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Władze murem 
za koziołkiem

SKĘPE  Burmistrz Skępego i przewodniczący RM zapewniają, że 
do zamachu na koziołka nie dopuszczą i decyzji o jego usunięciu 
z Rynku nie będzie. Radny Targański apeluje do wnioskodawców, 
by z miejscowego symbolu nie robili szatana
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Andrzej Wasielewski, do-
tychczasowy szef Powiatowego 
Zakładu Transportu Publiczne-
go jest nowym prezesem spółki 
„Szpital Lipno”. Zastąpił na tym 
stanowisku wieloletniego szefa 
lecznicy Józefa Waleczko, któ-
ry został odwołany przez radę 
nadzorczą. Ale to nie koniec 
zmian w szpitalu, bo 23 stycz-
nia ogłoszony został również 
konkurs na stanowisko dyrek-
tora ds. lecznictwa, zajmowane 
dotychczas przez Jerzego Szyj-
kowskiego, a 21 stycznia na fotel 
głównego księgowego.

W związku z przejściem Wa-
sielewskiego do szpitala, zarząd 
powiatu w miniony piątek usta-
lił, że obowiązki szefa zakładu 
transportu powiatowego ma 
pełnić Wiesław Kempiński. Za-
stępcą dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych jest natomiast 
Jarosław Skrzyniarz, a kierow-
nikiem rynku pracy w Powia-
towym Urzędzie Pracy urzęd-
niczka starostwa powiatowego 
Agata Szafrańska.

Do tematu wrócimy.

Lidia Jagielska, fot. (ak)

Lipno

Waleczko odwołany. 
To nie wszystko
W jednostkach powiatowych trwają zmiany na waż-
nych funkcjach kierowniczych. Nowego szefa ma 
między innymi szpital, ale to nie koniec.

Na pierwszym planie były prezes szpitala Józef Waleczko (z lewej) 
i jego następca Andrzej Wasielewski (z prawej)

Od trzech tygodni w Skępem 
wrze, bo wtedy ukazał się nasz 
pierwszy artykuł, w którym poin-
formowaliśmy Czytelników o pe-
tycji komitetu społecznego żądają-
cego przywrócenia na Rynek figury 
matki boskiej. Wniosek do ratusza 
wpłynął w grudniu minionego roku 
i na ostatniej ubiegłorocznej sesji 
odczytał go Janusz Kozłowski, szef 
rady miasta. Ale gazetowa publika-
cja zrobiła swoje, czyli dostarczyła 
informację do mieszkańców.

Z szacunku 
do rzemieślników
– Tak naprawdę o tej sprawie 

zrobiło się głośno po artykule w CLI 
– zdradził na sesji burmistrz Skę-
pego Piotr Wojciechowski. – Bo ten 
artykuł dopiero pokazał tendencje 
i to, co komitet zamierza zrobić. 
Odbyło się spotkanie z panem El-
wertowskim, który jest pełnomoc-
nikiem komitetu społecznego, któ-
ry zgłosił tę sprawę. Ja mam swoje 

przemyślenia i tego nie ukrywam. 
Dopóki będę burmistrzem miasta 
i gminy Skępe, z szacunku dla rze-
mieślników i dla tego, co zostało 
zrobione przez mieszkańców, któ-
rzy utożsamiają się z symbolami, 
nie wchodzi w rachubę usunięcie 
koziołka z miejsca, w którym się 
znajduje. Od momentu, kiedy mat-
ka boska błogosławiona była na 
Rynku, upłynęło bardzo wiele lat, 
historia posuwa się do przodu, Skę-
pe i Rynek nie są już tymi samymi 
miejscami, którymi były wcześniej. 
Tak naprawdę matka boska skępska 
zawsze była utożsamiana z klasz-
torem ojców Bernardynów i tak 
musi być, bo to jest nasza wartość 
najwyższa dla Skępego. W między-
czasie powstały parafie, są miej-
sca kultu inne. To nie znaczy, żeby 
z komitetem nie rozmawiać o loka-
lizacji matki boskiej błogosławio-
nej, ale na pewno nie jest to Ry-
nek. Z szacunku do mieszkańców 

i rzemieślników nie wchodzi nawet 
w rachubę wydanie przeze mnie 
takiej decyzji.

Jest więc stanowisko włodarza 
bezwzględnie wykluczające usu-
nięcie koziołka ze skępskiego Ryn-
ku. Jest też deklaracja o możliwości 
toczenia rozmów z wnioskodawca-
mi o ewentualnie innej lokalizacji 
dla figury matki boskiej. Przypo-
mnijmy, że chodzi o petycję grupy 
mieszkańców popartą podpisami 
o umiejscowienie na Rynku właśnie 
pomnika matki boskiej.

Chcą matki boskiej
– Składamy na ręce burmi-

strza listy z podpisami poparcia 
tych mieszkańców miasta i gminy 
Skępe, którzy chcą przywrócenia 
figury matki boskiej skępskiej w jej 
przypisanym miejscu na Rynku 
w Skępem – informuje komitet 
społeczny tejże inicjatywy. – My 
mieszkańcy Skępego wierni tradycji 
ugruntowanej w II Rzeczpospolitej 
wnosimy apel o poparcie przywró-
cenia uświęconemu miejscu dla 
matki boskiej skępskiej na Rynku 
skępskim i nadania jej blasku, tj. 
stworzenia nowej koncepcji w jej 
przypisanym miejscu w formie ilu-
minacji z zachowaniem jej właści-
wego charakteru w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 

Dokończenie na str. 2
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Zatrudnienie w Mck pod kontrolą
LIPNO  Od 1 lutego Miejskie Centrum Kulturalne ma nową księgową wybraną w drodze konkur-
su. Wcześniej jednak wnikliwy obserwator działalności domu kultury zaalarmował naszą redakcję 
o zmianie na stanowisku księgowego już w listopadzie, i to bez konkursu

– Proszę o sprawdzenie proce-
dury zatrudnienia na stanowisku 
głównego księgowego w Miejskim 
Centrum Kulturalnym – czytamy 
w przysłanym do redakcji CLI pi-
śmie. – Jest to samorządowa in-
stytucja kultury, której działalność 
powinna być zgodna z obowiązu-
jącymi normami prawnymi, przej-
rzysta i jawna. W tej instytucji 
doszło do zmiany na stanowisku 
głównego księgowego między 23 
a 30 listopada. Jednak do publicz-
nej informacji nie podano żadnych 
informacji o ofercie pracy lub na-
borze na stanowisko głównego 
księgowego. Nie umieszczono ni-
gdzie, ani na tablicy ogłoszeniowej 
w budynku MCK, stronie MCK, ani 

FB, ani na stronie bip informacji 
o ofercie pracy, naborze na po-
wstały etat, procedurze rekruta-
cyjnej lub informacji o wybraniu 
kandydata. Ogłoszenie procedury 
naboru nie tylko nie zostało poda-
ne do publicznej wiadomości, brak 
zarządzeń o powołaniu komisji 
rekrutacyjnej na wolne stanowi-
sko czy rozpoczęciu procedury re-
krutacyjnej wskazuje, że dyrekcja 
MCK oraz dział kadr nie stworzyli 
dokumentów, zarządzeń odno-
śnie procedur naboru i ogłoszenia 
o naborze na etat głównego księ-
gowego.

I obserwator dostarczył nam 
niezwykle dokładną analizę zarzą-
dzeń dyrektora z minionego roku, 

ich znaczenia, wykaz ogłoszeń 
w biuletynie informacji publicznej. 
I poprosił o wyjaśnienie sprawy. 
Tyle, że pismo od Czytelnika do-
tarło do nas w styczniu, sprawa 
dotyczyła listopada, grudnia i… 
w styczniu na stronie domu kul-
tury pojawiło się ogłoszenie o na-
borze na stanowisko głównego 
księgowego. My o odpowiedź na 
zarzuty mieszkańca poprosiliśmy 
dyrektora Miejskiego Centrum 
Kulturalnego. I takową otrzyma-
liśmy.

– Rzeczywiście zmiana na 
tym stanowisku nastąpiła, ponie-
waż nasza główna księgowa złoży-
ła wypowiedzenie, odeszła z pracy 
za porozumieniem stron, ponie-

waż otrzymała inną, lepszą ofertę 
zatrudnienia – wyjaśnia dyrektor 
Miejskiego Centrum Kulturalnego 
w Lipnie Arkadiusz Świerski. – Ja 
o tym fakcie poinformowałem 
urząd miasta i ten skierował do 
nas swojego pracownika. Była to 
jednak praca na zastępstwo. Zwy-
czajnie chodziło o to, że nie mogli-
śmy funkcjonować bez głównego 
księgowego do czasu ogłoszenia 
i rozstrzygnięcia konkursu. Teraz 
jesteśmy już po konkursie i mogę 
powiedzieć, ponieważ znamy roz-
strzygnięcie, że wpłynęła jedna 
oferta i teraz ten właśnie pracow-
nik zostanie u nas zatrudniony od 
1 lutego.

I publiczną już wiadomością, 

zgodnie z obwieszczeniem, jest 
fakt objęcia stanowiska głównego 
księgowego w domu kultury przez 
Emilię Karbowską. Kandydatura 
była jedna, więc i konkurencji nie 
było, ale weryfikacji zgodności 
oferty z wymaganiami dokona-
ła komisja rekrutacyjna w skła-
dzie: Arkadiusz Świerski, szef 
domu kultury, Katarzyna Gadom-
ska, pracownik administracyjny 
i Krzysztof Kowalewski, instruktor 
ds. impresariatu.

Formalnościom stało się za-
dość, a my wiemy, że mieszkań-
cy czuwają nad przestrzeganiem 
przepisów i procedur.

Lidia Jagielska

Skępe

Władze murem za koziołkiem
Dokończenie ze str. 1
Tworzymy komitet społeczny 
dla upamiętnienia jej opieki nad 
wieloma pokoleniami Skępego 
i jej okolic. Podpisy można skła-
dać w kościele miłosierdzia bo-
żego w Skępem jak i w klasztorze 
o. bernardynów. Od burmistrza 
i nowo powołanej rady oczekuje-
my spełnienia pragnień wiernych, 
wniesienia przez burmistrza pod 
obrady rady miasta wniosku ko-
mitetu społecznego celem pod-
jęcia uchwały i realizacji wniosku. 
Składamy podziękowanie wszyst-
kim mieszkańcom, którzy złożyli 
swoje podpisy pod tym apelem 
i mieli odwagę to uczynić, nie pa-
trząc na partykularne interesy, bo 
cel jest ze wszech miar szczytny, 
to jest czysty akt wiary. Szczegól-
ne podziękowania składamy wier-
nym zamieszkałym w Wólce i jej 
okolicach.

Koziołek 
to nie żaden szatan
– Ten problem bardzo wzbu-

rza i pokazuje jak łatwo można 
skłócić skępskie społeczeństwo 
takim pomysłem – mówił radny 
Roman Targański. – Jest to nisz-
czenie historii, bo ten koziołek 
i fontanna stoi ponad czterdzieści 
lat. I to nie jest żaden szatan, tylko 
nasz skępski koziołek. Matka bo-
ska może stać w innym miejscu, 
nie może jednak skłócić społe-
czeństwa.

Wielu mieszkańców, jak widać 
także rajców, ale też naszych Czy-
telników zbulwersowało równanie 
koziołka skępskiego do symbolu 
szatana. Wyjaśniają, o czym infor-
mowaliśmy tydzień temu, że ich 

symboliczny koziołek to chluba, 
duma, znak rozpoznawczy Skę-
pego, nawiązujący do hodowli 
kóz w tym rejonie, do kóz jako 
żywicielek rodzin wykarmianych 
na lekkich ziemiach skępskich. 
Koziołek dla mieszkańców Skępe-
go i okolic to symbol, którego nie 
oddadzą, tak jak nie wyrzekną się 
swojej tradycji i kultury oraz hi-
storii. Tyle, że wniosek też skon-
struowali mieszkańcy tego miasta 
i okolic, i firmowali go swoimi na-
zwiskami, i odwołują się do trady-
cji swoich ojców.

– Żądamy realizacji wniosku, 
zabezpieczenia środków na ten 
cel przez Urząd Miasta i Gminy 
Skępe – apelują wnioskodawcy. 
– Nie może być, żeby znaki i sym-
bole niewywodzące się z tradycji 
chrześcijańskiej naszych ojców, 
a takim jawi się postać kozła, co 
w Biblii symbolizuje szatana, 
przez co figura matki boskiej jest 
sekowana przez odłam wyznaw-
ców nieznanych ideologii – argu-
mentują wnioskodawcy. – Wiarę 
chrześcijańską okazuje się w spo-
sób nieskrępowany na co dzień. 
To nie udział w uroczystościach, 
składanie wieńców, płomienne 
mowy, aby być widzianym, okla-
skiwanym dla doraźnych celów. To 
trwanie w wierze, które wymaga 
się w chwilach szczególnych dla 
regionu i państwa podkreślają 
swoją przynależność do zbiorowo-
ści chrześcijan. Nie prywata, tylko 
wspomaganie słabszych, chorych 
w codziennym życiu. Podnosi się 
do rangi wyzwolenie Skępego 
przez sowietów 21 stycznia, nawet 
jest kamień z tablicą, która to upa-

miętnia, a powinien być usunięty 
w myśl ustawy dekomunizacyjnej 
– uważają mieszkańcy zrzeszeni 
w komitecie. – W zakamuflowany 
sposób ukrywa się fakt narzuco-
nego kolejnego jarzma Polski, gdy 
dostała się w łapy wroga naszej oj-
czyzny. Z tych symboli ma czerpać 
wiedzę młode pokolenie? To fałsz. 
Fasadowość źle pojętej wiary na 
wskroś demoralizuje, psuje. Prze-
jawia się to tym, że drugi czło-
wiek jest pomijany. Liczą się tylko 
i wyłącznie kariery, osiągnięcia 
materialne, aby się nie narazić ja-
kiejkolwiek władzy. Walka naszych 
przodków, ich niepodległościowe 
zrywy oraz przegonienie hord bol-
szewików mają się nijak do tego, 
co widać na Rynku. Ta szczególna 
chwila w dziejach narodu nade-
szła. Jest nią setna rocznica odzy-
skania niepodległości. Komitet nie 
życzy sobie i wyprasza przepro-
wadzenie debaty w tej sprawie. 
Wielkość i chwała Bogurodzicy na 
to nie zasługuje, żeby była przed-
miotem zaciekłej polemiki.

Figura matki boskiej, której 
zlokalizowania znowu na Rynku 
chcą wnioskodawcy, została znisz-
czona przez Niemców. Zostały nie-
liczne fotografie z czasów przed-
wojennych, gdy figura górowała 
nad Rynkiem. Od czasów wojny 
zmienił się centralny plac miasta, 
a w miejscu figury obecnie jest 
przystanek autobusowy. Kozio-
łek stoi w innym miejscu Rynku. 
Demontaż jednego i drugiego jest 
obecnie niemożliwy ze względów 
społecznych i estetycznych. I jest 
jednomyślna decyzja władz samo-
rządowych.

Wykonawca 
żąda konkretów
– Jak większość ludzi wie, ja 

jestem tzw. ojcem tego koziołka, 
bo go wykonywałem – wyjaśnia 
wykonawca symbolicznego ko-
ziołka. – Chcę się dokładnie do-
wiedzieć, jak ta sprawa wygląda. 
Rozmawiałem z księdzem, ten 
powiedział mi, że głos należy do 
skępiaków, a ksiądz nie będzie się 
wypowiadał, bo może być tu rok 
czy półtora, a skępiacy pozostaną.

Koziołek znaczy dla skępian 
ogromnie dużo. Dali temu wy-
raz w rozmowach z nami, o któ-
rych pisaliśmy tydzień temu, dali 
wyraz na sesji rady miasta. Jest 
symbolem miasta i gminy, ozdobą 
Rynku, znakiem rozpoznawczym. 
I tak, wszystko na to wskazuje, już 
zostanie.

– Sprawa się toczy, między 
innymi omawialiśmy ją na posie-
dzeniu wspólnym komisji i pragnę 
uspokoić wszystkich i poinformo-
wać, że nie ma zgody na usunię-
cie koziołka z fontanny – zapew-
niał podczas ostatniej sesji RM jej 
przewodniczący Janusz Kozłowski. 
– Odbędzie się też spotkanie z tym 
komitetem żądającym odbudowy. 
Uspokajam jednak, po obradach 
komisji, w których praktycznie 
cała rada brała udział, wiemy, że 
nie ma żadnej woli zamachu na 
kozła.

Nie ma głosów przeciwnych 
budowaniu figury matki boskiej 
w innym miejscu Skępego, jest 
wola dialogu, ale nie ma zgody na 
zmianę zabudowy Rynku. Do te-
matu wrócimy.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

O G Ł O S Z E N I E
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Będzie centrum 
służb ratowniczych?

POWIAT  30 stycznia br. w sali konferencyjnej starostwa po-
wiatowego w Lipnie odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie. Padła propozycja utwo-
rzenia w gminie Skępe centrum służb ratowniczych

Lipno

Niepodległościowe 
jasełka
Premiera tegorocznego charytatywnego przedsta-
wienia bożonarodzeniowego „Lipnowskie jasełka” 
odbędzie się 17 lutego w kinie Nawojka o godzinie 
16.00. Drugi spektakl zaplanowano na godzinę 18.00. 
Autorką scenariusza jest Małgorzata Żarecka-Ziół-
kowska, reżyserką Anna Sawicka-Borkowicz, a sprze-
daż biletów już trwa.

Lipnowskie jasełka już na sta-
łe weszły do kalendarza wydarzeń 
charytatywnych i kulturalnych 
miasta. I od lat, zawsze po świę-
tach Bożego Narodzenia, miesz-
kańcy i goście szczelnie wypełnia-
ją kinową salę Nawojki po to, by 
zobaczyć na scenie samorządow-
ców, mundurowych, księży, dzieci, 
szefów jednostek miejskich, ludzi 
znanych i rozpoznawalnych, któ-
rzy jeden raz w roku wcielają się 
w teatralne role. Przedstawienie 
reżyserowane jest według scena-
riusza wyłonionego w ogłaszanych 
i nagradzanym przez burmistrza 
Lipna konkursie.

Wiemy już, że w tym roku 
wygrała Małgorzata Żarecka-Ziół-
kowska i jej opowieść pod tytu-
łem „Na wizji…”. Przygotowania 
ruszyły, aktorzy-amatorzy wyjdą 
na scenę 17 lutego. Organizato-
rem wydarzenia jest urząd miej-
ski i dom kultury. O szczegółach 
będziemy informować na bieżąco. 
Bilety w cenie 20 złotych można 
już nabywać w Miejskim Centrum 
Kulturalnym. Dochód będzie prze-
znaczony na radosny wypoczynek 
dla dzieci uczestniczących w zaję-
ciach miejskich.

– Pomysł zrodził się przypad-
kiem około 5 rano mówi – Mał-
gorzata Żarecka-Ziółkowska, au-
torka scenariusza. – Konstruując 
scenariusz spektaklu „Na wizji”, 
wyszłam z kilku założeń: teksty 
powinny być bardzo śmieszne 
i krótkie, przez co łatwe do nauki. 
Z doświadczenia wiem, że artyści 
to osoby bardzo aktywne zawodo-
wo oraz społecznie i nie mają cza-
su na długie próby. Zdaję sobie też 
sprawę, że publiczność przychodzi 
na tzw. „Jasełka”, aby dostać dużą 
dawkę humoru. Szczerze mówiąc, 
nie chciałam pisać kolejnego sce-
nariusza komediowego o Bożym 
Narodzeniu. Muszę się przyznać: 
będzie to nieświąteczna komedia 
z udziałem około 30 artystów, ak-
torów-amatorów, mieszkańców 
Lipna i okolic. W czasie kolejnych 
scen widzowie będą mogli prze-
żyć jeszcze raz lipnowskie ubie-
głoroczne wydarzenia. Wspólnym 
mianownikiem jest pomysł pre-
zesa spółdzielni mieszkaniowej 
w Lipnie dotyczący stworzenia re-
lacji filmowych i wrzucenia ich do 

kapsuły czasu z okazji stuletniej 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Serdecznie zapra-
szam na przedstawienie.

Przypomnijmy, że im więcej 
osób obejrzy lipnowskie jasełka, 
tym ciekawszą ofertę kulturalną 
dla dzieci będą mogli zapewnić 
organizatorzy zajęć wakacyjnych. 
Ubiegłoroczne jasełka przyniosły 
dochód  z biletów 10.340 złotych, 
organizator czyli MCK zapłacił 
8-procentowy podatek VAT i zo-
stało 9.574 zł. Miejskie Centrum 
Kulturalne z tych funduszy zorga-
nizowało dla dzieci z naszego mia-
sta wyjazd do ZOO Safari w Bory-
sewie w okolicach Łodzi. Pojechało 
67 dzieci. Łączny koszt wycieczki 
wyniósł 6.382 zł. Z sumy zebranej 
więc z przedstawień jasełkowych 
zostało jeszcze 3.191 zł. Ta kwota 
została przeznaczona na zajęcia 
wakacyjne dla dzieci spędzających 
wakacje w mieście, organizowa-
ne przez dom kultury i bibliotekę 
publiczną. Organizator jasełek za-
fundował dzieciom śniadania oraz 
zapłacił za licencje za filmy, które 
za darmo dla małych mieszkań-
ców w okresie wakacyjnym były 
emitowane w kinie Nawojka.

Warto więc zarezerwować czas 
na niedzielny seans. Można się bo-
wiem i dobrze zabawić, i wesprzeć 
atrakcje dla dzieci z naszego mia-
sta, które uczęszczają na zajęcia 
wakacyjne do domu kultury i bi-
blioteki, jedzą pyszne śniadanka, 
degustują pizzę, oglądają bezpłat-
nie filmy w kinie Nawojka, bawią 
się wybornie i nie wyobrażają 
sobie laby bez zajęć kulturalnych. 
Radości na zajęciach i uśmiechu na 
twarzach dzieci więc nie brakuje 
tak, jak nie brakuje salw śmiechu 
podczas zimowych spektakli jaseł-
kowych. To pokazuje, że lipnow-
skie jasełka to strzał w dziesiątkę 
i kontynuacja ich od wielu lat jest 
doskonałą decyzją.

Przypomnijmy, że w minio-
nym roku spektakl był wystawio-
ny trzykrotnie, bo takie było za-
potrzebowanie widzów. Autorką 
scenariusza była Katarzyna Mali-
nowska, reżyserką Anna Sawicka-
Borkowicz, a przedstawienie nosi-
ło tytuł „Kolor nadziei”. Do tematu 
wrócimy.

Lidia Jagielska

Głównymi punktami posie-
dzenia było przyjęcie sprawoz-
dań za 2018 rok o stanie bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego 
oraz bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie powiatu, 
a także zaopiniowanie planów 
działań Komendy Powiatowej 
Policji w Lipnie oraz Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lipnie na rok 2019.

