kolejność drużyn: 1. UKS Mu-
stang Wielgie; 2. Orlęta Baboszewo; 
3. Husarki Mochowo; 4. MKS Wkra 

Bieżuń; 5. Róża Kutno; 6. Żbik Na-
sielsk; 7. Fuks Brix Pułtusk. Królową 
strzelczyń została Anita Maćkie-
wicz. Wyróżnienie indywidualne 
otrzymała Ania Żebrowska. Skład 
zespołu: Paulina Szczepaniak, Mag-
dalena Żebrowska, Anita Maćkie-
wicz, Anna Żebrowska, Aleksandra 
Olkiewicz, Ewelina Czubakowska, 
Ewelina Leśniewska, Aleksandra 
Kamińska, Marta Andrzejewska, 
Izabela Kwiatkowska, Emilia Wen-
derlich, Agata Raczkowska. Trene-
rem obydwu zespołów jest Michał 
Ziemiński.

Sezon halowy jak zawsze na-
sze dziewczęta zakończą u siebie 24 
lutego Turniejem o Puchar Wójta 
Gminy Wielgie w kat. juniorek i se-
niorek.

(ak)