– Z uwagi na fakt, iż w ubie-
głym roku na drogach powiatu 
lipnowskiego śmierć w wypad-
kach poniosło aż 11 osób, prio-
rytetem dla funkcjonariuszy KPP 
w Lipnie będzie czuwanie nad 
bezpieczeństwem w ruchu dro-
gowym. W związku z tym nale-
ży spodziewać się większej ilości 
kontroli i nadzoru nad pojazda-
mi poruszającymi się po naszych 
drogach – mówi starosta Krzysz-
tof Baranowski.

Ze sprawozdania przedsta-

wionego przez zastępcę komen-
danta KP PSP w Lipnie wynikało, 
że w 2018 roku (w stosunku do 
roku 2017) odnotowano ponad 
300 zdarzeń więcej dotyczących 
walki z owadami, m.in. szersze-
niami i osami. Priorytetem dla 
strażaków będzie w 2019 roku 
edukacja mieszkańców powia-
tu nt. przydatności detektorów 
dymu i czadu.

– Przedstawiłem także po-
mysł zakupu czujek dymu i cza-
du dla samotnych, starszych 
i mniej zamożnych mieszkańców 
powiatu, ponieważ w okresie 
jesienno-zimowym w naszym 
kraju, w mieszkaniach i domach 
jednorodzinnych wzrasta ryzyko 
powstania pożarów. Najczęściej 
dochodzi do nich w wyniku wad, 
albo niewłaściwej eksploatacji 
urządzeń grzewczych, elektrycz-
nych i gazowych. W tym samym 
okresie odnotowywany jest tak-

że wzrost liczby zatruć tlenkiem 
węgla, zwanym „cichym zabójcą”, 
gdyż jest niewidoczny oraz nie 
ma smaku, ani zapachu – dodaje 
Baranowski. – W trakcie dyskusji 
przedstawiłem sposób pomocy 
finansowej dla służb munduro-
wych, między innymi na zakup 
dodatkowego sprzętu. Pomoc 
będzie realizowana również 
w ramach patronatu starosty 
nad organizacją imprez okolicz-
nościowych, szkoleń i ćwiczeń.

Podczas posiedzenia padła 
także propozycja stworzenia 
w gminie Skępe zintegrowane-
go centrum służb ratowniczych: 
straży pożarnej, policji, WOPR ze 
względu na potencjalną najwięk-
sza liczbę zagrożeń w rejonie (DK 
nr 10, skupiska lasów i jezior). 
O dalszych losach tego centrum 
powiat będzie informować na 
bieżąco.

(ak)

Chrostkowo

Remizy własnością gminy
Długie starania samorządu przyniosły skutek i znajdujące się na terenie gminy 
remizy ponownie są jej własnością. 

Wiosną 2017 roku wójt Ma-
riusz Lorenc wraz z prezesami OSP 
ze Stalmierza, Chojna, Nowej Wsi 
i Wildna podjęli decyzje o przeka-
zaniu remiz strażackich gminie, 
choćby w celu ich wyremontowa-
nia. Odbyły się walne zebrania OSP 
i rozmowy z radnymi. W maju 2017 
roku w trakcie kompletowania do-
kumentacji okazało się, że remizy 
ochotniczych straży pożarnych 
stały się własnością Skarbu Pań-
stwa. Ustawa, która weszła w życie 
w sierpniu 1997 roku, dawała stra-
żakom czas do dnia 31.12.2015 r. na 
zarejestrowanie się w Krajowym 

Rejestrze Sądowniczym. Jednostki 
OSP, które tego nie uczyniły, prze-
stały widnieć w rejestrze i straciły 
swój majątek.

– Była to smutna wiadomość, 
jednak nie poddaliśmy się i poczy-
niliśmy szybkie działania w celu 
uporządkowania długoletnich za-
niedbań. Razem z prezesami OSP 
brałem udział w wielu rozmowach 
w starostwie i urzędzie wojewódz-
kim. Dzięki ogromnej przychylno-
ści wojewody, który skierował do 
nas swojego pracownika do spraw 
mienia, po półtorarocznych zma-
ganiach udało się sprawę doprowa-

dzić do finału. Bardzo dziękujemy 
wicewojewodzie Józefowi Ramlau, 
który poprzez wydane decyzje ad-
ministracyjne zobowiązał starostę 
lipnowskiego, aby zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami i termi-
nami przekazał gminie Chrostko-
wo majątek wcześniej należący do 
strażaków – mówi wójt Mariusz 
Lorenc.

16 stycznia br. aktem notarial-
nym, a 23 stycznia protokołem od-
bioru samorząd odzyskał remizy. 
Teraz gmina stara się o pozyskanie 
środków, dzięki którym istniejące 
budynki zostaną wyremontowa-
ne i będą służyć mieszkańcom. 
W trakcie przekazania remiz stra-
żackich obecni byli: wicewojewoda 
Józef Ramlau, starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski, wójt Ma-
riusz Lorenc, przewodniczący rady 
gminy Patryk Chojnicki, radna Ma-
rzena Maciejewska, prezesi OSP 
Stalmierz W. Nadulski, OSP Chojno 
Z. Zamojski, OSP Nowa Wieś M. Ro-
galski, mecenas Piotr Rzepka oraz 
współpracownicy ww. urzędów.

(ak), fot. UG Chrostkowo
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Swoje Skępe ocala od zapomnienia
SKĘPE  Najnowsza książka skępianki Zyty Wegner zatytułowana „Moje Skępe” jest od roku na rynku czy-
telniczym. Teraz autorka realizuje marzenie profesora Michała Klimeckiego i trafia z pozycją do szkół oraz 
promuje historię małej ojczyzny wśród uczniów

Album-pamiętnik miesz-
kańców Skępego od 1856 roku 
do 2017 roku „Moje Skępe” to 
publikacja obfitująca w zdjęcia 
i wspomnienia, to opis codzien-
nego życia mieszkańców Skępe-
go i okolic, zwyczajów, tradycji, 
ale to też przypomnienie ludzi, 
którzy w mieście żyli i praco-
wali, którzy tworzyli tę wielką 
historię małej ojczyzny. Bo czy-
tając książkę Zyty Wegner, nikt 
nie może mieć wątpliwości, że 
dla autorki i jej rozmówców to 
właśnie Skępe jest najważniej-
szym miejscem pod słońcem, 
a jego mieszkańcy i wszyscy ci, 
którzy przyczynili się do jego 
rozwoju, kształcenia skępian 
w miejscowych szkołach, le-
czenia w miejscowych leczni-
cach czy zarządzania miastem 
i gminą są ludźmi cenionymi 
i zasługującymi na zapamięta-
nie przez wieki. Teraz jest już 
pewne to, że pamięć o Skępem 
i jego mieszkańcach nie zaginie, 
bo wspomnienia zostały pieczo-
łowicie spisane przez Zytę We-
gner i opublikowane w najnow-
szej książce pod znamiennym 
tytułem „Moje Skępe”.

Lata pracy
– Nad tą książką pracowa-

łam rok, ale tak naprawdę „Moje 
Skępe” to efekt moich wielolet-
nich działań, rozmów, zbierania 
zdjęć i dokumentów, odwiedza-
nia starych mieszkańców, od-
szukiwania tych, którzy ze Skę-
pego wyjechali albo wyjechać 
musieli, tak jak skępscy Żydzi, 
wyjazdów, spotkań – mówi Zyta 
Wegner. – Zamieszczone zdjęcia 
i opisy w książce „Moje Skępe” 
powinny nie tylko zaintereso-
wać mieszkańców Skępego. Są-
dzę, że sprawią też przyjemność 
znajomym, ich członkom rodzin 
podarowane jako prezent uro-

dzinowy, imieninowy, gwiazd-
kowy. Książkę można nabyć 
w Skępem, przy ulicy Sierpeckiej 
3. Zachęcam do kontaktu telefo-
nicznego pod numerem 54 287 
70 28. Moim wielkim marzeniem 
jest spełnienie nadziei profeso-
ra Klimeckiego, by ta książka 
stała się lekturą obowiązkową, 
bo tylko dzięki młodym ludziom 
możemy ocalić historię. Szkoły 
w powiecie lipnowskim w bieżą-
cym roku obchodzić będą swoje 
stulecia, a że dysponują małymi 
funduszami, doskonałym pomy-
słem jest ufundowanie książek 
„Moje Skępe”. Zgodnie z poczy-
nionymi przeze mnie uzgod-
nieniami na każdej książce za-
sponsorowanej dla szkoły przez 
darczyńcę z przeznaczeniem na 
nagrody dla uczniów ma znaleźć 
się wpis informujący o tym, że 
książka jest darem od określo-
nej osoby, a dyrektorzy takich 
szkół wystosują podziękowa-
nia imienne. Każdemu, kto jest 
zainteresowany promowaniem 
historii Skępego, udzielę szcze-
gółowych informacji i będę 
wdzięczna za wspólne ocalanie 
historii naszego pięknego Skę-
pego od zapomnienia.

„Moje Skępe” to swego ro-
dzaju kontynuacja wydanego 
w 2007 roku przez Zytę Wegner 
książki „Rodem ze Skępego”. Ten 
sam format, ta sama formu-
ła i identyczny cel – ocalenie 
od zapomnienia zdarzeń i po-
staci, o których zapomnieć nie 
sposób i nie należy. Publikacja 
„Moje Skępe” już trafiła do rąk 
pierwszych czytelników. Jedni 
szukają w niej wzmianek o swo-
ich przodkach, drudzy o sobie, 
o swoich nauczycielach czy pra-
cownikach skępskich instytucji, 
a jeszcze inni zgłębiają wiedzę 
na temat życia ludzi w naszym 

regionie od 1856 roku.
Pozytywne recenzje
– Publikację Zyty Wegner 

z pełnym przekonaniem zaliczam 
do udanych, ważnych prac regio-
nalnych – ocenia prof. dr hab. 
Michał Klimecki. – Postrzegam ją 
nie tylko w kategorii interesują-
cego albumu, ale przede wszyst-
kim wydawnictwa źródłowego. 
Autorka zgromadziła i uwieczniła 
bogatą kolekcję starych fotogra-
fii, dokumentującą krajobraz oraz 
kształt architektoniczny Skępego 
i jego najbliższych okolic, a także 
ich mieszkańców. Narrację iko-
nograficzną wzbogaciła relacjami 
i własnym, sprawnie napisanym 
komentarzem historycznym. Na 
oddzielną pochwałę zasługuje 
też wysoki poziom edycji albu-
mu. Czytelne reprodukcje, ładna 
czcionka tekstu i dobrze dobra-
ny papier sprawiają przyjemność 
każdemu, w tym wymagającemu 
odbiorcy. W rezultacie otrzymali-
śmy nie tylko kompletny, bogaty 
w faktografię, wykładnię dziejów 
od połowy XIX wieku do obec-
nych czasów, w także swoistą 
wizytówkę lub jak to zostało traf-
nie ujęte w podtytule książki „pa-
miętnik mieszkańców Skępego”. 
Mogę mieć nadzieję, że publika-
cja „Moje Skępe” stanie się obo-
wiązkową lekturą dla nauczycieli 
i uczniów, pracowników i działa-
czy lokalnych instytucji i organi-
zacji, publicystów oraz członków 
samorządu.

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

Duże zainteresowanie
– Opublikowany przeze mnie 

w 2007 roku album-pamiętnik 
„Rodem ze Skępego” cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem 
nie tylko mieszkańców naszej 
miejscowości, ale także ludzi za-
mieszkujących różne zakątki Pol-
ski i świata – mówi Zyta Wegner. 
– Spowodował wzrost zaintere-
sowania skępian swoją przeszło-

ścią. Dowodziły tego zgłaszające 
się do mnie osoby, które przyno-
siły zdjęcia i różnego rodzaju do-
kumenty, dzieliły się przeżyciami 
i losami przodków. A ja słuchałam 
i gromadziłam przekazywane mi 
materiały przekonana, że wzbo-
gacą one wiedzę o skępskiej spo-
łeczności. Po ukazaniu się „Rodem 
ze Skępego” wielką przyjemność 
sprawiły mi liczne, pozytywne 
opinie. To właśnie zmobilizowało 
mnie do pracy nad kolejną książ-
ką, czyli oddawaną właśnie dzi-
siaj do rąk czytelników publikacją 
„Moje Skępe”, która jest uzupeł-
nieniem, poszerzeniem wiado-
mości zawartych w poprzedniej.

„Moje Skępe” już trafiło do sa-
morządów lokalnych, wielu pod-
miotów, czytelników indywidual-
nych. Sięgają po książkę nie tylko 
mieszkańcy Skępego i okolic, ale 
też ludzie z odległych stron kraju, 
dla których Skępe to miejsce od-
wiedzanie z racji wrześniowych 
pielgrzymek czy wypoczynku nad 
miejscowymi jeziorami.

Zasłużona autorka
Teresa Zyta Wegner urodziła 

się w swoim ukochanym Skępem 
12 kwietnia 1943 roku. W rodzin-
nym mieście mieszka do dzisiaj. 
Ma dwoje dorosłych dzieci: Annę 
i Piotra oraz wnuczkę Maję. Jest 
emerytowaną nauczycielką, pa-
sjonatką historii swojej małej 
ojczyzny, miłośniczką Skępego 
i okolic. Całe swoje dorosłe życie 
poświęciła odkrywaniu tajemnic 
i odnajdywaniu zapomnianych 
miejsc i ludzi.

W 2010 roku, na mocy uchwa-
ły Rady Miejskiej w Skępem, Teresa 
Zyta Wegner dołączyła do grona 
„Zasłużonych dla miasta i gminy 

Skępe”. Wyróżnienie to otrzymała 
za wybitne zasługi w dziedzinie 
kultury, oświaty i nauki. W 2015 
roku Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Piotr Gliński, na 
wniosek skępskiego samorządu, 
uhonorował Teresą Zytę Wegner 
honorową odznaką „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. Odznakę tę 
minister kultury nadaje z własnej 
inicjatywy lub na wniosek np. 
jednostek samorządu terytorial-
nego osobom wyróżniającym się 
w tworzeniu i upowszechnianiu 
kultury i jej ochronie.

– Byłam zaskoczona i to 
bardzo mile informacją o przy-
znaniu mi odznaki – mówi Zyta 
Wegner. – Cieszę się, że ten bur-
mistrz zauważył moje dokonania 
i zaangażowanie, złożył wnio-
sek i tak go udokumentował, że 
minister Piotr Gliński i kapituła 
uznali mnie za godną tego wy-
jątkowego, prestiżowego odzna-
czenia. Ja przecież już kilkanaście 
lat przychodzę do urzędu mia-
sta, poświęcam czas, moje prace 
promują Skępe w całym świecie, 
przypominają ludziom naszą hi-
storię i życie przodków. Wcześniej 
jednak nikt nie docenił mojego 
zaangażowania. Jestem wdzięcz-
na burmistrzowi Piotrowi Woj-
ciechowskiemu i dumna. Dumna 
jestem nie tylko z odznaczenia, 
ale też z tego, co zrobiłam. Szcze-
gólnie z tablic Zielińskich, spisu 
rzemieślników, tablic na Rynku 
z narysowanymi własnoręcznie 
zabytkami. To wszystko koszto-
wało mnie wiele pracy, nie jest 
łatwe szukanie faktów sprzed 
wielu lat, ludzi, wyglądu budow-
li, nie jest też łatwe prostowanie 
przekłamań w publikacjach i do-
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Skępe  W piątek 1 lutego milusińscy 
z punktu przedszkolnego „Nad rzeczką” 
uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym 
zorganizowanym przez lipnowskie koło 
Polskiego Związku Niewidomych.

Zabawa
bez barier

kumentach oraz uzupełnianie 
luk. Tego wszystkiego musiałam 
dokonać i udało się.

Odznaka została ustano-
wiona w 1969 roku. W 1991 roku 
dotychczasową odznakę „Zasłu-
żony działacz kultury” zastąpiła 
obecna „Zasłużony dla kultu-
ry polskiej”. Przyznaje ją tylko 
minister kultury i dziedzictwa 
narodowego, a nosi się ją po 
prawej stronie piersi. Skępe ma 
swoją „Zasłużoną dla kultury 
Polskiej”.

Tworzy od dekad
Pierwszą pracę dla Skępego 

i o Skępem Teresa Zyta Wegner 
wykonała już w 1969 roku. Wte-
dy to młoda Zyta zrekonstru-
owała i uszyła, pod kierunkiem 
mistrzyni krawieckiej 92-letniej 
Stanisławy Kwiatkowskiej, strój 
skępianki z XIX wieku. Zachwy-
cające, bo ukazujące szczegó-
ły dzieło prezentowane było 
publicznie nie tylko w Zespole 
Szkół Rolniczych w Wymyślinie, 
ale także w Muzeum Etnogra-
ficznym w Toruniu. Dzięki Zycie 
Wegner już w 1969 roku o kobie-
tach ze Skępego i ich tradycyj-
nych strojach przypomnieli so-
bie goście toruńskiego muzeum 
z całej Polski.

W 1973 roku, posiłkując się 
informacjami zasłyszanymi od 
najstarszych skępian, napisała 
scenariusz tradycyjnego wese-
la skępskiego. Młodzież szkoły 
rolniczej w Wymyślinie zapre-
zentowała wówczas te obycza-
je podczas Święta Młodości 
w Kruszwicy. W 1983 roku Zyta 
Wegner własnoręcznie ocaliła 
od zapomnienia i przywróciła 
świetność zniszczonemu sztan-
darowi skępskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej pamiętającemu 
1913 rok, a wspólnie z młodzieżą 
szkolną udekorowała salę balo-
wą i zrobiła kotyliony na zabawę 
karnawałową.

W 2004 roku, odwiedzając 
domy skępian, zebrała porzu-
cone na strychach i w starych 
szufladach dyplomy czeladnicze 
i mistrzowskie oraz fotografie 
dawnych rzemieślników. Opra-
wione pamiątki i dokumenty 
wyeksponowała w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta i Gmi-
ny Skępe. Oficjalne gratulacje 
i wyrazy uznania za wykonaną 
pracę otrzymała wtedy od wo-
jewody kujawsko-pomorskiego 
Romualda Kosiniaka.

Album dla samorządu
W 2005 roku przekazała wła-

dzom gminy Skępe, w postaci 
albumu „Nasze Skępe”, zbierane 
przez 30 lat unikatowe zdjęcia 
i dokumenty Skępego. Zbiór jest 
powszechnie dostępny w miej-
scowym ratuszu. W 2007 roku 
zakończyła prace nad publikacją 
i wydała album „Rodem ze Skę-
pego”. Zamieściła w nim prawie 
600 zdjęć i dokumentów ze Skę-
pego. Unikatowe zdjęcia ukazują 
krajobraz i kształt architekto-

niczny dawnego Skępego. Książ-
ka otrzymała najwyższą ocenę 
wybitnych naukowców, między 
innymi dr Hanny Szczechowicz 
z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej we Włocławku, prof. 
Michała Klimeckiego z Wydziału 
Nauk Historycznych UMK w To-
runiu, emerytowanego prof. Sta-
nisława Strzyżewskiego z Kato-
wic, emerytowanej prof. Stefanii 
Jabłońskiej z Warszawy. Ukazu-
jące się w prasie lokalnej liczne 
recenzje podkreślają wartość 
książki i benedyktyńską praco-
witość autorki. Cenną opinię, 
w kwartalniku „Nasze Skępe”, 
napisał skępski nauczyciel mgr 
Marek Rumiński. Książka trafiła 
do czytelników. Potwierdzeniem 
sukcesu były liczne wywiady za-
mieszczone w gazetach i czaso-
pismach. Album został przyję-
ty do Biblioteki im. Zielińskich 
w Płocku, biblioteki ówczesnego 
Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego i biblioteki w Watykanie. 
Wtedy o Skępem usłyszały 
też tysiące słuchaczy, bowiem 
książką „Rodem ze Skępego” 
zainteresowali się dziennikarze 
Polskiego Radia. Audycja nagra-
na w Skępem została wyemito-
wana na antenie radiowej „Je-
dynki” i dołączona do „Albumu 
Polski”.

Rysunki dawnego Skępego
W 2009 roku, na podstawie 

zdjęcia z 1930 roku i ustnego 
przekazu najstarszych skępian, 
spod ołówka Teresy Zyty We-
gner wyszły dwa rysunki szcze-
gółowo opracowanej neogotyc-
kiej bramy wjazdowej do byłych 
katakumb w Borku. Na tablicach 
z pleksi o wymiarach 3 na 2 me-
try rysunki zostały zainstalo-
wane na stałe w Borku. Trzecia 
tablica zawiera niezbędne infor-
macje o nieistniejącym w tym 
miejscu cmentarzu.

W 2010 roku, na podstawie 
unikatowych zdjęć oraz bezpo-
średnich informacji zaczerp-
niętych od najstarszych miesz-
kańców Skępego, Teresa Zyta 
Wegner wykonała serię ośmiu 
rysunków, które prezentują 
zapomniane zabytki Skępego. 
Dzięki nim mieszkańcy, po 70 
latach, zobaczyli zrekonstru-
owany fragment zabudowy ryn-
ku skępskiego, a po 150 latach 
zrekonstruowaną neogotyc-
ką bramę wjazdową do Borku. 
Szkice pozytywnie zaopiniował 
historyk prof. Mirosław Krajew-
ski. Powiększone rysunki zostały 
naniesione na metalowe tablice 
wielkości 2x1,5 metra i umiesz-
czone na centralnym placu mia-
sta. Najpiękniejszą laurkę tego 
przedsięwzięcia zamieścił w in-
ternecie mgr Marek Rumiński, 
a prof. Anna Stogowska z Towa-
rzystwa Opieki Nad Zabytkami 
z Płocka wydała pozytywną opi-
nię na temat tablic z zabytkami, 
trafnie tytułując je „muzeum na 
powietrzu”.

Historia 
szkoły podstawowej
W 2012 roku, na podstawie 

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

W 2014 roku Zyta Wegner 
przekazała dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Skępem sześć 
oprawionych fotografii pre-
zentujących rady pedagogiczne 
skępskiej szkoły z lat 1919-1970 
wraz z opisem nazwisk i imion 
uczących wówczas nauczycie-
li. Do cennego daru dołączyła 
również świadectwo ukończenia 
szkoły w Skępem ucznia Anto-
niego Ruszkowskiego, absol-
wenta pierwszego rocznika po 
odzyskaniu wolności przez Pol-
skę po I wojnie światowej. Jest 
to jedyny dowód na funkcjono-
wanie szkoły w tym okresie. Do 
miejscowego gimnazjum z rąk 
Zyty Wegner trafiło natomiast 
oprawione, unikatowe zdjęcie 
9-osobowej rady pedagogicznej 
przedwojennego gimnazjum. 
Przy nazwiskach nauczycieli 
wpisana jest ich narodowość: 
Ukrainiec, Żydówka i Niemka.

powinność autorki
Pod koniec 2017 roku uka-

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

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

Tekst i fot. Lidia Jagielska

– Trwający karnawał jest do-
skonałą okazją do odwiedzenia 
dzieci, obdarowania prezentami 
i zorganizowania niecodziennej 
zabawy – mówi Andrzej Gatyński 
z lipnowskiego PZN. –Zaintereso-
wanie gwarantuje, że będziemy 
cyklicznie odwiedzać najmłod-
szych i organizować integracyjne 
niespodzianki, a dzięki animator-
kom kultury udaje się to znako-
micie.

Animatorkami zabaw były 
Małgorzata Żarecka-Ziółkowska 
i Anna Sawicka-Borkowicz. Było 
rzucanie do celu, wykonywanie 
skomplikowanych budowli z ko-
lorowych elementów, zabawy 
z użyciem chusty integracyjnej, 
zajęcia plastyczne, dużo humoru 
i uśmiechu, trochę wysiłku oraz 
mnóstwo prezentów.

– Z masy solnej tworzymy 
bałwanki, a gdy już są gotowe, 
trzeba je ubrać w śliczne kolo-
ry, więc musimy ładnie malować 
farbkami – zdradzają nam milu-
sińscy.

Zwieńczeniem akcji była de-
gustacja pączków i pytania, od-
powiedzi, przybliżanie dzieciom 
zasad rządzących życiem niedowi-
dzących i niewidomych kolegów, 
rodziców, dziadków czy sąsiadów. 
Kilkanaścioro przedszkolaków 
z Niepublicznego Punktu Przed-
szkolnego „Nad rzeczką” w Skę-

pem ma za sobą lekcję pomocy 
osobom niedowidzącym i niewi-
domym oraz doskonałą zabawę.

– Celem spotkania z malu-
chami było poinformowanie ich 
i edukacja w zakresie pomocy 
oraz akceptacji osób z dysfunkcją 
wzroku jak i niewidomych – mówi 
prezes lipnowskiego PZN Krzysz-
tof Suchocki. – Dzięki temu te 
dzieci wiedzą jak zachować się na 
ulicy, widząc osobę niewidomą, 
jak zachować się wobec kolegi 
słabiej widzącego. Z ogromnym 
zadowoleniem muszę stwierdzić, 
że przedszkolaki szybko nauczyły 
się podstawowych zachowań. Cie-
szę się też, że media relacjonują 
tego typu spotkania, bo dzięki 
temu docieramy z naszym prze-
kazem do szerszego grona od-
biorców.

Piątkowe spotkanie z malu-
chami z przedszkola „Nad rzecz-
ką” zorganizował Polski Związek 
Niewidomych (koło powiatowe 
w Lipnie). Nad przebiegiem akcji 
czuwali szefowie lipnowskiego 
PZN: Krzysztof Suchocki i Andrzej 
Gatyński, animatorki kultury Mał-
gorzata Ziółkowska i Anna Borko-
wicz oraz przedszkolanki z punk-
tu „Nad rzeczką” z szefową Marią 
Stankiewicz na czele. Patronem 
medialnym akcji lipnowskiego 
PZN jest tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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LIPNO  W minioną środę w Miejskim Centrum Kulturalnym obradowali członkowie Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Dobrzyńskiej. Ważnym elementem spotkania były wybory władz. Szefem został dr Adam 
Wróbel

Miłośnicy z nowymi władzami

R E K L A M A

Otwiera się ważny rozdział 
w działalności TMZD, bo zbli-
ża się czas jubileuszy, i drzwi 
otwiera nowa siedziba, i pracują 
nowe władze, ale też towarzy-
stwo staje się stowarzyszeniem 
zarejestrowanym w Krajowym 
Rejestrze Sądowym.

– Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie bę-
dąc stowarzyszeniem zwykłym, 
ma ograniczone możliwości 
działania – wyjaśnia sekretarz 
Dorota Kostecka. – Dlatego też 
postanowiliśmy, aby w nowym 
2019 roku dokonać jego rejestra-
cji w KRS. W tym celu 30 stycz-
nia 2019 roku odbyło się spotka-
nie sprawozdawczo-wyborcze 
TMZD, na którym zatwierdzono 
statut i podjęto uchwałę o prze-

kształceniu TMZD w stowarzy-
szenie rejestrowane.

W środę członkowie TMZD 
wybrali też nowe władze to-
warzystwa. Do zarządu TMZD 
weszli: Adam Wróbel jako pre-
zes, Michał Lewandowski został 
wiceprezesem, Dorota Kostec-
ka sekretarzem, Mariusz Stark 
skarbnikiem. Członkiem zarzą-
du została Anna Rudzka.

– Podczas zebrania w szere-
gi TMZD wstąpiło kilku nowych 
członków – informuje sekretarz 
Dorota Kostecka. – Omówiono 
też plan działania na 2019 rok, 
w którym przypadają 670. uro-
dziny naszego miasta Lipna. Rok 
2019 jest też szczególnym ro-
kiem dla TMZD, ponieważ mija 
w nim 30 lat od kiedy zaczęto 

wydawać „Gazetę Lipnowską” – 
periodyk redagowany i wydawa-
ny przez towarzystwo. Kolejny 
60. numer Gazety Lipnowskiej 
będzie jubileuszowym numerem 
gazety. W kolejnym 2020 roku 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Dobrzyńskiej w Lipnie będzie 
świętować swoje 60-lecie. Od 
końca 2018 roku TMZD ma swój 
profil na facebooku. Od lutego 
2019 roku TMZD w Lipnie będzie 
mieć swoją siedzibę w budynku 
po dawnej strażnicy przy ulicy 
Bulwarnej 2.

Będzie to więc czas waż-
ny, obfitujący w wydarzenia 
które znajdą się na stronicach 
kronik i gazet. Przypomnieć 
w tym miejscu należy, że start 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Dobrzyńskiej datuje się na rok 
1960. Utworzono je z inicjatywy 
Tadeusza Bonowicza. Działal-
nością kierował wtedy zarząd 
w składzie: Władysław Krzysz-
czak (przewodniczący), dr Raj-
mund Lewandowski (sekretarz) 
i Władysław Turant (skarbnik). 
Przyjęło wówczas nazwę „Sek-
cji Miłośników Historii Miasta 
Lipna i Ziemi Dobrzyńskiej”, 
a jej pierwsze zebranie obyło się 
w 17 stycznia 1960 roku. Sekcja 
ta jako swoje zadanie przyję-
ła rozwijanie i pielęgnowanie 
oraz popularyzowanie twór-
czości artystycznej, obyczajów 
i obrzędów, a także ochronę 
i kształtowanie krajobrazu Zie-

mi Dobrzyńskiej. Członkowie 
pracowali w sekcjach tematycz-
nych: historycznej, plastycz-
nej, literackiej, filatelistycznej, 
popularyzatorskiej oraz chóru 
regionalnego. W 1965 roku me-
cenat nad Towarzystwem objęło 
Kujawsko-Pomorskie Towarzy-
stwo Kulturalne w Bydgoszczy. 
TMZD zmieniło też swą siedzibę 
i przeniosło się do Powiatowego 
Domu Kultury.

W latach 1965-1975 dzia-
łał Dyskusyjny Klub Filmowy 
(DKF), który umożliwiał swym 
członkom oglądanie w lipnow-
skim kinie filmów nagrodzonych 
na konkursach i często niedo-
stępnych w normalnym roz-
powszechnianiu. W 1989 roku 
wznowiono wydawanie ukazu-
jącej się w okresie międzywo-
jennym „Gazety Lipnowskiej”. 
Stała się ona pismem społecz-
no-kulturalnym Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej. 
Pierwszym redaktorem naczel-
nym był Zenon Góźdź, a od 1995 
roku funkcję tę pełnił Marian 
Duchnowski. Sekretarzem re-
dakcji przez długie lata był Ta-
deusz Chojnicki. 

TMZD organizowało odczyty 
i spotkania z wybitnymi ludź-
mi, wystawy malarskie Mikołaja 
Konczalskiego, Stanisława Gło-
wackiego, wystawy haftu Alicji 
Żelechowskiej, wystawy grafik 
Rajmunda Lewandowskiego, 
wystawę fotografii autorstwa 

Wiesława Witeckiego.
W 2003 roku na zebraniu 

ogólnym Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Dobrzyńskiej w Lip-
nie dokonano zmian we wła-
dzach. W skład zarządu weszli 
wtedy: dr Adam Wróbel jako 
prezes, Tadeusz Chojnicki jako 
wiceprezes, Iwona Kowalska zo-
stała sekretarzem, Wiesław Wi-
tecki był skarbnikiem. 

Od 28 lipca 2016 roku, po 
zmianie ustawy „Prawo o sto-
warzyszeniach” TMZD w Lipnie 
zostało wpisane pod nr 1/2016 
do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych, prowadzonych przez 
starostę lipnowskiego, z  trzy-
osobowym zarządem, w skład 
którego wchodzili: Adam Wró-
bel (prezes), Dorota Kostecka 
(członek zarządu), Bożena Stark 
(członek zarządu).

– Pomimo trudnej sytuacji 
finansowej towarzystwo sta-
ra się przynajmniej raz w roku 
organizować wieczory czwart-
kowe poświęcone regionalnym 
artystom, literatom, na których 
stara się przybliżać zebranym 
tradycję, kulturę i zwyczaje 
związane z Ziemią Dobrzyńską 
– informuje Dorota Kostecka. 
–TMZD w Lipnie tworzy „Gazetę 
Lipnowską”, której wydawanie 
uzależnione jest od dobrowol-
nych wpłat darczyńców.

Lidia Jagielska
fot. nadesłane
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zimowe śpiewanie po raz piąty
TŁUCHOWO  W piątek 1 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie odbył się Festiwal Pio-
senki Zimowej. To już piąta edycja organizowanego z myślą o młodych artystach zimowych spotkań 
muzycznych. Na tłuchowskiej scenie zaprezentowało się 21 solistów oraz 2 zespoły

Formuła przeglądu jest 
prosta, a możliwy do zaprezen-
towania repertuar bardzo sze-
roki. Należy wykonać piosenki, 
które w jakiś sposób kojarzą się 
z czasem świąt, zimy i karnawa-
łu. Zatem w piątkowy poranek 
w GOK rozbrzmiewały m. in. ko-

lędy i pastorałki, a także ciekawe 
aranżacje piosenek muzyki roz-
rywkowej. Zgromadzona publicz-
ność usłyszała takie utwory jak: 
„Pada śnieg”, „Cicha noc”, „Mam 
tę moc” i wiele innych przebojów 
kojarzących się z mroźną porą 
roku. – Jak to miło słyszeć tak 

wielu młodych rozśpiewanych 
artystów. Są wśród nich osoby, 
które dopiero zaczynają swoją 
przygodę ze śpiewem jak rów-
nież ci, którzy wygrywają różne 
konkursy i reprezentują poziom 
zawodowy – mówił Krzysztof 
Dąbkowski, wójt gminy Tłucho-
wo.

W tym roku przesłucha-
nia wokalistów odbywały się 
w czterech kategoriach wieko-
wych: soliści do lat 7, 8-10, 11-13 
i 14-16 lat. Ich zdolności oceniało 
jury w trzyosobowym składzie: 
Grzegorz Augustynowicz, mu-
zyk multiinstrumentalista, zało-
życiel wielu zespołów, Jarosław 
Milewski, nauczyciel muzyki 
z Lipna i zarazem pomysłodaw-

ca koncertu dla Kliniki Budzik 
oraz Michał Kamiński, laureat 
wielu konkursów muzycznych. 
Jury punktowało walory wokal-
ne, muzykalność, dobór reper-
tuaru oraz interpretację i ogól-
ny przekaz artystyczny. Komisja 
sędziowska miała bardzo trudne 
zadanie przy wyborze laureatów. 
Po burzliwych obradach udało 
się im wyłonić zwycięzców.

Dwóm prezentującym się 
zespołom: grupie Puchatki z tłu-
chowskiego przedszkola oraz  
Maksymiliankom z Dobrzynia 
zostało przyznane pierwsze 
miejsce. W kategorii do lat 7 na 
podium stanęła Lena Miśkiewicz, 
tuż za nią był Antoni Perkow-
ski, trzecie miejsce wywalczyła 

Zuzanna Słomska. W kategorii 
8-10 lat najlepiej zaśpiewała Ali-
cja Leśniewska, następnie Karol 
Krzysztoforski i ex-aequo Karoli-
na Górzyńska i Julia Krzemińska. 
W przedziale wiekowym 11-13 lat 
laur zwycięstwa trafił do Łucji 
Krzysztoforskiej, drugie miejsce 
zdobyła Zofia Meller, a trzecie 
Klaudia Wrześniak. Tytuł najlep-
szego solisty w kategorii 14-16 lat 
wywalczyła Nikola Celmer, za nią 
znalazły się Marta Dąbrowska 
i Maria Lewandowska, a trzecie 
miejsce zdobyła Julia Jędrzej-
czak. Jury przyznało także Grand 
Pirx dla Lidii Wiśniewskiej. Kolej-
na edycja festiwalu już za rok.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Jasełka w Grochowalsku
W sobotnie popołudnie w Grochowalsku odbyło się niecodzienne spotkanie. 
W świetlicy wiejskiej zostały zorganizowane jasełka.

W trakcie spotkania dzieci 
z przedszkola „Zielona Kraina” 
w Krojczynie zaprezentowały 
się przed publicznością w in-
scenizacji z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka. Zebrani seniorzy 
mogli podziwiać talenty swoich 

wnucząt. Najmłodsi wykazali 
się umiejętnościami aktorskimi, 
wokalnymi i tanecznymi. Mali 
artyści z dużym przejęciem i za-
angażowaniem odtwarzali swoje 
role.

Zaraz po występie dzieci 

na scenę weszli ich rodzice, by 
wziąć udział w jasełkach. Ci nie-
co starsi aktorzy także wykazali 
się ogromnym kunsztem. Naj-
więcej emocji wzbudziło poja-
wienie się pasterzy, którzy bra-
wurowo odnaleźli się w swoich 
rolach. – Zdecydowaliśmy się 
wystawić obydwa przedstawie-
nia przede wszystkim dlatego, 
żeby trafiły do jak największego 
grona odbiorców, bo uważam, 
że są doskonałe – mówił Grze-
gorz Raszkiewicz, radny i jeden 
z pomysłodawców spotkania.

Zgromadzona publiczność 
mogła również wysłuchać kon-
certu chór „El Sol” ze Szkoły 
Podstawowej z Krojczyna.

Tekst i fot. (mb-g)

Zabawa na 102
W sobotę 2 lutego w Czarnem strażacy oraz przedsta-
wiciele sołectw Piaseczno i Czerskie Rumunki zorga-
nizowali dla miejscowych dzieci zabawę choinkową. 
Był św. Mikołaj, słodycze, animator zabaw oraz kon-
kursy.

Gmina Wielgie

Zabawa dla dzieci już na sta-
łe wpisała się w kalendarz im-
prez organizowanych w świetlicy 
wiejskiej w Czarnem. Tym razem 
z pomocą przyszły również pa-
nie z koła gospodyń wiejskich, 
które dla uczestników imprezy 
przygotowały słodki poczęstu-
nek. – Cieszymy się, że mogły-

śmy pomóc. Najważniejsze, że 
na ustach naszych pociech gości 
uśmiech – mówi Krystyna Wal-
kowicz, radna gminy i jednocze-
śnie sołtys wsi.

Dzieci chętnie brały udział 
w konkursach i zabawach przy-
gotowanych przez specjalnie 
zaproszonego na tę uroczystość 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Gmina Wielgie

Choinka w Suszewie
W minioną sobotę dzieci z Suszewa wzięły udział 
w zabawie choinkowej zorganizowanej przez radę 
sołecką. W świetlicy wiejskiej pojawił się św. Mikołaj, 
który przyniósł prezenty.

Imprezy choinkowe odbywa-
ją się regularnie od kilku lat. – By 
chociaż na chwilę odciągnąć dzieci 
od komputerów, organizujemy dla 
nich zabawę. Nasza inicjatywa chy-
ba okazała się sukcesem, o czym 
świadczą uśmiechnięte buzie dzie-
ci – mówi Mirosław Dynakowski, 

animatora. Punktem kulmina-
cyjnym choinki było przybycie 
świętego Mikołaja. Uczniowie 
z niecierpliwością czekali na 

sołtys wsi. Tego dnia w miejscowej 
remizie oprócz dobrego humoru 
nie brakowało również konkursów, 
które prowadziła animatorka Ciot-
ka Klotka. Do zgromadzonych dzie-
ci przyjechał Mikołaj, który wszyst-
kim wręczył prezenty.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

prezenty. Najmłodsze dzieci 
chętnie pozowały do pamiątko-
wych zdjęć z Mikołajem. Imprezę 
swym patronatem objął starosta 

powiatu lipnowskiego. Samorząd 
przekazał na ten cel po 500 zł dla 
każdego z sołectw.

Tekst i fot. (mb-g)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



społeczeństwo8 Czwartek 7 lutego 2019 LIPNO–CLI.PL

włączeni w świat Braille’a
LIPNO  W minioną środę uczniowie klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 spotkali się z pre-
zesem lipnowskiego koła Polskiego Związku Niewidomych Krzysztofem Suchockim i wiceprezesem 
Andrzejem Gatyński, by poznać świat ludzi niewidomych oraz dowiedzieć się, jak zachowywać się 
w ich towarzystwie

Były warsztaty z alfabetem 
Braille’a, poruszania się z białą la-
ską, gry w szachy dla niewidomych, 
korzystania z czytaka, komputera 
dla niewidomych, rozpoznawania 
dokumentów czy pieniędzy, nale-
wania wody do szklanki z zamknię-
tymi oczami. Chodziło o wczucie 
się w sytuację osób niewidomych 
i mocno niedowidzących.

– Spotkanie zorganizowaliśmy 
w ramach obchodów światowego 
dnia Braille’a – mówią Małgorzata 
Kowalska-Tuszyńska, nauczycielka 
z „dwójki”. – Jest to również jeden 
z elementów realizowanej w naszej 
szkole edukacji włączającej.

Edukacja włączająca to priory-
tet działań Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Jak widać, jest również 
doskonale realizowana w szko-
le nr 2, w klasach integracyjnych. 
Niepełnosprawność nie jest bo-
wiem wskazaniem do kierowania 
ucznia na indywidualne nauczanie. 
Uczeń z niepełnosprawnością ma 
się uczyć ze swoimi rówieśnikami. 
Szkoła musi mu to zapewnić. To 
obowiązek dyrektora. Co jest istot-
ne, rodzice mają wpływ na ustale-
nie procesu edukacyjnego swojego 
dziecka. Gwarantuje to prawo. Za-
jęcia edukacyjne przeprowadzane 
są w domu ucznia tylko w sytu-
acji, gdy jest on chory i nie może 
uczęszczać z tego powodu do szko-
ły. Kiedy stan zdrowia ucznia ule-
gnie poprawie, wraca on na zajęcia 
do szkoły. Dodatkowo przepisy 
dopuszczają organizację zajęć edu-
kacyjnych z klasą oraz udział w in-
nych formach życia szkoły, kiedy 
stan zdrowia ucznia na to pozwala. 
Te zapisy dotyczą ucznia chorego, 
a nie ucznia z niepełnosprawno-
ścią.

W przypadku dzieci ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi 
przepisy prawa zostały skonstru-
owane w taki sposób, aby umożliwić 
uczniom jak najczęstszy i najlepszy 
kontakt ze swoimi rówieśnikami. 
Kiedy jest to jednak niezbędne, 
uczeń z niepełnosprawnością po-
winien mieć zorganizowane zaję-

cia indywidualnie z nauczycielem 
na terenie szkoły. Za sprawną or-
ganizację procesu dydaktycznego 
odpowiada dyrektor szkoły. Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej za-
dbało o edukację dzieci z różnymi 
potrzebami, a zasadniczym celem 
wprowadzanych zmian jest włącze-
nie ucznia niepełnosprawnego do 
grupy rówieśniczej. I aby wszyst-
kie dzieci w tych grupach czuły się 
dobrze i potrafiły ze sobą współ-
pracować w czasie zajęć szkolnych, 
konieczne jest ich uświadamianie 
o barierach fizycznych czy intelek-
tualnych i sposobie radzenia sobie 
z trudnościami. W środę uczniowie 
klas integracyjnych otrzymali por-
cję informacji o życiu osób niewi-
domych i niedowidzących.

– Coraz więcej dzieci ma pro-
blemy ze wzrokiem, nosi okulary, 
słabo widzi i najważniejsze jest to, 
by nie wyśmiewać takiego ucznia, 
nie izolować, nie dokuczać, ale uła-
twiać nauczanie i życie w grupie. 
Podstawą dla niewidomego jest 
biała laska – mówił do uczestni-
ków spotkania Krzysztof Suchoc-
ki. – Noszenie białej laski jest tak 
naprawdę obowiązkowe przez 
osoby niewidome czy niedowidzą-
ce. Brak białej laski podczas jakiejś 
kolizji czy wypadku decyduje o od-
powiedzialności. I ważne jest, by-
ście wiedzieli, do czego służy biała 
laska i jak pomóc niewidomemu 
koledze w poruszaniu się choć-
by szkolnym korytarzem, ale też 
w czytaniu, uczeniu się, spędzaniu 
wolnego czasu. Teraz ogromnym 
udogodnieniem są komputery gło-
sowe, sygnalizacja świetlna rów-
nież głosowa, czytaki. Jest coraz 
mniej barier architektonicznych. 
Coraz rzadziej piszemy rysikiem, 
używamy tabliczek, a częściej na 
komputerze, ale alfabet Braille-
’a to wciąż dla nas podstawa. Dzieci 
niedowidzące piszą w specjalnych 
zeszytach z pogrubioną kratką lub 
linią, uczą się w specjalnych szko-
łach. Nasze dzieci trafiają do szko-
ły w Bydgoszczy, którą ja również 
ukończyłem. Długo jednak uczy-

łem się w normalnej szkole w swo-
jej rodzinnej miejscowości po to 
choćby, by zostać w swoim śro-
dowisku. I żeby widzieć, siadałem 
coraz bliżej tablicy. I proszę was, 
byście też na to pozwalali swoim 
niedowidzącym kolegom. Niech 
siedzą bliżej tablicy, niech mają 
czas na przeczytanie, niech czują 
waszą pomoc i zrozumienie. Nie-
widomi starają się funkcjonować 
normalnie i coraz lepiej im to wy-
chodzi dzięki nowinkom technicz-
nym. Dysponujemy np. testerami 
kolorów chroniącymi przed pomy-
leniem skarpetek czy czujnikami 
do szklanek, specjalnym sprzętem 
medycznym, zegarkami. Wciąż jed-
nak bardzo dużo zależy do naszych 
kolegów, otoczenia, nauczycieli, 
sąsiadów.

Uczniowie dowiedzieli się 
w środę jak wygląda alfabet Braille-
’a oraz inne przedmioty ułatwiają-
ce osobom niewidomym codzien-
ne życie. Dzieci doskonale radziły 
sobie z nowymi wiadomościami 
i chłonęły umiejętności. Spróbo-
wały nawet pisać alfabetem Brail-
le’a, „odczytywać” dokumenty czy 
rozpoznawać nominały banknotów 
i monet, a nawet grać w szachy dla 
niewidomych i obsługiwać czyta-
ka, czyli urządzenie pozwalające 
niewidomym czytać książki. Mło-
dzi mieli mnóstwo szczegółowych 
oraz ważnych dla niewidomych 
i istotnych w kontaktach z ludźmi 
niedowidzącymi czy niewidomymi  
pytań. Były też warsztaty i ważne 
wskazówki.

– Najpierw do niewidome-
go trzeba się odezwać, bo wtedy, 
słysząc nasz głos, niewidomy wie, 
gdzie się znajdujemy – wyjaśniał 
Krzysztof Suchocki. – By wskazać 
drogę, należy wyjaśnić konkretnie, 
np. idź 50 metrów prosto, a nie np. 
idź w tę stronę, bo to nie znaczy nic 
dla niewidomego. Towarzysząc nie-
widomemu, należy zaproponować 
mu swoje ramię lub bark, by ten 
chwycił nas ręką, którą nie trzy-
ma białej laski. Maszerować nale-
ży w jego rytmie, nie ciągnąć. Przy 

schodach trzeba powiedzieć „idzie-
my w górę”, to dużo pomaga. Aby 
pokazać gdzie usiąść, trzeba spo-
wodować, by niewidomy dotknął 
krzesła, bo to da dużą orientację 
w usytuowaniu krzesła. Niewido-
mi i niedowidzący mogą uprawiać 
sport, biegać, ale z pomocą prze-
wodnika, grać w szachy.

Uczestnicy zajęć wiedzą już, że 
w celu zapoznania niewidomego 
z położeniem danego przedmiotu 
najlepiej informować go zgodnie ze 
wskazówkami zegara i mówić np. 
„ciastko leży na trzeciej godzinie”. 
Nigdy nie należy mówić do niewi-
domego, że coś leży tutaj. Gdy od-
chodzimy od stołu czy wychodzi-
my z pomieszczenia, informujmy 
o tym fakcie. Jeśli tego nie zrobimy, 
niewidomy może mówić do nas już 
nieobecnych. Przy rozliczaniu się 
należy przekazywać banknoty czy 
bilon jeden po drugim, licząc je.

Wiemy już, że niewidomi nie 
mogą, podobnie jak osoby ze zdro-
wymi oczami, patrzeć na słońce. 
Nie widzą ciemności ani światła, 
jak wielu osobom wydaje się, ale 
mgłę. Mają swoje szachy, ukła-
danki, książki. Mieszkania i sprzę-
ty codziennego użytku są coraz 
lepiej przystosowane do potrzeb 
niewidomych, ale wciąż ważna jest 
dobra współpraca innych ludzi, 
zrozumienie i posiadanie przez 
społeczeństwo choćby podstawo-
wych umiejętności i wiedzy na te-
mat pomocy niewidomym.

Uczniowie klas integracyjnych 
lipnowskiej „dwójki” już te umie-
jętności posiadają. Dzieci wykazały 
się ogromną odpowiedzialnością 
i wnikliwością podczas spotkania 
zorganizowanego przez nauczy-
cielki: Małgorzatę Kowalską-Tu-
szyńską, Renatę Cyranowicz i Ka-
tarzynę Trojanowską i włączyły się 
również w obchody światowego 
dnia Braille’a.

– Moim zdaniem nic nie za-
stąpi brajla, bo osoby niewidome 
chcą się kształcić, przyswajać gra-
matykę i ortografię. Posługując 
się alfabetem Braille’a, piszą tak-
że prace maturalne, magisterskie, 
naukowe, kartki z życzeniami. 
Nowe technologie na pewno są 
potrzebne, znacznie ułatwiają nam 
życie. Bardzo często wspomagają 
współpracę widzącego nauczyciela 
z niewidomym uczniem. Według 
mnie słowa pisanego nic nie jest 
w stanie zastąpić. Czytając w braj-
lu, wzbogacamy naszą wyobraźnię, 
poszerzamy zasób słownictwa. Po-
winny się go uczyć nie tylko dzieci, 
ale również osoby dorosłe – mówi 
Krzysztof Suchocki. – Coraz mniej 

osób niewidomych czyta w brajlu. 
Z uwagi na postęp technologiczny 
nie widzą takiej potrzeby. Myślą, 
że komputer z mową syntetyczną 
im wystarczy, a szeroka dostęp-
ność cyfrowa nie wymaga od oso-
by nowo ociemniałej nauki pisma 
punktowego. Rzeczywiście kom-
putery bardzo nam pomagają, bo 
to dzięki nim możemy choćby pi-
sać i wydawać wiersze. W naszym 
lipnowskim kole mamy niewidomą 
poetkę, jest to Joanna Cywińska, 
która ma na swoim koncie tomik 
wierszy. Ja osobiście nie wyobra-
żam sobie, by brajl został zapo-
mniany i wyparty zupełnie przez 
nowoczesne technologie lub inny 
przekaz np. obrazkowy, głosowy. 
Nowe technologie mogą być sprzy-
mierzeńcem każdego brajlisty. 
Pismo punktowe powinno funk-
cjonować w przestrzeni publicznej 
i instytucjach kultury, podpisy są 
bowiem łatwiejsze do odczytania 
dla osób znających brajla. Nie da 
się go zastąpić.

Światowy dzień Braille’a ma 
przypominać o tym jak istotną 
formą komunikacji dla osób nie-
widomych jest pismo oparte na 
sześciopunkcie. Obchodzony jest 
4 stycznia, bo tego dnia 1809 roku 
urodził się Louise Braille, twórca 
pisma punktowego. Korzystając 
z wojskowego systemu, umożli-
wiającego odczytywanie rozkazów 
w ciemności, opracował pismo 
oparte na sześciopunkcie. Chociaż 
to najbardziej popularne pismo 
dla osób niewidomych na świecie, 
to wciąż jego potencjał nie jest do 
końca wykorzystywany. Dlatego 
z okazji tegorocznych obchodów 
Światowego Dnia Braille’a Euro-
pejska Unia Niewidomych przed-
stawiła najważniejsze wyzwania 
dotyczące nauki sześciopunktu. 
Przede wszystkim zwróciła uwa-
gę na to, że w wielu krajach alfa-
bet Braille’a nie pojawia się nawet 
w programach nauczania. Co wię-
cej, liczba nauczycieli wykwalifiko-
wanych w tym zakresie jest zbyt 
mała. Brakuje odpowiednich roz-
wiązań prawnych, które mogłyby 
wspomóc wdrożenie umiejętności 
czytania i pisania za pomocą tego 
alfabetu. Urządzenia brajlowskie: 
maszyny, notatniki, tabliczki, są 
drogie. W niektórych krajach nie-
widomi nie mogą sobie pozwolić 
na zakup tego typu sprzętu. Co 
więcej, wiele państw nie przezna-
cza funduszy na promocję i wdra-
żanie alfabetu Braille’a.

Patronem medialnym spotka-
nia był tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
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Morze zimą
TURYSTYKA  Nadmorskie plaże teraz są opustoszałe. Czy jednak warto pojechać na weekend nad 
Bałtyk?

Nasze polskie wybrzeże jest 
zawsze piękne i warto je odwie-
dzić nawet zimą. Plaże o tej po-
rze są praktycznie puste. Można 
spotkać jedynie nieliczne grupy 
kuracjuszy, którzy spacerując, 
odpoczywają i wdychają leczni-
czy jod. To idealny czas na space-
ry z dala od tłumu, zgiełku i za-
pachów z plażowych kawiarni. 
Silne wiatry, które przechodzą 
teraz nad morzem, uwalniają 
intensywne pokłady jodu, który 
jest zbawienny dla naszego zdro-
wia. Również alergicy odczują tu 
zdecydowaną poprawę. W wielu 
kurortach nadmorskich w pen-

sjonatach i uzdrowiskach, czyn-
nych w całym roku obowiązują 
znaczne obniżki cen za pobyt. 
Można poszukać naprawdę coś 
atrakcyjnego na kieszeń każde-
go przeciętnego kuracjusza.

Przedstawimy tylko kilka 
propozycji miejscowości, które 
naszym zdaniem warto jest od-
wiedzić o tej porze roku.

Ustka – Mała miejscowość 
położona nad Bałtykiem, nie-
daleko Słupska. Na terenie tej 
miejscowości znajdziemy wiele 
pensjonatów i małych hoteli-
ków, które są czynne o tej po-
rze. Oprócz noclegów oferuję 

one wiele zabiegów zdrowot-
nych. Jednak najważniejsze są 
spacery nad morzem. Mamy 
przepiękny deptak nadmorski 
z latarnią morską w centrum 
miejscowości. Mamy ciekawy 
mostek na drugą stronę kanału, 
gdzie znajdują się bunkry z cza-
sów II wojny światowej. Mamy 
możliwość odpoczynku w miej-
scowych kawiarenkach, gdzie 
można zjeść smaczną rybę czy 
też napić się wyśmienitej kawy. 
Ustka należy do miejscowości, 
w której jest najczystsze powie-
trze. Zawdzięczamy to unikato-
wemu położeniu między lasem 

a wydmami. Powietrze jest bo-
gate w minerały i jod.

Sopot – miasto, które zna 
każdy Polak i nie tylko. Znane 
jest przede wszystkim z najdłuż-
szego w Polsce molo, po którym 
spacerowały znane w świecie 
osoby. Do molo prowadzi słynny 
również deptak zwany „moncia-
kiem”, czyli ulica Monte Casino. 
Tuż obok tej słynnej ulicy jest 
usytuowany Grand Hotel. W So-
pocie również znajdziemy wiele 
uzdrowisk i prywatnych pen-
sjonatów oferujących pakiety 
turnusowe dla seniorów. Jednak 
ceny są tam znacznie wyższe niż 
w innych miejscowościach nad-
morskich (pakiet 14-dniowy to 
koszt około 2000 złotych). Sopot 
jest generalnie droższym uzdro-
wiskiem, ale pobyt weekendowy 
jest dostępny praktycznie dla 
każdego. Można pospacero-
wać po molo, na końcu którego 
znajduje się mała restauracja, 
gdzie w morskiej scenerii mo-
żemy zjeść coś ciepłego. W wi-
chury molo jest jednak często 
zamykane. W pobliżu znajduje 
się również sztuczne lodowisko, 
gdzie można spróbować swoich 
si w łyżwiarstwie.

Krynica Morska, Stegna – 
to największe miejscowości na 
Mierzei Wiślanej. Są one po-
łożone najbliżej naszego tere-

nu i dojazd jest bardzo łatwy. 
Tu również znajdują się domy 
uzdrowiskowe czynne o tej po-
rze roku. Mamy tez kilka pen-
sjonatów prywatnych, gdzie 
ceny są bardzo konkurencyjne 
i o wiele niższe niż w renomo-
wanych domach wczasowych. 
W Stegnie do samej plaży mu-
simy jednak przejść kawałek 
drogi. Jednak droga biegnie 
nadmorskim laskiem i czuć tu-
taj nadmorski klimat. Tuz przy 
plaży są czynne o tej porze roku 
małe kawiarenki, w których 
można napić się wspaniałej her-
baty z pomarańczą czy też zjeść 
smaczną rybę. Na rybkę warto 
jednak podjechać do pobliskiego 
Jantaru, gdzie tuż przy plaży jest 
czynna smażalnia ryb oferująca 
wspaniałego dorsza. W Krynicy 
Morskiej można pospacerować 
uliczkami tej małej miejscowo-
ści, która o tej porze roku jest 
prawie wyludniona. Można iść 
na spacer nad Zalew Wiślany 
i zobaczyć zamarznięte wody 
tego słodkowodnego akwenu.

To tylko niektóre z miejsco-
wości nadmorskich, które na-
szym zdaniem warto jest zoba-
czyć zimą. Spacerując po plaży, 
może będziemy mieli szczęście 
i znajdziemy kawałki bursztynu, 
tzw. polskiego złota?

Tekst i fot. (Maw)

Plaża w Stegnie
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lista uwag
UBEZPIECZENIA  Przedstawiciele kujawsko-pomorskiego sa-
morządu rolniczego apelują o możliwość ubezpieczania gospo-
darstw od chorób zakaźnych

– Postulujemy, aby Mini-
sterstwo Rolnictwa stworzyło 
możliwość ubezpieczenia się go-
spodarstw od chorób zakaźnych, 
w tym ASF. Suma ubezpieczenia 
powinna obejmować wszystkie 
straty wynikające z załamania cy-
klu produkcyjnego – czytamy we 
wniosku Kujawsko-Pomorskiej Izby 
Rolniczej.

Rolnicy szczególnie obawiają 
się zagrożenia ze strony ASF rozno-
szonego przez dziki. Argumentują, 
że dziki są własnością państwa i to 
dlatego państwo powinno stworzyć 
warunki do ubezpieczeń zwierząt 
w gospodarstwach. Wśród postula-
tów znalazło się także zmniejszenie 
restrykcji dla rolników z tzw. nie-
bieskiej strefy ASF. Przypomnijmy, 

że jest to tzw. obszar zagrożenia. 
Rolnicy, którzy posiadają gospo-
darstwa w tej strefie, muszą m.in. 
prowadzić dokładniejszą dokumen-
tację weterynaryjną. Ciekawy po-
stulat dotyczy prosiąt urodzonych 
w Dani lub Holandii i przywiezio-
nych do Polski. Obecne przepisy 
sprawiają, ze po kilku tygodniach 
takie importowane prosię staje się 
polskim. Już po 30 dniach zwierzęta 
można oznakować polskim nume-
rem siedziby stada. To wprowadza 
w błąd i jest zgubne w skutkach dla 
polskich hodowców.

Oberwało się także politykom 
za ich podejście do rolników i spo-
sób prowadzenia rozmów: – Forma 
dialogu prowadzona przez najwyż-
szych urzędników państwowych 

polegająca na zorganizowaniu 
spotkania z ludźmi, którzy przy-
jeżdżają z całej Polski do pracy 
w tzw. zespole doradczym Ministra 
Rolnictwa, a następnie nie są obec-
ni na spotkaniu, a ich zastępcy po 
kilkuminutowej prezentacji myśli 
politycznej przekazują pałeczkę na 
niższy szczebel i wychodzą na tzw. 
„wcześniej ustalone spotkania”, są 
lekceważeniem osób, które repre-
zentują społeczeństwo rolnicze. 
Przez takie podejście można dojść 
do wniosku, iż nie ma sensu pró-
ba dialogu przy stole, lecz musi być 
prowadzony dialog na szosie, gdyż 
wtedy otrzyma się należytą atencję 
– czytamy w wystąpieniu.

(pw)

Uprawy

Sezon trudny, ale udany
Średni plon buraków z hektara w minionym sezonie wyniósł 59,7 ton. Kampanię 
buraczaną podsumował Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

Ubiegłoroczne plony były 
o 12% niższe od tych z 2017 roku. 
Nie powinno przełożyć się to na 
brak surowca, ponieważ w 2018 
roku przybyło areałów na któ-
rych uprawiano buraki. Z 14 mln 
ton buraków udało się wyprodu-
kować 2,2 mln ton cukru. Zawar-
tość cukru w burakach wyniosła 
17,75%. Wynik sezonu jest trzecim 

najlepszym w ostatniej historii. 
Większy zbiór udał się w sezonie 
2017/18 oraz 1996/97.

– Miniona kampania była bar-
dzo trudna. Na wysokość plonów 
ujemnie wpłynęła długotrwała 
susza, dodatkowo w okresie zi-
mowym w niektórych rejonach 
wystąpiły problemy z odbiorem 
surowca, część pryzm buracza-

nych poprzemarzała. Wiosną 
w Polsce południowo-wschodniej 
znaczne szkody na powierzchni 
kilku tysięcy ha poczynił szarek 
komośnik – część plantacji mu-
siała zostać przesiana – czytamy 
w opinii Krajowego Związku Plan-
tatorów Buraka Cukrowego.

(pw)

Dopłaty

Bezpieczniejsze nawozy
Do 25 lutego rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związa-
nych z przechowywaniem naturalnych nawozów.

Nawozy naturalne są bardzo 
cenne, ale stanowią także zagro-
żenie dla środowiska naturalne-
go zwłaszcza, gdy zanieczyszczą 
wody azotem. Obecnie rolnicy 
mogą dostosować swoje zbior-

niki lub zbudować nowe, które 
zabezpieczą nawozy naturalne. 
Wystarczy uzyskać wsparcie w ra-
mach Poddziałania 4.1.2 Inwesty-
cje mające na celu ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem azo-

tanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych. Pomoc może uzyskać 
każdy rolnik z terenu kraju pro-
wadzący hodowlę. Jedynym wy-
jątkiem są ci, którzy posiadają 
bardzo duże fermy, np. na więcej 
niż 40 000 stanowisk, świń o wa-
dze ponad 30 kg powyżej 2 000 
stanowisk lub 750 stanowisk dla 
macior.

Rolnik musi zbudować od-
powiedni zbiornik, a następnie 
zbudować go w ciągu 24 miesię-
cy. Wówczas otrzyma refunda-
cję części kosztów. Formularze 
dokumentów oraz szczegółowe 
informacje na temat tej formy 
pomocy dostępne są na stronie 
internetowej ARiMR.

(pw)
fot. ilustracyjne

Uwaga na sieć
Rolnicy podobnie jak inni mieszańcy Polski coraz 
częściej dokonują zakupów w internecie. Przeważ-
nie wydają w ten sposób niewielkie sumy. Zdarzają 
się również tacy, którzy potrafią przez internet kupić 
używany ciągnik. Niestety należy uważać z pochop-
nym dokonywaniem zakupów w ten sposób. Przeko-
nał się o tym jeden z rolników spod Zamościa, który 
w połowie stycznia stracił 130 tys zł.

Maszyny

Rolnik przez internet znalazł 
firmę, która zajmuje się sprowa-
dzaniem ciągników z zachodu. 
Wszystko wyglądało bardzo auten-
tycznie. Rolnik zadzwonił do firmy, 
uzgodnił warunki i dostał nawet 
umowę sprowadzenia do Polski. 
Czerwona lampka alarmowa po-
winna zapalić się, gdy przedstawi-
ciel firmy poprosił o wpłatę 130 tys. 
zł. na konto. Dalsza część historii 
jest już klasyczna. Rolnik nigdy nie 
zobaczył ani ciągnika, ani swoich 
130 tys. zł. Urwał się także kontakt 

ze sprzedawcą. Prawdopodobnie 
oszust stworzył stronę interneto-
wą tylko pod jedno oszustwo. Nie 
jest to wielki wysiłek.

Jedyne co możemy robić, by 
uniknąć takich oszustw, to wnikli-
wa weryfikacja sprzedawcy – nie 
tylko przez internet, ponieważ tam 
wszystko można podrobić. Należy 
również kolekcjonować wszelką 
dokumentację kontaktów ze sprze-
dawcą. W razie oszustwa pozwoli 
to na sprawniejsze działanie policji.

(pw)

Koniec dobrej passy
Po wielu tygodniach spokoju niestety pojawiło się 
kolejne ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń w go-
spodarstwie rolnym.

Zwierzęta

Dotknięte wirusem zostało go-
spodarstwo w Gołdapie, tuż przy 
granicy z Obwodem Kaliningradz-
kim. W gospodarstwie padło 5 z 67 
świń. Próbki poddano badaniom 
i wykryto wirusa ASF. Reszta nawet 
zdrowych zwierząt zostanie ubita. 
Ostatni raz wirus w gospodarstwie 
rolnym pojawił się we wrześniu 
ubiegłego roku. Choroba od tego 
czasu zbierała żniwo tylko u dzi-
ków. Tylko od początku tego roku 
wykryto 163 przypadki ASF u dzi-

ków.
Po wprowadzeniu odstrzału 

dzików okazuje się, że sporo z od-
strzelonych zwierząt było nosicie-
lem wirusa lub chorowało na ASF. 
Choroba rozwija się w dwóch kie-
runkach. Najbliżej nas odnotowano 
ogniska ASF w okolicach Kampino-
su i Warszawy. Drugi kierunek – 
północny – dotyczy okolic Lidzbar-
ka Warmińskiego.

(pw)

W stronę elektryki 
Traktory elektryczne podwoiły swoje możliwości 
w stosunku do pierwszych prototypów.

Maszyny

Dzięki innym rozwiązaniom 
technologicznym traktor elektrycz-
ny o mocy 60 koni mechanicznych 
może spokojnie uporać się z praca-
mi identycznie jak jego 120-konny 
odpowiednik z napędem diesla. 
Inna zaleta nowych, elektrycz-
nych maszyn to brak konieczności 
używania wszelkich płynów: pa-
liwa, oleju, płynu hydraulicznego, 
itd. Nie trzeba wymieniać filtrów, 
a najnowsze baterie potrafią wy-
trzymać w ciągniku elektrycznym 
od 5 do 10 lat. Później trzeba je 
oczywiście zmienić. Obecnie trak-
tory elektryczne nie mają jeszcze 
szans ze swoimi starszymi kole-
gami, ale za jakiś czas technologia 
pójdzie jeszcze bardziej do przodu, 

a elektryczne cacka staną się nieco 
bardziej dostępne cenowo.

Wyzwanie stworzenia nowo-
czesnej maszyny rolniczej podjęli 
Szwajcarzy z firmy Rigitrac. Ich 
elektryczny ciągnik ma moc 68 
koni mechanicznych, co odpowiada 
50 kW. Jest zasilany przy pomocy 
litowo-jonowej baterii. Na pełnym 
załadowaniu traktor może praco-
wać do 5 godzin. Wiele zależy tu od 
obciążenia maszyny. Prąd z bate-
rii zasila 5 silników elektrycznych. 
Cztery zasilają koła, a jeden system 
hydrauliczny. Ciągnik z uwagi na 
wymiary i moc na razie oferowany 
jest gospodarstwom ogrodniczym.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Nieco ponad pół mln. bezrobotnych  

W grudniu 2018 roku według Eurostatu w Polsce było 591 
tys. bezrobotnych, podczas gdy miesiąc wcześniej wynosi-
ła 605 tys. bezrobotnych. W grudniu 2017 r. było ich 745 
tys., a stopa bezrobocia wynosiła 4,3 proc. To znaczny spa-
dek, który dobrze świadczy o kondycji rynku pracy w Polsce. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się również 
liczba młodych bezrobotnych. W   grudniu 2017 r. bezrobot-
nych w wieku poniżej 25 lat było 178 tys. (stopa bezrobocia 
na poziomie 13,6 proc.). W grudniu 2018 roku było ich 136 
tys. (10,5 proc.).

Kryterium dochodowe

Program przewiduje wsparcie finansowe 

gmin w udzieleniu pomocy w formie po-

siłku, świadczenia pieniężnego w posta-

ci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności oraz świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych. Po-

moc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz 

osób dorosłych – spełniających warunki 

otrzymania pomocy wskazane w ustawie 

o pomocy społecznej oraz kryterium do-

chodowe, tj. 150 proc. kryterium docho-

dowego uprawniającego do świadczeń 

z pomocy społecznej.

Dla dzieci i seniorów

Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany 
jest zarówno do dzieci, uczniów jak i osób starszych. 
Składa się z trzech modułów. – Pierwszy moduł to 
wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. 
Drugi to posiłek adresowany do osób starszych – 
powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Trzeci mo-
duł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada 
doposażenie i poprawę standardu już działających 
stołówek (mających własną kuchnię i jadalnię) lub 
doposażenie tych, które nie działają tak, aby mo-
gły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, 
a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomiesz-
czeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli 
jadalni.

Posiłki w stołówkach i na dowóz

Z pieniędzy przekazywanych gminom do-finansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom do-rosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posił-ku (w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków). „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi program „Po-moc państwa w zakresie dożywiania”.

Dla 2500 samorządów  

– Z oferty może skorzystać 2478 samorządów, 
które poprzez swój niewielki udział własny 
mogą realizować to ważne zadanie – powie-
działa minister Rafalska. Co więcej samorzą-
dy, które dowożą posiłki na przykład dla osób 
starszych, schorowanych, niepełnosprawnych 
również mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. na 
pokrycie kosztów tego dowozu.
Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realiza-
cji całego programu „Posiłek w szkole i w domu”, 
czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. 
Program będzie realizowany we wszystkich woje-
wództwach.

„Posiłek w szkole i w domu” 

We wtorek 5 lutego rząd przyjął rozporzą-
dzenie, które ma umożliwić wykonanie zadań 
przewidzianych w jednym z modułów rządo-
wego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
O przyjęciu rozporządzenia poinformował pre-
mier Mateusz Morawiecki na wspólnej konfe-
rencji prasowej z minister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Elżbietą Rafalską i minister 
edukacji narodowej Anną Zalewską.

Polska 3. w rankingu bezrobocia w EU

Jak wynika z najnowszego badania Eurostatu, w grudniu br. 
stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,5 proc. To znacznie po-
niżej średniej europejskiej – w grudniu stopa bezrobocia w 28 
krajach Unii Europejskiej wyniosła 6,6 proc., a w krajach strefy 
euro – 7,9 proc. Tym samym Polska znalazła się na 3. miejscu 
jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. 
Ranking ten otwierają Czechy ze stopą bezrobocia na poziomie 
2,1 proc. Kolejne są Niemcy ze stopą bezrobocia 3,3 proc. 
Ranking zamyka Grecja 18,6 proc. (listopad 2018 rok). Śred-
nia dla krajów Unii Europejskiej to w grudniu br. 6,6 proc. 
(w strefie euro 7,9 proc.).



Czwartek 7 lutego 201912 kultura 

Co? Gdzie? Kiedy?Walentynki 
– święto Zakochanych
TRADYCJE  Walentynki to święto zakochanych, które trafi-
ło do naszego kraju dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. 
Mimo to ma już wielu zwolenników

Doroczne święto zakocha-
nych obchodzone jest zawsze 
14 lutego w dzień Św. Walen-
tego. Tradycją jest pisanie do 
siebie życzeń i obdarowywanie 
swoich najbliższych drobnymi 
upominkami. Walentynki w po-
łudniowej i zachodniej Europie 
były obchodzone już w średnio-
wieczu. Do Europy wschodniej 
trafiły znacznie później. W Pol-
sce zaczęto je obchodzić dopie-
ro w latach 90. XX wieku. Jedna 
z teorii mówi, że mają one zwią-
zek z poszukiwaniem swojej wy-
branki już za czasów Cesarstwa 
Rzymskiego. Inna teoria mówi 
natomiast, że święto to związa-
ne jest z rzymskimi „Luperkalia-
mi”, które były obchodzone 14-
15 lutego ku czci bogini miłości 
i małżeństwa Junony.

W Polsce stolicą tego święta 
jest miasto położne niedaleko 
nas, bo Chełmno, gdzie w koście-
le farny pw. Wniebowzięcia NMP 
znajdują się relikwie św. Walen-
tego. Jednak stolicą światową 
tego święta jest na pewno małe 

miasteczko Terni we Włoszech, 
gdzie znajduje się grób św. Wa-
lentego. Tam na srebrnym reli-
kwiarzu ze szczątkami świętego 
umieszczono napis „Święty Wa-
lenty-patron miłości”. W dniu 14 
lutego zakochani wyznają sobie 
miłość, a pary małżeńskie z 25. 
I 50-letnim stażem odnawia-
ją swoje przysięgi małżeńskie. 
Wręczana jest również nagroda 
„Rok Miłości”.

W Dzień Św. Walentego za-
kochane pary składają sobie 
życzenia, często wykorzystując 
do tego papierowe serduszka 
w kształcie serca oczywiście ko-
loru czerwonego.

Kto to jest ten Walenty?
Według tradycji chrześcijań-

skiej w kościele katolickim jest 
aż 8 Walentych, z czego w dniu 
14 lutego swoje święto obchodzi 
trzech. Jeden poniósł męczeń-
ską śmierć w Afryce, drugi był 
księdzem w Rzymie, a właśnie 
trzeci był biskupem we włoskim 
Terni. To właśnie do niego zwró-
cił się dostojnik Rzymski o po-

moc w uzdrowieniu córki, a gdy 
to się stało, przeszedł on wraz 
z cała rodziną na wiarę chrze-
ścijańską. Cesarz rzymski Klau-
diusz dowiedziawszy się o tym, 
kazał stracić biskupa właśnie 
14 lutego. Jednak to niejedyna 
wersja św. Walentego. Jeszcze 
inna głosi, że Walenty to zwykły, 
biedny wiejski chłopak, który do 
ukochanej napisał list miłosny 
nazwany walentynką. Wszyst-
ko to spowodowało, że władze 
kościelne usunęły oficjalnie Św. 
Walentego z grona swoich świę-
tych.

Obecnie Walentynki to jed-
no z najbardziej dochodowych 
świąt na świecie. W Stanach 
Zjednoczonych i Wielkiej Bryta-
nii największe obroty handlowe 
mają akcesoria związane z tym 
świętem. Handlowcy zacierają 
ręce i liczą miliardowe zyski. 
Jest to drugie dochodowe święto 
po Bożym Narodzeniu. W Polsce 
ma również wielu zwolenników, 
ale i przeciwników. Zarzuca mu 
się duży komercjalizm i przyję-
cie wzorców zachodnich, a tym 
samym odbieganie od starych 
polskich tradycji. Dla osób sa-
motnych jest przejawem dys-
kryminacji.

Jednak czy warto jest wal-
czyć z czymś, co jest radosne 
i ma przynieść radość dla ko-
chających się ludzi?

(Maw), fot. ilustracyjne

Koncerty

30 lat na scenie – koncert Big Cyc
Kolejna gwiazda wystąpi na scenie golubskiego Domu Kultury. Placówka zaprasza 
na jubileuszowy koncert zespołu Big Cyc! Koncert odbędzie się 16 lutego o godzi-
nie 19.00. Bilety są już dostępne. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 
56 683 24 08 lub w sekretariacie DK.

Big Cyc to legendarna forma-
cja rockowa, która debiutowała 
w 1988 roku. Do dziś muzycy gra-
jący niemal 30 lat w tym samym 
składzie tworzą jedną z najbarw-
niejszych i najbardziej oryginal-
nych formacji rockowych na pol-
skim rynku muzycznym. Zespół 

ma na swoim koncie tysiące kon-
certów w Polsce, a także w USA, 
Kanadzie, Anglii, Irlandii, Szkocji, 
Finlandii, Niemczech, Austrii, 
Szwajcarii, Belgii, Słowacji. Wielo-
krotnie zdobywał złote i platyno-
we płyty.

Autorzy wielu nieśmiertel-

nych przebojów („Berlin Zachod-
ni”, „Makumba”, „Rudy się żeni”) 
i niezapomnianych płyt („Z par-
tyjnym pozdrowieniem”, „Wojna 
plemników”, „Moherowe berety”) 
od lat komentują zastaną rze-
czywistość. Big Cyc zagra kipią-
cy energią, wybuchowy koncert 
dla fanów od lat 5 do 105. Obok 
takich hitów jak „Świat według 
Kiepskich” czy „Każdy facet to 
świnia”, pojawią sie również pio-
senki z kontrowersyjnego albumu 
„Czarne słońce narodu”. Big Cyc to 
rockowa lekcja historii w pigułce!

(red)
fot. materiały prasowe

 Lipno
 Jak co roku Urząd Miejski w Lipnie oraz Miejskie Centrum Kulturalne 

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

 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.

 Golub-Dobrzyń
 Termin konkursu na budowlę śnieżną został przedłużony! Ze względu na 

warunki atmosferyczne Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu przedłuża termin 
przesyłania zdjęć na najbardziej okazałą budowlę śnieżną. Fotografie można 
przesyłać na skrzynkę mailową domu kultury domkultury13@wp.pl do 8 lute-
go 2019 r. Zapraszamy do udziału. Więcej informacji pod numerem telefonu  
56 683 24 08.

 Wąbrzeźno
 12 lutego 2019 r., o godzinie 17.00 WDK zaprasza do galerii Wąbrze-

skiego Domu Kultury na promocję książki Radosława Sikorskiego pt. „Polska 
może być lepsza”. Autor publikacji jest wykładowcą Harvardu, byłym mini-
strem obrony i spraw zagranicznych. Jest człowiekiem, który prowadził grę 
z największymi osobowościami: Clintonem, Ławrowem, Merkel czy Januko-
wyczem. Służył jako reporter wojenny w Afganistanie i Angoli (1986-1989). 
Laureat nagrody World Press Photo. Był członkiem rzeczywistym Amerykań-
skiego Instytutu Przedsiębiorczości i dyrektorem wykonawczym Nowej Inicja-
tywy Atlantyckiej (2001-2005). Wraz z Carlem Bildtem zainicjował Partner-
stwo Wschodnie UE. Zaproponował i pomógł ustanowić Europejską Fundację 
na rzecz Demokracji oraz Nagrodę Solidarności.

W 2014 roku prowadził misję UE w Kijowie, co powstrzymało rozlew krwi 
na Majdanie. Wybrany do grona Top 100 Global Thinkers przez magazyn 
Foreign Policy za „mówienie prawdy, nawet gdy nie jest to dyplomatyczne”. 
Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, kierunek: filozofia, nauki polityczne 
i ekonomia. Podczas spotkania nasz gość odpowie m.in. na pytania: Po co 
nam Unia Europejska? Czy zagraża nam Rosja? Na ile możemy polegać na 
USA? Jak wrócić do wielkiej gry? Czy zmierzamy ku geopolitycznej katastro-
fie? Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z tym niecodziennym gościem 
i jego twórczością zapraszamy do domu kultury. Wstęp wolny!

 19 lutego o godz. 17.00 WDK zaprasza na spektakl teatralny pt. „Cyrk 
leśnych robaczków” w wykonaniu aktorów studia teatralnego Krak – Art. 
z Krakowa. Tym razem na scenie zobaczymy niezwykłe przygody mieszkań-
ców leśnej polanki zaniepokojonych pojawieniem się dziwnego obiektu. Jak 
się później okaże, to pająk otworzył cyrk i szuka wśród owadów uzdolnionych 
artystów. Biedne owady nie wiedzą, że pająk wymyślił podstęp i w ten sposób 
chce zwabić je w pułapkę… Czy niepozorny żuczek-poeta uratuje mieszkań-
ców łąki? Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do 
piątku w godzinach 12.00 – 16.00.

W 2015 roku jego twórczość zaprezentowana została na wystawie w WDK 
a w roku 2016 wydana została I część publikacji „Okiem satyry…”. Jest to już 
kolejne spotkanie z twórczością autora. Tym razem poznamy satyry zebrane 
w drugim tomiku książki. – Tworzę je po to, aby wywołać uśmiech u poten-
cjalnego odbiorcy. Obserwuję rzeczywistość i nachodzą mnie takie, a nie inne 
refleksje. To jest moja wizja świata – mówi autor. Podczas spotkania będzie 
możliwość nabycia publikacji w promocyjnej cenie.

 Rypin
 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 zmodernizo-
wanej 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. Szczegóły 
na stronie rdk.rypin.eu. 

 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.

oprac. (ak)





Czwartek, 7 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 110 - serial
07:05 Elif odc. 419 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 11 s. 1 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 63 s. 5 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 27 
 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 170 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 6
13:00 U wybrzeży Nowej Zelandii 
 odc. 10 - serial
14:00 Elif odc. 420 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 86 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 111 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3426
18:30 Korona królów odc. 171 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 217 
 s. 17 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 
23:50 Ocaleni odc. 46
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 
01:35 Bez tożsamości odc. 15 
 s. 2 - serial

05:50 Sąd rodzinny odc. 7 - serial 

06:50 Szpital odc. 205 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 11 s. 3 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 12 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko odc. 21 

 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 13 

 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 19+ odc. 14 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 269 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 8 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 44 - serial 

15:25 Szpital odc. 206 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko odc. 22 

 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 13 s. 3 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 14 s. 3 - serial

18:25 Brzydula odc. 181 - serial

18:55 Brzydula odc. 182 - serial

19:30 Zakochani po uszy odc. 14 

 - serial

20:00 Jak przeżyć święta - komedia 

22:00 Internat specjalnej troski - serial

00:30 Oszuści odc. 6 s. 2 - serial

01:30 Moc magii odc. 389

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 10 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 38 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 39 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 30
09:00 Septagon odc. 23 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 27
11:25 Benny Hill odc. 31
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 11 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 116 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 190
15:00 Policjantki i policjanci odc. 477 
 - serial
16:00 Paulina odc. 16 - serial
17:00 Światło twoich oczu odc. 106 
 - serial
18:00 Septagon odc. 24 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 478 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 248 - serial
21:00 Zaginiony w akcji - dramat
23:05 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial
00:05 Tuż przed tragedią odc. 1 - serial
01:05 Trampolina odc. 12

06:00 Niewolnica Victoria odc. 36
07:00 Zbuntowany anioł odc. 152
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 123 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 21 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 116 
 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 1 
 s. 13 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 2 
 s. 13 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 39 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 40 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 
 s. 13 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 
 s. 13 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 124 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 125 s. 3 - serial
20:00 Wieczny student - komedia 
22:00 Wielkie kino - komedia 
23:40 Bullet - thriller
01:15 Kuchnia na Maksa odc. 7 - serial
01:50 Kuchnia na Maksa odc. 8 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:40 Druciane oprawki - film

09:10 Gołąb przysiadł na gałęzi 

 i rozmyśla o istnieniu - dramat

11:00 Siedlisko odc. 3 - serial

12:00 Siedlisko odc. 4 - serial

13:05 Grający z talerza - film 

15:00 Tylko Beatrycze - dramat

17:15 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

17:35 Drogi wolności odc. 11 - serial

18:40 Drogi wolności odc. 12 - serial

19:40 Herbert - Mosty odc. 5

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Przeżyliśmy wojnę - dramat

22:35 Szukając Vivian Maier - film 

00:05 Scena klasyczna odc. 19

00:50 Gloria - komedia 

02:45 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 465
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:40 Korona królów odc. 127 - serial
08:10 Korona królów odc. 128 - serial
08:40 Cudze listy - film 
09:50 Sensacje XX wieku odc. 119
10:30 Olbrzymy z epoki lodowcowej 
 odc. 2 - serial
11:25 Polska Kronika Filmowa 1992 
 odc. 1
11:40 Blisko, coraz bliżej odc. 11 - serial
13:10 Jaskiniowcy z Himalajów - film 
14:15 Życie odc. 8 - serial
15:15 Odkryć tajemnicę odc. 5 - serial
16:15 Dziewczęta z Auschwitz - film 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 6
17:45 Sztab Generalny - film 
18:15 Polska Kronika Filmowa 1993 
 odc. 1
18:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 13 - serial
20:15 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 8 - serial
21:20 Wyprawy krzyżowe odc. 2 - serial
22:15 Spór o historię odc. 155
22:55 Szerokie tory odc. 93
23:35 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 2 - serial
00:25 Sensacje XX wieku odc. 122
00:55 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 79 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom 
 - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 3 - serial
14:10 Odkupienie - western
15:45 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
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 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
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 Ziemia Święta - ziemia 
 bez chrześcijan - film 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - film 
23:55 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 

05:55 Na dobre i na złe odc. 730 
 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 16
07:20 Na sygnale odc. 213 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 284
11:25 Rodzinka.pl odc. 107 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1996 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 18 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 730 
 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 27 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:15 Łzy Cennet odc. 109 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 1 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 43 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1996 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 1997 
 - serial
20:45 The Good Doctor odc. 26 
 s. 2 - serial
21:40 Księżyc i Valentino - dramat
23:25 Na sygnale odc. 218 - serial
23:55 Wasza Wysokość - komedia 
01:50 Deutschland 83 odc. 4 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2
07:50 Doradca smaku odc. 23 s. 9
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2387
11:00 Ukryta prawda odc. 653 - serial
12:00 Szpital odc. 495 - serial
13:00 Szkoła odc. 396 - serial
14:00 Zakochani po uszy odc. 13 
 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 8
15:30 Szkoła odc. 397 - serial 
16:30 Szpital odc. 496 - serial 
17:30 Ukryta prawda odc. 654 - serial 
18:30 Zakochani po uszy odc. 14 
 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy odc. 81
19:50 Uwaga! odc. 5577
20:10 Doradca smaku odc. 24 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2822 - serial
20:55 Milionerzy odc. 144
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 13 s. 16
22:30 Nieoczekiwana zmiana miejsc 
 - komedia 
01:00 MasterChef odc. 13 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 624 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 625 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 70 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 833 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 114 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 780 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2817 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 706 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3815
16:30 Na ratunek 112 odc. 169 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 99 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2818 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 381 - serial
20:10 Slumdog. Milioner z ulicy - film
22:35 Ślad odc. 20 - serial
23:45 Panaceum - film
02:00 Chirurdzy odc. 135 - serial

13:25 Sąd rodzinny 15:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Siedlisko 09:50 Sensacja XXI wieku

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

Jamal Malik bierze udział w teleturnieju „Milionerzy”. 
Zdołał już wygrać 10 milionów rupii, a teraz staje przed 
ostatnim pytaniem i szansą na podwojenie nagrody. 
Na dzień przed finałowym odcinkiem Jamal zostaje 
zatrzymany i brutalnie przesłuchany. Prowadzący 
program, wątpi bowiem w uczciwość chłopaka. 

Edward, Peter, Lucy i Susan trafiają do fabryki 
czekolady Willy’ego. Ten postanawia uwięzić gości. 
Za sprawą czarodziejskiej szafy cała czwórka 
ucieka do Gnarnii, którą rozwiązła wielbicielka 
taniego wina,  rządzi królowa Biała Suka. 

„Wielkie kino”
(2007r.) TV Puls 22:00

„Slumdog. Milioner z ulicy”
(2008r.) Polsat 20:10



Piątek, 8 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 111 - serial
07:05 Elif odc. 420 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 12 s. 1 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 64 s. 5 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 28 
 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 171 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Rok w zagrodzie odc. 12
13:00 U wybrzeży Nowej Zelandii 
 odc. 11 - serial
14:00 Elif odc. 421 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
16:05 Wieczna miłość odc. 112 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3427
18:30 Korona królów - taka historia… 
 odc. 21
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 46
21:35 Taniec pustyni - dramat
23:25 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 11 - serial
00:25 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 12 - serial
01:20 Film fabularny

05:50 Sąd rodzinny odc. 8 - serial 

06:50 Szpital odc. 206 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 13 s. 3 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 14 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko odc. 22 

 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 14 

 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 19+ odc. 15 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 270 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 9 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 45 - serial 

15:25 Szpital odc. 207 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko odc. 23 

 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 15 s. 3 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 16 s. 3 - serial

18:25 Brzydula odc. 183 - serial

18:55 Brzydula odc. 184 - serial

19:30 Zakochani po uszy odc. 15 

 - serial

20:00 Miłość jak narkotyk - komedia 

22:10 Mission: Impossible III - film

00:40 W garniturach odc. 9 - serial

01:40 Oszuści odc. 6 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 11 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 39 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 40 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 33
09:00 Septagon odc. 24 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 28
11:30 Benny Hill odc. 1
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 12 - serial
13:00 Galileo odc. 706
14:00 Galileo odc. 707
15:00 Policjantki i policjanci odc. 478 
 - serial
16:00 Paulina odc. 17 - serial
17:00 Światło twoich oczu odc. 107 
 - serial
18:00 Septagon odc. 25 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 479 
 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 12
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 245 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 246 - serial
23:00 W potrzasku - thriller
01:20 STOP Drogówka odc. 190

06:00 Niewolnica Victoria odc. 37
07:00 Zbuntowany anioł odc. 153
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 125 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 117 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3 
 s. 13 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 
 s. 13 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 23 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 40 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 41 - serial
16:00 Idealna współlokatorka - thriller
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 126 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 127 s. 3 - serial
20:00 Wilk wojny - film
21:50 Krocząc wśród cieni - thriller
00:05 Bez litości odc. 3 s. 2 - serial
02:00 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 1 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:35 Non-stop kolor - film 

09:25 Ecce homo Homolka - komedia 

11:00 Siedlisko odc. 5 - serial

12:05 Siedlisko odc. 6 - serial

13:10 Wahadełko - dramat

14:15 Koncert muzyki 

 Mieczysława Karłowicza 

15:30 Wrota Europy - dramat

17:00 Odyseja filmowa odc. 11 - serial

18:15 Odyseja filmowa odc. 12 - serial

19:25 Pojedynki stulecia odc. 12

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Człowiek z Hawru 

 - komediodramat 

22:05 Świat w piosence odc. 4

22:50 Tygodnik kulturalny 

23:45 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

00:10 Przeżyliśmy wojnę - dramat

02:25 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 466
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:40 Korona królów odc. 129 - serial
08:15 Korona królów odc. 130 - serial
08:45 Taśmy bezpieki odc. 6
09:25 Dziewczęta z Auschwitz - film 
10:25 Sensacje XX wieku odc. 122
10:50 Plemienna sztuka przetrwania 
 odc. 6 - serial
11:40 Polska Kronika Filmowa 1993 
 odc. 1
11:50 Blisko, coraz bliżej odc. 12 
 - serial
13:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 6 - film 
14:25 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 4 - serial
15:25 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 3 - serial
16:20 Eugenika - w imię postępu - film 
17:25 Ex libris odc. 428
17:45 Sztab Generalny - film 
18:30 Polska Kronika Filmowa 1994 
 odc. 1
18:45 Kanclerz odc. 1 - serial
19:55 Jaster - film 
21:05 Wojna generałów odc. 3 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 63
22:35 Szerokie tory odc. 96,
23:15 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 8 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 123
00:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 40 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
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 Lodowa podróż - film 
11:00 Ziemia Święta - ziemia 
 bez chrześcijan - film 
11:25 Głos Polski 
11:35 W Solankowej Dolinie - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Jakby w zwierciadle - film 
13:15 Chłopcy z Namugongo - film 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 „Będę jej głównym patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - film 
14:45 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
 Teresy z Kalkuty - film 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Aktywna zima
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. 10 - 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. 20 - serial
22:50 Jestem gotowy na wszystko… 
 - film 
23:35 Życie Karola Wojtyły - film 

06:00 Egzamin z życia odc. 24 - serial
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się 
07:20 Na sygnale odc. 214 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 285
11:25 Rodzinka.pl odc. 108 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1997 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 19 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 188
14:30 Operacja Zdrowie! odc. 16
15:10 Górski lekarz odc. 30 s. 3 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Łzy Cennet odc. 110 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 2 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 44 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1997 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 1998 
 - serial
20:45 E=mc2 - komedia 
22:35 La La Poland odc. 5 s. 1
23:15 Sherlock odc. 10 s. 2 - serial
01:00 Księżyc i Valentino - dramat

05:35 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3

07:50 Doradca smaku odc. 24 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2388

11:00 Ukryta prawda odc. 654 - serial

12:00 Szpital odc. 496 - serial

13:00 Szkoła odc. 397 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 14 

 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 8

15:30 Szkoła odc. 398 - serial 

16:30 Szpital odc. 497 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 655 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 15 

 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 82

19:50 Uwaga! odc. 5578

20:00 Na skraju jutra - film

22:35 Wyspa - film

01:15 Życie bez wstydu odc. 9 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 SuperPies odc. 9
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 626 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 71 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 834 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 115 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 781 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2818 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 707 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3816
16:30 Na ratunek 112 odc. 170 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 100 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2819 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 382 - serial
20:10 Kochaj albo rzuć - komedia 
22:40 Poszukiwacze zaginionej arki 
 - film
01:00 Opętani - horror 

05:50 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Siedlisko

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

Obca rasa w bezlitosny sposób zaatakowała 
Ziemię, zamieniając w proch miasta i zabijając 
miliony ludzi. Aby uratować ludzkość przed 
zagładą, armie świata postanawiają się zjednoczyć 
i stanąć do bitwy.

Afshin Ghaffarian urodził się w Iranie. Od 
najmłodszych lat kochał taniec, ale ten był w kraju 
zakazany. Aby rozwijać pasję, grupa młodych ludzi 
spotyka się w najbardziej odludnych miejscach.

„Na skraju jutra”
(2014r.) TVN 20:00

„Taniec pustyni”
(2014r.) TVP 1 21:35

10:25 Sensacja XXI wieku



Sobota, 9 lutego 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3424
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra 
08:00 Pełnosprawni 
08:25 Planeta lasów odc. 18 - serial
09:00 Studio Raban odc. 63
09:25 Rodzinny ekspres odc. 68
10:00 Korona królów - taka historia… 
 odc. 21
10:30 Korona królów odc. 168 - serial
11:00 Korona królów odc. 169 - serial
11:30 Korona królów odc. 170 - serial
12:00 Korona królów odc. 171 - serial
12:30 Podmuch energii odc. 22
12:50 Jak to działa? odc. 156
13:20 Spis treści odc. 51
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 175
14:05 Blondynka odc. 88 s. 7 - serial
15:00 Sanatorium miłości odc. 3
16:00 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
16:30 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
17:30 Teleexpress
17:35 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
18:30 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
18:55 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Komisarz Alex odc. 149 
 s. 12 - serial
21:30 Echo serca odc. 4 - serial
22:30 Saga wikingów - film
00:15 Funny Games - thriller
02:10 Jaka to melodia?

05:30 Ukryta prawda odc. 473 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Brzydula odc. 175 - serial

09:25 Brzydula odc. 176 - serial

10:00 Brzydula odc. 177 - serial

10:35 Brzydula odc. 178 - serial

11:05 Brzydula odc. 179 - serial

11:45 Brzydula odc. 180 - serial

12:15 Brzydula odc. 181 - serial

12:50 Świąteczne psiaki - komedia 

14:45 Agent Cody Banks - komedia

16:55 RRRrrrr!!! - komedia 

19:00 Młode szpady - film

21:05 Co z oczu, to z serca - komedia

23:40 W cieniu chwały - dramat

02:25 Moc magii odc. 394

06:00 Big Box Little Box odc. 9
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 17 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 18 - serial
08:05 Flintstonowie odc. 16 - serial
08:35 Dzielna Mysz - serial 
08:50 Pop Star Puppy - film
10:35 Policjantki i policjanci odc. 475 
 - serial
11:35 Policjantki i policjanci odc. 476 
 - serial
12:35 Policjantki i policjanci odc. 477 
 - serial
13:35 STOP Drogówka odc. 191
14:45 Mythica: Pogromca bogów - film
17:05 Zabójcze tornado - film
19:00 Galileo odc. 708
20:00 Policjantki i policjanci odc. 478 
 - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 479 
 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 247 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 248 - serial
00:00 Ultraviolet - film
01:50 Polityka na ostro 

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 3 
 s. 3 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 97 s. 3
07:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 4 - serial 
08:50 13. posterunek odc. 39 
 s. 2 - serial
09:30 13. posterunek odc. 40 
 s. 2 - serial
10:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 113 s. 3 - serial
11:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 114 s. 3 - serial
12:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 115 s. 3 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 116 s. 3 - serial
13:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 117 s. 3 - serial
14:50 XX Mazurska Noc Kabaretowa 
 odc. 3
15:50 Moja wielka grecka wycieczka 
 - komedia 
17:45 Rycerze z Szanghaju - komedia
20:00 Ghost Rider - film
22:05 Dredd - film
00:05 Donnie Brasco - dramat
02:45 Taki jest świat 

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 21

07:35 Teledyski 

08:15 Informacje kulturalne 

08:30 Czarna krowa w kropki bordo 

 - film

08:35 Lokomotywa - film

08:45 Na przykład Kowalski - film

09:00 Karino odc. 1 - serial

09:35 Karino odc. 2 - serial

10:10 Zaśpiewajmy to jeszcze raz 

 odc. 3

10:45 Życie i śmierć Waltera 

 Benjamina - film 

11:50 Madame Tutli-Putli - film

12:15 Siekierezada - film

13:45 Mała wielka miłość - komedia 

15:50 Wydarzenie aktualne 

16:15 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

16:30 Kobieta w oknie - film

18:20 Tygodnik kulturalny 

19:15 The Musical Brain - film 

20:20 Do utraty sił - dramat

22:30 Wieczór z Lou Reedem 

 - koncert 

23:45 Nagi lunch - dramat

01:50 Taśmy Kultury odc. 21

06:20 Był taki dzień odc. 467
06:25 Dziennik telewizyjny 
07:15 Wszystkie kolory świata 
 odc. 9 - serial
08:10 Koło się kręci odc. 6
08:25 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 24 s. 1
08:55 Wiedźmin odc. 11 - serial
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 62
10:30 Jaskiniowcy z Himalajów - film 
11:35 Życie odc. 8 - serial
12:40 Świat z lotu ptaka odc. 3 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 95,
14:15 Z Andrusem po Galicji odc. 5,
14:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej 
 odc. 2 - serial
15:50 Spór o historię odc. 193
16:30 Plemienna sztuka przetrwania 
 odc. 6 s. 2 - serial
17:25 Marzyciele odc. 12
17:55 Królowa Bona odc. 1 - serial
19:00 Nieobojętni - film 
20:05 Wyprawy krzyżowe odc. 2 - serial
21:05 Stawka większa niż życie 
 odc. 6 - serial
22:10 Zapomniany bohater 
22:45 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 4 - serial
00:40 Dziennik telewizyjny 
01:30 Anatomia zła - thriller

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 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 Pionierzy - film 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Przyroda w obiektywie odc. 9
16:00 Informacje dnia 
16:10 Edward Stachura z tego świata 
 - film 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Historia królowej Estery 
 odc. 3 - serial
22:55 Kartka z kalendarza 
23:00 Pamięć Sybiru - film 

05:55 Barwy szczęścia odc. 1994 
 - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 1995 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1417 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:15 Pogoda - flesz odc. 309
11:20 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 286
11:45 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 8
12:20 Wymarzona dziewczyna - dramat
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Kabaret w samo południe odc. 8
16:15 Słowo na niedzielę 
16:25 Kevin sam w Irlandii odc. 2
17:00 Alternatywy 4 odc. 8 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 34
20:05 The Voice Kids odc. 12 s. 2
21:40 The Voice Kids odc. 12 s. 2
22:20 American Hustle - dramat
00:40 The Good Doctor odc. 26 
 s. 2 - serial
01:30 La La Poland odc. 5 s. 1

05:45 Mango - Telezakupy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1133
11:00 Na Wspólnej odc. 2819 - serial
11:25 Na Wspólnej odc. 2820 - serial
11:50 Na Wspólnej odc. 2821 - serial
12:15 Na Wspólnej odc. 2822 - serial
12:50 Domowe rewolucje odc. 8 s. 3
13:50 Ameryka Express odc. 12
15:25 Zakochani po uszy odc. 11 
 - serial
15:55 Zakochani po uszy odc. 12 
 - serial
16:25 Zakochani po uszy odc. 13 
 - serial
17:00 Zakochani po uszy odc. 14 
 - serial
17:30 Zakochani po uszy odc. 15 
 - serial
18:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 
 s. 16
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy odc. 83
19:45 Uwaga! odc. 5579
20:00 Zimowa opowieść - dramat
22:25 To skomplikowane - komedia 
01:00 28 dni później - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:30 Królowa Śniegu II - film

10:00 Ewa gotuje odc. 318

10:30 Brzdąc w opałach - komedia 

12:35 Wyznania zakupoholiczki - komedia 

14:45 Queen of Poland 2018 

15:25 Queen of Poland 2018 

15:50 Kabaret na żywo odc. 1

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 143

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 144

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 383 - serial

20:10 Noc w muzeum - komedia 

22:35 Speed - niebezpieczna szybkość 

 - film

01:05 Abraham Lincoln: łowca wampirów 

 - horror 

08:50 Brzydula 10:35 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Karino 09:55 Okrasa łamie 

przepisy

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

35 tysięcy lat p.n.e. Od 800 lat plemię 
Czystowłosych pilnie strzeże przed sąsiadami, 
Brudnowłosymi, formuły szamponu do włosów. 
W końcu wódz tych ostatnich wysyła córkę, by 
wykradła miksturę.

Stany Zjednoczone nawiedzają potężne trąby 
powietrzne. Początkowo eksperci uważają, że to 
zjawiska przyrodnicze, których nie da się naukowo 
wyjaśnić. Wkrótce okazuje się, że zagrożenie pochodzi 
z kosmosu i jest wynikiem działania obcych.

„Zabójcze tornado”
(2012r.) TV 4 17:05

„RRRrrrr!!!”
(2004r.) TVN 7 16:55



Niedziela, 10 lutego 2019

14:10 Komisarz Alex

05:40 Klan odc. 3427
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. 103
09:00 Ziarno odc. 694
09:35 Światowe Dni Młodzieży 
 Panama 2019 odc. 4
10:05 Pisane na wietrze 
 - melodramat
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:40 Misja w Afryce odc. 2 - serial
13:00 Spis treści odc. 52
13:10 Kamery wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:10 Komisarz Alex odc. 149 
 s. 12 - serial
15:05 Kuloodporne serce 
 odc. 5 - serial
16:05 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
16:15 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
17:15 Teleexpress
17:20 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
18:15 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 89 s. 7 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 4
22:15 Znów cię kocham - komedia 
23:50 Saga wikingów - film
01:40 Jaka to melodia?

06:00 Tata sam w domu odc. 1

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 20 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 17 - serial

08:40 Scooby-Doo i Frankenstrachy 

 - film

10:05 Galileo odc. 707

11:05 Galileo odc. 708

12:10 Krokodyl Dundee w Los Angeles 

 - komedia

14:10 Kuloodporny - film

16:30 Wałęsa. Człowiek z nadziei - film

19:00 Galileo odc. 709

20:00 Na linii - thriller

21:50 Wszyscy jesteśmy Chrystusami 

 - dramat

00:05 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

06:00 Flash odc. 20 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 21 s. 2 - serial

07:50 Flash odc. 22 s. 2 - serial

08:50 Przygody Merlina odc. 10 

 s. 5 - serial

09:50 Przygody Merlina odc. 11 

 s. 5 - serial

10:50 Geniusze w pieluchach - komedia 

12:50 Skok po marzenia - film 

14:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:55 Kadet Kelly - komedia 

17:55 Dwa miliony dolarów napiwku 

 - komedia 

20:00 Kamienne pięści - film

22:25 Człowiek mafii - film

00:05 Skorpion odc. 10 s. 3 - serial

00:55 Na jedwabnym szlaku 

 odc. 7 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 22

07:30 Teledyski 

08:15 Rzecz Polska odc. 5,

08:30 Cztery łapy - film

08:35 Lampa i słowik - film

08:40 Ballada o tęczy - film

09:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 6 s. 3 - serial

10:10 Dyrygentki - Długa droga 

 na podium - film 

11:10 Trzeci punkt widzenia odc. 272

11:45 Jasminum - film 

13:45 Chuligan literacki 

14:25 Porgy i Bess - opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 437

18:05 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat

20:05 Body/Ciało - komediodramat 

21:45 Trzeci punkt widzenia odc. 272

22:25 Królik po berlińsku - film 

23:20 Scena alternatywna odc. 70

23:55 Do utraty sił - dramat

02:10 Taśmy Kultury odc. 23

06:20 Był taki dzień odc. 468

06:25 Dziennik telewizyjny 

07:10 Wszystkie kolory świata 

 odc. 10 - serial

08:20 Oblicze miłosierdzia - film 

09:30 Wiedźmin odc. 12 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 58

10:50 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 6 - film 

11:55 Ziemia, świat zwierząt 

 odc. 4 - serial

12:55 Dziewicza Nowa Zelandia 

 odc. 4 - serial

13:50 Archiwum zimnej wojny odc. 11 

14:35 Stawka większa niż życie 

 odc. 6 - serial

15:45 Kuźnia noblistów - film 

16:40 Wielka gra odc. 175

17:40 Wojownicy czasu odc. 11

18:20 Królowa Bona odc. 2 - serial

19:15 Zapomniany bohater 

19:50 Akcja Żywiec - film 

20:30 Wojna generałów odc. 3 - serial

21:30 Lagardere odc. 2 - film

23:30 Miasto z morza - film

01:35 Śmieciarz odc. 2 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
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. 11 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 11 - serial
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:35 Kartka z kalendarza 
14:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:50 Święty na każdy dzień
14:55 Kosmos - film 
15:55 Kabwe 
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
19:00 Msza święta w intencji Ofiar 
 katastrofy smoleńskiej w Bazylice 
 Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie 
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 Lisieux, dom małej Tereski - film 
22:35 Śladami historii - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Wspomnienia Sybiraków 
 „10 luty będziem pamiętali” 

05:55 Barwy szczęścia odc. 1997 

 - serial

06:25 Barwy szczęścia odc. 1998 

 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1418 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Pogoda - flesz odc. 310

10:55 Impale i gazelopki z Serengeti 

 - film 

11:55 Królowie słońca - film

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:15 Bake off - Ale ciacho! odc. 50

16:15 Bake off - Ale przepis odc. 60

16:30 The Voice Kids odc. 12 s. 2

17:35 The Voice Kids odc. 12 s. 2

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe odc. 730 

 - serial

19:30 Kevin sam w Irlandii odc. 2

20:05 Kwiat pustyni - film

22:20 Ostatni taki ZAYAZD - jubileusz 

 Lecha Makowieckiego 

23:40 Slow West - film

01:15 Performer - film

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1134

11:00 Co za tydzień odc. 888

11:40 Potop odc. 1 - film

15:00 Farciarz Gilmore - komedia 

17:00 Historia Kopciuszka - komedia 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy odc. 84

19:45 Uwaga! odc. 5580

20:00 Tu się gotuje! odc. 9 s. 3

20:05 John Carter - film

22:55 Uniwersalny żołnierz - film

01:10 MasterChef odc. 14 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

09:10 Sindbad: Legenda siedmiu mórz 

 - film

10:55 Noc w muzeum - komedia

13:20 Poszukiwacze zaginionej arki - film

15:50 Twoja twarz brzmi znajomo - specjal 

17:50 Nasz nowy dom odc. 104

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 302

20:05 Kabarety - 800 lat Opola 

23:20 Gliniarz z Beverly Hills III - komedia

01:40 Prometeusz - film

05:40 Ukryta prawda odc. 474 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 15 s. 3 - serial

09:30 Dziewczyny z Hollywood odc. 15

09:50 Brzydula odc. 182 - serial

10:25 Brzydula odc. 183 - serial

11:00 Brzydula odc. 184 - serial

11:35 Zakochani po uszy odc. 11 - serial

12:05 Zakochani po uszy odc. 12 - serial

12:40 Zakochani po uszy odc. 13 - serial

13:15 Zakochani po uszy odc. 14 - serial

13:45 Zakochani po uszy odc. 15 - serial

14:20 Beethoven VII: 

 Świąteczna przygoda - komedia 

16:05 Młode szpady - film

18:10 Liceum Avalon - film 

20:00 Mission: Impossible IV 

 - Protokół duchów - film

22:50 Stan zagrożenia - film

01:45 Agentka o stu twarzach odc. 19 

 s. 2 - serial

09:50 Brzydula 10:05 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

Indiana Jones wyrusza do Egiptu, gdzie 
prawdopodobnie odkryto miejsce przechowywania 
Arki Przymierza. Musi zrobić wszystko, by 
nie dopuścić, aby święte trofeum znalazło się 
w rękach Niemców.

Młody weteran wojny secesyjnej, John Carter, 
w tajemniczych okolicznościach trafia na Marsa. 
Zostaje wzięty do niewoli. Udaje mu się uciec, ale 
na jego pomoc czeka jeszcze księżniczka Dejah.

„John Carter”
(2012r.) TVN 20:05

„Poszukiwacze zaginionej arki”
(1981r.) Polsat 13:20



Poniedziałek, 11 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 112 - serial
07:05 Elif odc. 421 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 13 s. 1 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 65 s. 5 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 29 
 s. 2 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
 odc. 21
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Kamery wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 422 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 175
16:05 Wieczna miłość odc. 113 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3428
18:30 Korona królów odc. 172 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 87 - serial
21:00 Rio - spektakl 
22:10 Sława i chwała odc. 6 - serial
23:20 Współwinny. Historia chińskiego 
 dysydenta - film 
00:30 Sanatorium miłości odc. 4
01:30 Znów cię kocham - komedia 

05:50 Sąd rodzinny odc. 9 - serial 
06:50 Szpital odc. 207 - serial 
7:50 Przyjaciele odc. 15 s. 3 - serial
08:20 Przyjaciele odc. 16 s. 3 - serial
08:50 Gotowe na wszystko odc. 23 
 s. 2 - serial
09:45 Zakochani po uszy odc. 15 
 - serial
10:15 Mango - Telezakupy 
11:55 19+ odc. 16 - serial 
12:25 Ukryta prawda odc. 271 - serial 
13:25 Sąd rodzinny odc. 10 - serial 
14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 46 - serial 
15:25 Szpital odc. 208 - serial 
16:25 Gotowe na wszystko odc. 24 
 s. 2 - serial
17:25 Przyjaciele odc. 17 s. 3 - serial
17:55 Przyjaciele odc. 18 s. 3 - serial
18:25 Brzydula odc. 185 - serial
18:55 Brzydula odc. 186 - serial
19:30 Zakochani po uszy odc. 16 
 - serial
20:00 Opętany - film
21:50 W garniturach odc. 10 s. 1 
 - serial
22:45 Paranormal Activity III - horror 
00:25 Agentka o stu twarzach odc. 20 
 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 12 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 40 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 41 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 34
09:00 Septagon odc. 25 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 29
11:30 Benny Hill odc. 2
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 13 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 117 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 52
15:00 Policjantki i policjanci odc. 479 
 - serial
16:00 Paulina odc. 18 - serial
17:00 Światło twoich oczu odc. 108 
 - serial
18:00 Septagon odc. 26 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 480 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 249 - serial
21:00 Włatcy móch odc. 118 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
22:00 Galileo odc. 708
23:00 Galileo odc. 709
00:00 Kompletny świr - komedia
02:05 Polityka na ostro 

06:00 Niewolnica Victoria odc. 38
07:00 Zbuntowany anioł odc. 154
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 127 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 24 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 118 
 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 
 s. 13 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 
 s. 13 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 1 
 s. 1 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny odc. 7 
 s. 13 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 
 s. 13 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 128 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 129 s. 3 - serial
20:00 Nieobliczalny - film
22:00 Wilk wojny - film
23:50 Strażnik - thriller
02:00 Taki jest świat odc. 97 s. 3

07:00 Teledyski 

08:00 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:35 W domu - film 

09:30 Wrota Europy - dramat

11:00 Siedlisko odc. 7 - serial

12:05 Siedlisko odc. 8 - serial

13:00 SOG - film

13:10 Laterna Magica - film

13:25 Antek - nowela 

14:30 Kontrakt - film 

16:35 Śladami wielkich kompozytorów 

 odc. 8 - serial

17:40 Yesterday - dramat

19:15 Rzecz Polska odc. 6,

19:25 Którędy po sztukę odc. 82

19:35 Videofan odc. 100

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Słowo na A odc. 6 - serial

21:30 Altman - film 

23:10 Powidoki odc. 6 - serial

23:30 Body/Ciało - komediodramat 

01:10 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 469

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:40 Korona królów odc. 131 - serial

08:15 Korona królów odc. 132 - serial

08:45 Eugenika - w imię postępu - film 

09:55 Sensacje XX wieku odc. 123

10:35 Świat z lotu ptaka odc. 3 - serial

11:30 Polska Kronika Filmowa odc. 1

11:40 Blisko, coraz bliżej odc. 13 - serial

13:10 Lagardere odc. 2 - film 

15:05 Dziewicza Nowa Zelandia 

 odc. 4 - serial

15:55 Spór o historię odc. 98

16:35 100 lat polskiego sportu - film 

17:45 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:15 Flesz historii 

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 2

18:50 Kanclerz odc. 2 - serial

20:00 Historia w postaciach zapisana 

 odc. 4 - serial

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 11

22:40 Wizyta. Płk. Ryszard Kukliński 

23:20 Helikoptery w akcji odc. 4 - serial

00:25 Jazz na Kalatówkach - film 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:00 Ja głuchy - film 
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
11:45 Kazembe - film 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wizyta apostolska Jana Pawła II 
 w Grocie Massabielskiej 
12:55 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - film
13:25 Koncert życzeń
14:15 Niebieska jabłoń - film 
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 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w ramach obchodów Światowego 
 Dnia Chorego w Kole 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 109 - serial
23:00 Ojciec Francis Aupiais, 
 misjonarz-etnolog - film 
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

06:00 M jak miłość odc. 1418 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 175
07:20 Na sygnale odc. 215 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 287
11:25 Rodzinka.pl odc. 109 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1998 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 20 - serial
14:05 Bake off - Ale ciacho! odc. 49
15:10 Górski lekarz odc. 29 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Łzy Cennet odc. 111 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 3 s. 1 - serial
19:00 Na sygnale odc. 45 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1998 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 1999 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 81
20:55 M jak miłość odc. 1419 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Rozbite marzenia. 1918-1939 
 odc. 6 - serial
23:05 Godziny grozy odc. 5 - serial
23:50 Sfora odc. 3 - serial
01:00 Slow West - film

05:50 Uwaga! odc. 5580
06:20 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 31
07:55 Akademia ogrodnika odc. 31
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2389
11:00 Tu się gotuje! odc. 9 s. 3
11:05 Ukryta prawda odc. 655 - serial
12:00 Szpital odc. 497 - serial
13:00 Szkoła odc. 398 - serial
14:00 Zakochani po uszy odc. 15 
 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 8
15:30 Szkoła odc. 399 - serial 
16:30 Szpital odc. 498 - serial 
17:30 Ukryta prawda odc. 656 - serial 
18:30 Zakochani po uszy odc. 16 
 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy odc. 85
19:50 Uwaga! odc. 5581
20:10 Doradca smaku odc. 40 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2823 - serial
20:55 Milionerzy odc. 145
21:30 Życie bez wstydu odc. 10 s. 6
22:30 Martyna na krańcu świata
23:40 Ostrza chwały - komedia 
01:45 Co za tydzień odc. 888

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 627 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 628 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 72 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 835 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 116 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 782 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2819 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 708 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3817
16:30 Na ratunek 112 odc. 171 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 101 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2820 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 384 - serial
20:10 Prometeusz - film
22:50 Ślad odc. 21 - serial
23:50 Bad Ass: Twardziel - film
01:50 Aż do śmierci - film

15:25 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Siedlisko 09:55 Sensacje XX wieku

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

Skorumpowani agenci CIA wykorzystują byłego 
kolegę, Jacka Fostera, do przemycenia wirusa 
poza Stany Zjednoczone. Ten, nieświadomy 
intrygi, w którą został wmieszany, wyjeżdża do 
Europy.

Chiński żołnierz sił specjalnych, mający niezwykłe 
umiejętności strzeleckie, zostaje zmuszony do walki 
z grupą uzbrojonych zagranicznych najemników 
wynajętych przez bossa narkotykowego.

„Wilk wojny”
(2015r.) TV Puls 22:00

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



Wtorek, 12 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 113 - serial
07:05 Elif odc. 422 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 14 s. 2 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 66 s. 6 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 30 
 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 172 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Zakochani są wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 423 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 87 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 114 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3429
18:30 Korona królów odc. 173 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 88 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 5
21:40 Echo serca odc. 5 - serial
22:35 Jednostka X odc. 20 s. 3 - serial
23:25 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 10 s. 2 - serial
23:55 W tajnej służbie 
 Jej Królewskiej Mości - film

05:50 Sąd rodzinny odc. 10 - serial 

06:50 Szpital odc. 208 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 17 s. 3 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 18 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko odc. 24 

 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 16 

 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 19+ odc. 17 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 272 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 11 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 47 - serial 

15:25 Szpital odc. 209 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko odc. 1 

 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 19 s. 3 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 20 s. 3 - serial

18:25 Brzydula odc. 187 - serial

18:55 Brzydula odc. 188 - serial

19:30 Zakochani po uszy odc. 17 

 - serial

20:00 Stan zagrożenia - film

23:00 Listopadowy człowiek - thriller

01:20 Agentka o stu twarzach odc. 22 

 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 13 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 41 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 42 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 35
09:00 Septagon odc. 26 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 30
11:45 Making of: Sprawiedliwi 
 - Wydział Kryminalny - serial
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 14 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 118 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 53
15:00 Policjantki i policjanci odc. 480 
 - serial
16:00 Paulina odc. 19 - serial
17:00 Światło twoich oczu odc. 109 
 - serial
18:00 Septagon odc. 27 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 481 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 250 - serial
21:00 Pociąg strachu - film
23:00 Trampolina odc. 11
00:00 Trampolina odc. 12
01:00 STOP Drogówka odc. 191

06:00 Niewolnica Victoria odc. 39
07:00 Zbuntowany anioł odc. 155
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 129 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 1 s. 1 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 119 
 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 
 s. 13 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 7 
 s. 13 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów odc. 1 
 s. 1 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 2 
 s. 1 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 
 s. 13 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 
 s. 13 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 130 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 131 s. 3 - serial
20:00 Smak zemsty - film
22:10 Ghost Rider - film
00:15 www.strach - horror 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:40 Profesor Zazul - film

09:15 Yesterday - dramat

11:00 Siedlisko odc. 9 - serial

12:05 Komediantka odc. 1 - serial

13:10 Jak to jest być moją matką - film 

13:50 Jasne błękitne okna - film 

15:35 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat 

17:20 Bodo odc. 11 - serial

18:25 Bodo odc. 12 - serial

19:30 Chuligan literacki 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Scenariusz dla nie 

 istniejącego lecz możliwego 

 aktora instrumentalnego - film 

21:30 Porwanie Michela Houellebecqa 

 - komediodramat 

23:15 Sztuka neogotyku odc. 2 - serial

00:20 Dzień kobiet - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 470
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:40 Korona królów odc. 133 - serial
08:10 Korona królów odc. 134 - serial
08:45 Ex libris 
09:15 Flesz historii 
09:35 100 lat polskiego sportu - film 
10:40 Sensacje XX wieku odc. 124
11:15 Spór o historię odc. 69
11:50 Polska Kronika Filmowa odc. 2
12:05 Blisko, coraz bliżej odc. 14 - serial
13:25 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial
14:30 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 11 - serial
16:10 Marzyciele odc. 13
16:40 Orzeł i chryzantema - film 
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Rozmowy o Niepodległości 
 odc. 10
18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 2
19:00 Kanclerz odc. 3 - serial
20:10 Bezpieczne rezerwy. 
 Historia polskiego złota - film 
21:00 Odkryć tajemnicę odc. 6 - serial
22:00 Jak było? odc. 26
22:40 Spirala - dramat
00:10 Sensacje XX wieku odc. 125
00:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 89 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Wspomnienia Sybiraków 
 „10 luty będziem pamiętali” 
09:40 Petra - tajemnicze miasto 
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 Charlie - historia zabawki - film 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 109 - serial
14:50 Papież Polak do Rodaków - serial
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 W obliczu ciemności - film 
23:30 Anatolia - ojczyzna 
 potomków Sema - film 

06:00 M jak miłość odc. 1419 - serial
06:55 Piękno mowy naszych matek 
07:20 Na sygnale odc. 216 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 288
11:25 Rodzinka.pl odc. 110 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1999 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 21 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1419 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 30 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Łzy Cennet odc. 112 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 4 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 46 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1999 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2000 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 82
20:55 M jak miłość odc. 1420 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 odc. 815
23:05 Wolność jak płomień - film 
00:10 Rodzinka.pl odc. 248 - serial
00:40 Rozbite marzenia. 1918-1939 
 odc. 6 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4

07:50 Doradca smaku odc. 40 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2390, 

11:00 Ukryta prawda odc. 656 - serial

12:00 Szpital odc. 498 - serial

13:00 Szkoła odc. 399 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 16 

 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 8

15:30 Szkoła odc. 400 - serial 

16:30 Szpital odc. 499 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 657 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 17 

 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 86

19:50 Uwaga! odc. 5582

20:10 Doradca smaku odc. 26 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2824 - serial

20:55 Milionerzy odc. 146, 

21:35 Zabójcza broń IV - komedia

00:10 Superwizjer odc. 1149

00:45 Tu się gotuje! odc. 9 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 629 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 630 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 73 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 836 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 117 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 783 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2820 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 709 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3818
16:30 Na ratunek 112 odc. 172 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 102 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2821 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 385 - serial
20:05 Polowanie na czarownice - film
22:10 Ślad odc. 22 - serial
23:10 Zrodzony w ogniu - thriller
01:50 Witajcie w dżungli - komedia 

06:50 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 17:20 Bodo 10:40 Sensacja XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Jack Ryan, zastępca szefa CIA, wypowiada mafii 
prywatną wojnę, gdy dowiaduje się o korupcji 
w rządzie oraz o porozumieniu przedstawicieli 
administracji z kolumbijskimi dilerami 
narkotyków.

Behmenowi i Felsonowi grozi więzienie za dezercję. 
Unikną kary, jeśli podejmą się konwojowania 
oskarżonej o paktowanie z diabłem dziewczyny 
do odległego opactwa, gdzie zostanie osądzona.

„Polowanie na czarownice”
(2011r.) Polsat 20:05

„Stan zagrożenia”
(1994r.) TVN 7 20:00
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 114 - serial
07:05 Elif odc. 423 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 15 s. 2 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 67 s. 6 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 31 
 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 173 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Rok w ogrodzie extra 
12:50 Zakochani są wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 424 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 88 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 115 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3430
18:30 Korona królów odc. 174 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:20 Sport 
20:25 Leśniczówka odc. 89 - serial
20:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
22:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
00:25 Warto rozmawiać 
01:20 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 10 s. 2 - serial

05:50 Sąd rodzinny odc. 11 - serial 

06:50 Szpital odc. 209 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 19 s. 3 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 20 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko odc. 1 

 s. 3 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 17 

 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 19+ odc. 18 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 273 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 12 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 48 - serial 

15:25 Szpital odc. 210 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko odc. 2 

 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 21 s. 3 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 22 s. 3 - serial

18:25 Brzydula odc. 189 - serial

18:55 Brzydula odc. 190 - serial

19:30 Zakochani po uszy odc. 18 

 - serial

20:00 Odważna - dramat

22:40 Tłumaczka - thriller

01:25 Moc magii odc. 395

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 14 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 42 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 43 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 36
09:00 Septagon odc. 27 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 1
11:30 Benny Hill odc. 3
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 15 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 119 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 54
15:00 Policjantki i policjanci odc. 481 
 - serial
16:00 Paulina odc. 20 - serial
17:00 Światło twoich oczu odc. 110 
 - serial
18:00 Septagon odc. 28 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 482 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 251 - serial
21:00 Drzewo Jozuego - film
23:10 Silent Hill - horror 
01:10 Trampolina odc. 13

06:00 Niewolnica Victoria odc. 40
07:00 Zbuntowany anioł odc. 156
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 131 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 2 s. 1 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 120 
 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 
 s. 13 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 
 s. 13 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów odc. 2 
 s. 1 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 3 
 s. 1 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 
 s. 13 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 
 s. 13 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 132 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 133 s. 3 - serial
20:00 Strażnik - thriller
22:05 Kamienne pięści - film
00:20 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 10 - serial
01:15 Flash odc. 20 s. 2 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:30 Czerwone i czarne - film

08:40 Skamandryci odc. 4 - serial

09:20 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat 

11:00 Komediantka odc. 2 - serial

12:10 Komediantka odc. 3 - serial

13:15 Witkacego wywoływanie duchów 

 - film

13:35 Tamań - nowela

14:25 Wrzeciono czasu - film 

16:15 Legendy rocka odc. 48 - serial

16:45 Legendy rocka odc. 49 - serial

17:20 Jest sprawa - komedia 

19:00 Powidoki odc. 6 - serial

19:25 Dezerterzy odc. 10

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Salvo. Ocalony - thriller

22:20 Szwedzka teoria miłości - film 

23:50 Koncert muzyki z filmów Andrzeja 

 Wajdy - „Scoring4Wajda” 

01:00 Porwanie Michela Houellebecqa 

 - komediodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 471
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:50 Korona królów odc. 135 - serial
08:20 Korona królów odc. 136 - serial
08:50 Archiwum zimnej wojny odc. 12
09:35 Orzeł i chryzantema - film 
10:45 Sensacje XX wieku odc. 125
11:20 Bezpieczne rezerwy. 
 Historia polskiego złota - film 
12:10 Polska Kronika Filmowa odc. 2
12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 15 - serial
13:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 12 - serial
14:55 Zapomniany bohater 
15:25 O jedno miasto 
16:00 Helikoptery w akcji odc. 4 - serial
17:00 Okolice Chopina - film 
18:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:35 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 63
19:00 Polska Kronika Filmowa odc. 2
19:15 Kanclerz odc. 4 - serial
20:25 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 3 - serial
21:15 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 4 - serial
22:05 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 3 - serial
22:35 11 minut - thriller
00:05 Sensacje XX wieku odc. 126
00:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 90 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
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. 16 - serial
11:15 O tym księdzu nie można 
 zapomnieć - ks. Roman Kotlarz 
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielkie serce Jack - film 
14:00 W obliczu ciemności - film 
15:30 Toliara - film 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Filmowe życiorysy
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. 1 
 - 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 Listy do Eleny - film 
23:45 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

06:00 M jak miłość odc. 1420 - serial
06:50 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 217 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 289, 
11:25 Rodzinka.pl odc. 111 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2000 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 22 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1420 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 31 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Łzy Cennet odc. 113 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 5 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 47 - serial
19:30 Barwy szczęścia odc. 2000 
 - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 2001 
 - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 35 - serial
20:50 Na dobre i na złe odc. 731 
 - serial
21:50 Na sygnale odc. 219 - serial
22:45 Seks, miłość i terapia - komedia 
00:25 Za marzenia odc. 9 - serial
01:20 Za marzenia odc. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5

07:50 Doradca smaku odc. 26 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2391

11:00 Ukryta prawda odc. 657 - serial

12:00 Szpital odc. 499 - serial

13:00 Szkoła odc. 400 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 17 

 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 8

15:30 Szkoła odc. 401 - serial 

16:30 Szpital odc. 500 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 658 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 18 

 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 87

19:50 Uwaga! odc. 5583

20:10 Doradca smaku odc. 27 s. 9

20:15 Gala Bestsellery Empiku 2018 

22:15 Kobieta-kot - film

00:35 Zombieland - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 631 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 632 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 74 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 837 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 118 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 784 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2821 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 710 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3819
16:30 Na ratunek 112 odc. 173 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 103 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2822 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 386 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 256 - serial
20:40 Witajcie w dżungli - komedia
22:55 Ślad odc. 23 - serial
23:55 Mocne uderzenie - komedia
02:20 Dzień dobry, kocham Cię! 
 - komedia 

14:25 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

15:00 Policjantki 
i policjanci

11:00 Komediantka 10:45 Sensacje XX wieku

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

Santee zostaje oskarżony o morderstwo i skazany 
na 25 lat więzienia. W czasie transportu ze szpitala 
ucieka. Na stacji benzynowej porywa dziewczynę, 
nie wiedząc, że Rita jest policjantką.

Beck, człowiek do specjalnych poruczeń, 
na zlecenie potężnego mafiosa udaje się do 
amazońskiej puszczy, by odszukać tam jego syna, 
Travisa. Młodzieniec jednak wcale nie ma zamiaru 
wracać do domu.

„Drzewo Jozuego”
(1993r.) TV 4 21:00

„Witajcie w dżungli”
(2003r.) Polsat 20:40

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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pieczeń rzymska
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
350 g mięsa wieprzowego bez kości (łopatka)
75 g bułki pszennej (czerstwa) 
150 ml mleka do namoczenia bułki
40 g cebuli
15 g masła 
1 szt. jajo 
10 g mąki ziemniaczanej 
10 g bułki tartej
10 g tłuszczu
sól, pieprz (do smaku)

sposób wykonania:
Mięso pokrój, bułkę namocz w mleku, odciśnij i zmiel 

razem z mięsem. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na ma-
śle. Połącz składniki masy z jajkiem, przyprawami, mąką 
ziemniaczaną i dokładnie wymieszaj. Formę wysmaruj 
tłuszczem i wysyp bułką tartą lub wyłóż papierem do pie-
czenia. Całą masę wyłóż do wysmarowanej formy i posyp 
z wierzchu bułką tartą. Wyrównaj powierzchnię masy, wy-
pełnioną foremką stuknij delikatnie o blat, by usunąć nad-
miar powietrza. Przygotowaną pieczeń włóż do nagrza-
nego do 180 stopni Celsjusza piekarnika na ok. 40 minut. 
Podawaj na gorąco z sosem chrzanowym. 

smacznego! Natalia Zdrodowska 
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Włamywacze zatrzymani 
na gorącym uczynku

WŁOCŁAWEK  Po otrzymanej informacji o podejrzanych osobach kręcących się w rejonie byłej stacji paliw 
w pow. włocławskim policjanci niezwłocznie udali się na miejsce. Tam zauważyli i zatrzymali grupę, jak się po 
chwili okazało włamywaczy - dwóch mężczyzn i kobietę. Cała trójka usłyszała już zarzuty. Za przestępstwo, 
o które są podejrzani, grozi im teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności

W miniony czwartek 
(31.01.19) w godzinach poran-
nych policjanci z Brześcia Ku-
jawskiego, pow. włocławski, 
otrzymali informację, że w re-
jonie byłej stacji paliw na tere-

nie powiatu „kręcą się” się dwaj 
mężczyźni i prawdopodobnie 
dokonują włamania. Mundurowi 
niezwłocznie udali się na miej-
sce, gdzie zauważyli opisywane 
osoby, a także wyważone jedno 

z okien w budynku stacji.
Policjanci wylegitymowa-

li mężczyzn. Początkowo dwaj 
mieszkańcy Torunia (22 i 44l.) 
próbowali zaprzeczać jakoby 
mieli nieuczciwe zamiary, jed-
nak z ustaleń funkcjonariuszy 
i zabezpieczonych śladów wy-
nikało coś innego. W pobliskich 
krzakach mundurowi znaleźli 
zestawy wkrętaków, które jak 
się wkrótce okazało, mężczyź-
ni zabrali chwilę wcześniej ze 
środka i szykowali do „wywóz-
ki”. W stojącym nieopodal aucie 
włamywaczy był kolejny dowód 
w sprawie - szczotka, którą 
pokrzywdzony rozpoznał jako 
swoją własność. Ponadto w sa-
mochodzie tym siedziała wspól-

niczka mężczyzn, 23-latka, któ-
ra miała obserwować otoczenie 
i w razie potrzeby ostrzec kom-
panów.

Cała trójka została zatrzy-
mana i przewieziona do komen-
dy. Tutaj, po zebraniu materiału 

dowodowego, wszyscy usłyszeli 
zarzut kradzieży z włamaniem. 
Za przestępstwo to grozi im te-
raz kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

(ak)
fot. KMP Włocławek

Policja nie bierze
Patrol z bydgoskiego Śródmieścia zatrzymał kierow-
cę podejrzanego o próbę wręczenia łapówki. Do zda-
rzenia doszło, gdy funkcjonariusze rozliczali go za 
popełnione wykroczenie. 51-latek obiecał wręczyć 
mundurowym 100 złotych za odstąpienie od czyn-
ności służbowych. Za to przestępstwo grozi mu do  
3 lat pozbawienia wolności.

Bydgoszcz

Chciał go wyciągnąć 
z auta i pobić
Policjanci ruchu drogowego z mogileńskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn 
w wieku 19 i 22 lata. Pierwszy z nich uszkodził volkswagena passata, powodując 
szkody na kwotę 1000 złotych. Drugi natomiast kierował autem bez uprawnień, 
pod wpływem alkoholu i narkotyków. Co więcej, posiadał przy sobie marihuanę. 
Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Mogilno

W poniedziałek (04.02.2019) 
około godziny 00:15 policjanci 
z bydgoskiego Śródmieścia, patro-
lując ulicę Wyszyńskiego, zauważy-
li pojazd ciężarowy przejeżdżający 
przez skrzyżowanie w chwili, gdy 
sygnalizator nadawał czerwone 
światło. Funkcjonariusze natych-
miast pojechali go zatrzymać.

W trakcie legitymowania po-
licjanci poinformowali kierow-
cę o popełnieniu wykroczenia. 
W trakcie tych czynności miesz-
kaniec Grodziska Wielkopolskiego 
zaproponował im przyjęcie ko-
rzyści majątkowej w kwocie 100 
złotych. Mężczyzna w  ten sposób 
chciał uniknąć odpowiedzialności 
za popełnione wykroczenie w ru-
chu drogowym.

Wówczas policjanci poin-
formowali kierowcę, że jest za-
trzymany w związku z obietnicą 
wręczenia korzyści majątkowej 
w zamian za odstąpienie od czyn-
ności służbowych. 51-latek został 
dowieziony do komisariatu, gdzie 
jeszcze tego samego dnia usłyszał 
zarzuty, po czym trafił przed obli-
cze prokuratora. Ten po zapozna-
niu się ze zgromadzonym mate-
riałem dowodowym zastosował 
wobec mężczyzny policyjny dozór. 
Będzie on musiał dwa razy w tygo-
dniu zgłaszać się w komisariacie.

Dodatkowo mieszkaniec Gro-
dziska Wielkopolskiego odpowie 
za popełnione wykroczenie.

(ak), fot. ilustracyjne

W miniony piątek (1.02.18) po 
21:00 do dyżurnego mogileńskiej 
komendy zadzwonił wystraszony 
23-letni mieszkaniec Trzemeszna, 
który poinformował, że na tere-
nie miejscowości Głogówiec w po-
wiecie inowrocławskim podbiegł 
do jego volkswagena passata jakiś 
mężczyzna, który próbował wy-
ciągnąć go z pojazdu, a następnie 
pobić. Agresywny napastnik, wi-
dząc że tak łatwo nie osiągnie celu, 
wyładował swoją złość na samo-
chodzie, powodując w nadwoziu 
różnego rodzaju wgniecenia i pęk-
nięcia. Gdy pokrzywdzony ratował 
się ucieczką w kierunku Mogilna 
sprawca wsiadł do zaparkowanego 
w pobliżu renaulta megane i zaczął 

go gonić.
Informację o zdarzeniu dyżur-

ny niezwłocznie przekazał podle-
głym patrolom. Około 21:40 na ulicy 
Witosa w Mogilnie policjanci ruchu 
drogowego zauważyli pojazd wska-
zany przez zgłaszającego. W środku 
siedziało 2 mężczyzn. Kierującym 
okazał się 22–letni mieszkaniec 
powiatu inowrocławskiego. Jak się 
okazało, nie posiadał on uprawnień. 
Badanie stanu trzeźwości wykazało 
w jego organizmie 0,7 promila al-
koholu. W trakcie dalszej kontroli 
policjanci ujawnili przy nim szklaną 
lufkę i woreczek foliowy z niewiel-
ką ilością marihuany. Funkcjona-
riusze, mając przypuszczenia, że 
mężczyzna może być również pod 

wpływem narkotyków, skontrolo-
wali go narkotestem. Okazało się, 
że 22-latek jest pod wpływem am-
fetaminy. Mężczyzna został zatrzy-
many i przewieziony do policyjne-
go aresztu. Pobrano mu także krew 
do dalszych badań.

Oprócz 22-latka noc w areszcie 
spędził również nietrzeźwy pasażer 
renault, który pół godziny wcze-
śniej uszkodził w Głogówcu volks-
wagena passata. 19-latek miał 1,2 
promila alkoholu w organizmie.  

Zatrzymani mężczyźni od-
powiedzą za swoje czyny przed 
sądem. Starszemu z nich za kiero-
wanie w stanie nietrzeźwości, pod 
wpływem narkotyków i posiadanie 
substancji zabronionej grozi kara 
do 3 lat pozbawienia wolności. Do-
datkowo zostanie ukarany grzyw-
ną za kierowanie bez wymaganych 
uprawnień. Z wyższym wymiarem 
kary musi liczyć się 19-latek. Ko-
deks karny za zniszczenie cudzej 
rzeczy przewiduje karę nawet do 5 
lat więzienia.

(ak), fot. ilustracyjne
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Daj się zobaczyć na drodze!
LIPNO  Każdy z nas bywa pieszym. Niezależnie od okoliczności zadbajmy o własne bezpieczeństwo i daj-
my się zobaczyć na drodze

Przyczyny potraceń pieszych 
są różne. Czasem leżą po stronie 
kierowcy, czasem pieszego, cza-
sem po obu stronach. Tak czy ina-
czej zawsze są okupione dużym 
stresem wszystkich uczestników 
zdarzenia. Praktycznie zawsze, 
jako niechroniony uczestnik ru-
chu, to pieszy odnosi poważniej-
sze obrażenia, bo nie chronią go 
takie systemy zabezpieczające, 
w jakie wyposażone są pojazdy. 

Jak może 
o siebie zadbać pieszy?
Przede wszystkim należy pa-

miętać, że na drodze obowiązuje 
zasada ograniczonego zaufania. 
Nawet, jeśli panują niesprzyjają-
ce warunki drogowe i zdarza się, 
że idziemy asfaltem, bo pobocza 
zasypał śnieg lub są pogrążone 
w błocie należy zejść z jezdni, 
gdy widzimy nadjeżdżające auto.

Pieszy, w miejscach gdzie nie 
ma chodnika, ma obowiązek po-
ruszać się lewą stroną drogi, tak 
by mógł widzieć nadjeżdżający 
pojazd i zachować ostrożność. 
Droga i alkohol to zawsze złe 
połączenie. Dotyczy to zarówno 

kierujących jak i pieszych.
Nic nie zastąpi zdrowego 
rozsądku i wyobraźni
Musimy także pamiętać 

o tym, że na mokrej czy oblo-
dzonej powierzchni droga ha-
mowania pojazdu znacznie się 
wydłuża. Kierowca nie ma szans 
zatrzymać pojazdu w miejscu, 
gdy nagle zobaczy przed maską 
pieszego. Gdy jesteśmy pieszy-
mi często wydaje nam się, że 
jeśli my widzimy nadjeżdżający 
pojazd, to kierowca też nas wi-
dzi. Niestety nie jest to prawdą. 

Film, który stworzyli lipnow-
scy policjanci (dostępny m.in. na 
KPP Lipno – red.), bardzo dobrze 
pokazuje różnicę w widoczności 
pieszego, który ma i który nie 
ma odblasku. Mamy nadzieję, 
że unaoczni on wszystkim, któ-
rzy unikają noszenia odblasków, 
jak bardzo narażają życie swo-
je i innych użytkowników dro-
gi. Kierowca, który w ostatniej 
chwili musi reagować na widok 
pojawiającego się przed maską 
pieszego, szczególnie w zimie 
nie ma łatwego zadania i także 

narażony jest na niebezpieczeń-
stwo. Dajmy szansę sobie i in-
nym. Gdy jesteśmy pieszymi nie 
grajmy z kierowcami „w chowa-
nego”, bo to niestety często gra 
o życie.

Po raz kolejny apelujemy 
o zachowanie zasad bezpie-
czeństwa na drodze. Tym razem 
szczególnie do pieszych. Zakła-
dajmy odblaski, gdy wychodzi-
my na drogę. Zadbajmy o swoje 
bezpieczeństwo dając się zoba-
czyć.

(ak), fot. KPP Lipno

Nakło nad Notecią

Miała 3 promile i chciała 
odjechać spod sklepu
Klient jednego ze sklepów w Sadkach, pow. nakielski, ujął i przekazał policjantom 
kobietę, która kompletnie pijana wsiadła za kierownicę seata i zamierzała odje-
chać z parkingu. Alkomat wykazał w organizmie 43-latki aż 3 promile alkoholu! 
Mieszkanka Bydgoszczy straciła prawo jazdy, a o jej losie zdecyduje sąd.

W piątek (1.02.19) po 19.00 
dyżurny nakielskiej komendy 
został powiadomiony, że z par-
kingu znajdującego się przy 
jednym ze sklepów w Sadkach 
autem osobowym próbuje odje-
chać kompletnie pijana kobieta. 
Na miejsce został skierowany 

patrol z Mroczy. Na parkingu 
przy sklepie mundurowi zastali 
mężczyznę, który oświadczył, że 
stojąc w kolejce wyczuł alkohol 
od jednej z klientek sklepu. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego gdy-
by nie fakt, że kobieta, po wyj-
ściu ze sklepu, udała się prosto 

do zaparkowanego auta, wsiadła 
za kierownicę i zamierzała od-
jechać. Mężczyzna szybko zare-
agował i zabrał jej kluczyki, po 
czym wezwał patrol.  

Mieszkanka Bydgoszczy (43l.) 
została dowieziona do komendy 
i sprawdzona alkomatem, któ-
ry wykazał w jej organizmie aż 
3 promile alkoholu! Mundurowi 
zatrzymali kierującej prawo jaz-
dy i osadzili w policyjnym aresz-
cie. Następnego dnia kobieta 
usłyszała zarzut prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrzeźwości, 
za co grozi jej kara do 2 lat wię-
zienia. Zachowanie kierującej 
oceni sąd.

Na słowa uznania zasługuje 
natomiast postawa obywatela, 
który uniemożliwił 43-latce dal-
szą jazdę. Być może jego zacho-
wanie zapobiegło tragedii.

(ak)
fot. ilustracyjne

Próbował wysadzić 
w powietrze dom!
Toruński sąd na wniosek organów ścigania areszto-
wał na najbliższe trzy miesiące 31-latka. Mieszkaniec 
gminy Zławieś Wielka zabarykadował się w swoim 
pokoju i groził, że zdetonuje butlę z gazem. Od za-
miaru odwiedli go policyjni negocjatorzy. Mężczyzna 
miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz 
grozi mu do 8 lat więzienia.

Toruń

Ostatniego dnia stycznia po-
licjanci z komisariatu w Chełmży 
doprowadzili do toruńskiego sądu 
31-letniego mieszkańca gminy Zła-
wieś Wielka. W poniedziałek (28.01) 
mężczyzna zabarykadował się 
w jednym z pomieszczeń w swoim 
domu i odmawiał wyjścia. Sytu-
acja była poważna, ponieważ loka-
tor miał przy sobie butlę z gazem 
i groził wysadzeniem budynku.

Na miejsce skierowano wszyst-
kie służby ratunkowe. Zespół poli-
cyjnych negocjatorów po kilkudzie-
sięciu minutach rozmowy nakłonił 

desperata do opuszczenia pokoju. 
Mężczyzna trafił do policyjnej celi. 
Okazało się, że był pijany. W orga-
nizmie miał ponad 2 promile alko-
holu.

Po wytrzeźwieniu usłyszał za-
rzut sprowadzenia bezpośrednie-
go niebezpieczeństwa zaistnienia 
zdarzenia zagrażającego zdrowiu 
i życiu wielu osób oraz mienia. Na 
wniosek prokuratora sąd areszto-
wał go na 3 miesiące. Za to prze-
stępstwo może mu grozić do 8 lat 
więzienia.

(ak), fot. ilustracyjne
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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

Tak się składa, że w najbliższych dniach spadnie na 
ciebie wiele spraw, a zabraknie czasu na zastano-
wienie, jak się zachować lub co zrobić w niektórych 
przypadkach. Nie martw się jednak, planety trzymają 
rękę na pulsie i dasz radę ze wszystkim. Rada? Kieruj 
się zdrowym rozsądkiem, swoim interesem i pamię-
taj, że nie jesteś w stanie zadowolić wszystkich.

Z powodzeniem zrealizujesz wszystkie sprawy, które 
wymagają zaangażowania intelektu. Zaliczysz egza-
miny na uczelni, zdobędziesz prawo jazdy bądź po-
myślnie przejdziesz test. W pracy wypatruj szansy na 
poprawienie swojej sytuacji finansowej. Sporo zamie-
szania w sprawach sercowych. Ryby w stałych związ-
kach poznają kogoś fascynującego.

Twoja uwaga skupi się teraz na sprawach serco-
wych. Rozstanie to okazja do zastanowienia się, co 
i dlaczego poszło nie tak. Mimo żalu, ogromu emo-
cji, staraj się wyjść z tego związku z klasą. Kłótnie 
o meble czy sprzęt nie są warte zachodu. Coś się 
zakończyło, więc pora skupić się na przyszłości. Po-
znasz nowe, ciekawe osoby, ale nie wpadaj od razu 
w nowy związek. 

Będziesz w świetnym nastroju, ciekawa świata 
i spragniona swobody. Nie spodoba się to twojemu 
zazdrosnemu partnerowi. Zastanów się, czy zbytnio 
cię nie ogranicza lub nie podcina ci skrzydeł. Jeśli 
tak jest, pora o tym porozmawiać. Z tej konfrontacji 
wyjdziesz zwycięsko. 

Najbliższe dni to odpowiednia pora na uporządkowa-
nie zawiłości majątkowo-prawnych, jakie występują 
w twojej rodzinie. Zajrzyj do dokumentów. Załatwisz 
też teraz sprawy związane z ubezpieczeniami, loka-
tami itp. Czeka cię też kilka spotkań z inspirującymi 
osobami.

Potrzebujesz wyzwań i bez zastanowienia będziesz 
angażować się w sytuacje związane z ryzykiem. Le-
piej, by towarzyszyła temu choć odrobina refleksji, 
bo inaczej wpakujesz się w tarapaty. W pracy do-
jedziesz do wniosku, że stać cię na więcej. Awans 
w zasięgu ręki.

Lubisz stabilizację, ale ostatnio jakby się w niej za-
siedziałeś. Na nerwy działają ci jakiekolwiek zmia-
ny, w tym w pracy. Zmień podejście, a będzie ci 
łatwiej. Może nowe rozwiązania wcale nie są takie 
złe i usprawnią funkcjonowanie zespołu? W związ-
ku zaskocz partnera np. propozycją randki.

Skupisz się na sprawach finansowych. Pochłonie 
cię planowanie inwestycji i zastanawianie się, skąd 
wziąć pieniądze na ten cel. Jeśli pracujesz na własny 
rachunek, będziesz rozważał pozyskanie wspólnika 
bądź dużą kampanię reklamową, która ma przełożyć 
się na większą liczbę klientów. Pamiętaj w tym czasie 
o wypoczynku. Znajdź też czas na refleksję.

Jeśli jesteś złakniony sukcesu, bierz się teraz do pra-
cy. Wyznacz cel, a potem opracuj kreatywne ścieżki 
dojścia do niego. Przeanalizuj każdą nadarzającą się 
okazję, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Perspektywy 
są, ale możesz poczuć się nieswojo w nowej roli. 
Jeśli masz wątpliwości, podziel się nimi z rodziną 
i przyjaciółmi. Otrzymasz od nich wsparcie.

Zamierzałeś zmienić wystrój mieszkania? Świetny 
pomysł. Planety sprzyjają zakupom na korzystnych 
warunkach i wspierają twoją kreatywność. W spra-
wach sercowych zawirowanie. Nie bój się wykonać 
pierwszego kroku. Zyskasz wzajemność, na którą 
od dawna czekasz. Bliższe poznanie tej osoby nie 
przyniesie ci rozczarowania. Śmiało działaj w tym 
kierunku.

Przed tobą trudny czas, który trzeba poświęcić na 
podsumowania i wyciąganie wniosków z własnych 
potknięć. Nie pędź na ślepo do przodu. Lepiej być 
bardziej uważnym. Czeka cię rozmowa z szefem. Albo 
znajdziecie jakieś rozwiązanie konfliktu w zespole, albo 
lepiej dla ciebie, żebyś zmienił pracę na taką, w której 
wreszcie ktoś doceni twoje kompetencje. 

Poczujesz wewnętrzną moc, kiedy niespodziewanie 
wpadną ci do głowy błyskotliwe pomysły. To świet-
ny czas na realizację ambitnych planów. W sprawach 
zawodowych nie idź utartą ścieżką, a zrób coś wbrew 
swoim przyzwyczajeniom. Zyskasz na tym finansowo. 
Poznasz kilka ciekawych osób, które zjednasz sobie 
swoją otwartością, optymizmem i bezpośredniością.
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Wielki bal na dwie okazje
SKĘPE  W minioną niedzielę w ośrodku wypoczynkowym „Jawor” w Skępem bawiły się dzieci z przed-
szkola „Pod lipami” w Wiosce. Okazja była podwójna, a więc i zabawa huczna. – Dzisiaj dzieci bawią 
się na balu choinkowym, ale również, zgodnie z naszą tradycją, świętują dzień babci i dziadka – mówi 
dyrektor Małgorzata Grzywińska

Noworodki

BłażEj LEwandowSKi
 urodził się 1 lutego, 

ważył 3,5 kg i mierzył  
56 cm. Jest synem Sylwe-
stra i Justyny z Żabieńca, 
ma siostrę Marcelinkę

Fot. Lidia Jagielska

KacPEr StojaK
 urodził się 30 stycz-

nia, ważył 2,9 kg i mierzył  
51 cm. Jest synem Zbignie-
wa i Izabeli z Gnojna, a bra-
tem Miłosza 

agatKa wnuczKo
 urodziła się 28 stycznia, 

ważyła 2,8 kg i mierzyła  
52 cm. Jest córką Kamila 
i Barbary ze Steklina, a sio-
strą Wiktorii i Mateusza

zuzia MaLiSzEwSKa
 urodziła się 29 stycznia, 

ważyła 3,4 kg i mierzyła  
56 cm. Jest córką Michała 
i Żanety z Franciszkowa, ma 
siostrę Wiktorię 

zuzanna MaKLaKiEwicz
 urodziła się 31 stycznia, 

ważyła 2,5 kg i mierzyła 
50 cm. Jest córką Tomasza 
i Anity z Lipna, ma brata 
Oskara 

Witajcie na świecie!

W niedzielę do „Jawora” przy-
były całe rodziny przedszkolaków 
z Wioski. Rodzice, bo chcieli podzi-
wiać umiejętności swoich pociech 
i towarzyszyć w zabawie karnawa-
łowej, dziadkowie – bo świętowano 
na ich cześć, a przyjaciele i rodzeń-
stwo po to, aby dodawać otuchy.

– Dziadkowie to najważniejsi 
ludzie w naszym życiu, dają nam 
wielką miłość i słodycze, i zawsze 
mają dla nas czas – mówiły zgod-
nie przedszkolaki, a wtórowali im 

samorządowcy z burmistrzem Pio-
trem Wojciechowskim i przewod-
niczącym rady miejskiej Januszem 
Kozłowskim na czele.

W podniosłej uroczystości 
uczestniczyli licznie przybyli goście. 
Nad merytorycznym i artystycz-
nym przygotowaniem milusińskich 
czuwały przedszkolanki, a za dobrą 
zabawę odpowiedzialność wzięli 
wodzireje. 

Tańcom nie było końca, bo-
wiem z głośników płynęły naj-

modniejsze rytmy tego sezonu, 
a wyborni artyści na parkiet wy-
ciągali nawet najbardziej leniwych 
uczestników imprezy. Niedzielne 
spotkanie przerodziło się w praw-
dziwy bal, na stołach królowały 
same pyszności, a w sercach babć 
i dziadków duma i radość.

Patronem medialnym wyda-
rzenia tradycyjnie już był tygodnik 
CLI.

tekst i fot. Lidia jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Studniówkowe szaleństwo w ZSt
LIPNO  Cztery klasy maturzystów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie bawiły się w minioną sobotę 
w Zajeździe Kama Kowalski w Rumunkach Skępskich. Młodzież wraz z nauczycielami i zaproszonymi gość-
mi świętowała do białego rana

Studniówkę rozpoczęto czę-
ścią oficjalną. Przywitano za-
proszonych gości oraz przede 
wszystkim maturzystów oraz ich 
osoby towarzyszące. Nie brako-
wało słów podziękowania za lata 
nauki oraz słów skłaniających do 
refleksji.

– Zapewne dzisiaj uświada-
miacie sobie, że nie jesteście już 
dziećmi. Nie chodzi tu o wygląd, 
garnitur, piękną suknię, modną 
fryzurę, ale o poczucie, że doj-
rzeliście do tego, aby zmierzyć 
się ze światem i marzeniami. Nikt 
nie może wam obiecać, że będzie 
to łatwe, ale nie ma rzeczy nie-
możliwych, a o marzenia trzeba 

walczyć – przemawiał Mariusz 
Elwertowski, wicedyrektor ZST 
w Lipnie. – Z całego serca życzy-
my wam powodzenia na maturze 
i egzaminach zawodowych oraz 
w dalszym dorosłym życiu – do-
powiedziała Iwona Grubecka, wi-
cedyrektor ZST w Lipnie.

W imieniu organu prowadzą-
cego jakim jest powiat lipnowski 
życzenia składała maturzystom 
także Anna Smużewska. Wspomi-
nała nie tylko o pomyślności na 
egzaminach. Podkreślała podnio-
słość uczestnictwa w samym balu 
studniówkowym.

– Życzę z całego serca, aby 
spędzone tu dzisiaj chwile zapisały 

się w waszej pamięci i w waszych 
sercach jako te najpiękniejsze 
i niezapomniane – powiedziała 
przewodnicząca rady powiatu.

Część oficjalną zamknął uro-
czyście odtańczony tradycyjnie 
polonez. Wręczono także kwia-
ty wychowawcom, dyrekcji oraz 
przedstawicielom zaproszonych 
gości, które miały być podzię-
kowaniem za włożony wkład 
w przygotowanie do egzaminu 
dojrzałości. Obszerną fotorelację 
z balu możecie oglądać na lipno-
cli.pl.

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL



Czwartek 7 lutego 2019 społeczeństwo 27LIPNO–CLI.PL

Bal na sto par
GMINA SKĘPE  W minioną sobotę w remizie OSP w Łąkiem odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci. 
Inicjatorami balu były gospodynie z koła „Łęczanki” oraz społeczność filii szkolnej w Łąkiem, a na parkiecie 
pojawiła się prawie setka dzieci z opiekunami

– Dzisiaj na dzieci czeka 
mnóstwo atrakcji, ponieważ 
otrzymaliśmy wsparcie od staro-
sty lipnowskiego, który objął ten 
bal swoim patronatem – mówi 
organizatorka zabawy Iwona 
Bogdanowicz. – Oprócz tańca, 
malowania twarzy, animatorów, 
zabaw, konkursów, poczęstunku, 
jest oczywiście wizyta mikołaja 
z paczkami dla dziewięćdziesię-
ciorga ośmiorga dzieci. Bardzo 
cieszę się, że wszystko tak wspa-
niale udało się zorganizować i że 

dzieci doskonale bawią się.
W sobotnie popołudnie re-

miza strażacka w Łąkiem wypeł-
niła się po brzegi dziećmi i ich 
rodzinami. Nauczycielki ze szko-
ły w Łąkiem doskonale wcieliły 
się w role wodzirejów balu i nie 
szczędziły sił na parkiecie, za-
grzewając tym samym do zabawy 
wszystkie dzieci, i te najmłodsze, 
i te szkolne. Organizatorzy z Iwo-
ną Bogdanowicz na czele zadbali 
o sponsorów i wzorowy przebieg 
zabawy.

– Cieszę się, że choinki odby-
wają się u nas w wyremontowa-
nej remizie – mówią mieszkańcy 
Łąkiego. – A pierwsza choinka po 
wieloletniej przerwie odbyła się 
już cztery lata temu. Widzimy, że 
jest zainteresowanie wspólną za-
bawą i chcemy, by tego typu im-
prezy organizować. Dziękujemy 
organizatorkom ze szkoły i z koła 
gospodyń wiejskich  za zaangażo-
wanie, a sponsorom za hojność.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Choinka w Bętlewie
W poprzednią sobotę balowali najmłodsi i ich rodzice na sołeckiej zabawie cho-
inkowej zorganizowanej przez miejscowe stowarzyszenie.

Gmina Wielgie

Oczywiście nie mogło za-
braknąć typowych dla choinki 
atrakcji. Kilkadziesiąt osób ba-
wiło się w świetlicy wiejskiej od 
godzin popołudniowych do wie-
czora. Była oprawa muzyczna, 
gry i zabawy prowadził Elf Emil, 
a dla milusińskich oczywiście 

najważniejsza była wizyta św. 
Mikołaja z workiem prezentów. 
Impreza na zakończenie ferii 
przypadła do gustu wszystkim 
uczestnikom i jak zwykle poka-
zała, że mieszkańcy Bętlewa po-
trafią się dobrze bawić. Choinka 
zorganizowana została przez pa-

nie ze stowarzyszenia Klub Bę-
tlewia i objęta była patronatem 
powiatu lipnowskiego i Ośrodka 
Kultury i Biblioteki Gminy Wiel-
gie. Więcej zdjęć z imprezy znaj-
dziecie na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aby og³oszenie ukaza³o siê w tygodniku: 

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH

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

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

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

Aby nadaæ og³oszenie : 

Og³oszenia do kolejnego numeru przyjmujemy do godziny 16    w poniedzia³ki00

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

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupię/Sprzedam
Sprzedam Audi A4, rok 1996, 1.6 benzyna+gaz, 
tel. 721 227 287

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
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

Wynajmę mieszkanie  na okres 8 mie-
sięcy od 01.04.2018 dla jednej osoby 
w rejonie Zbójno, Nowogród, Golub-Do-
brzyń, tel. 601 39 55 88

Sprzedam działkę budowlaną, okolice Wąbrzeź-
na, tel. 721 227 287

Sprzedam 6 ha ziemi w Nowogrodzie, klasa 
III-V, 42 000 zł/ha do negocjacji, tel. 881 005 
185, 695 266 282 

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

Sprzedam ziemię rolną o powierzchni 5,50 ha 
z budynkami gospodarczymi lub bez. Milisze-
wy, tel. 722 183 434 

Wynajmę domek gospodarczy, tel. 888 789 
667 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Osuszanie po zalaniu i remoncie/wyna-
jem sprzętu budowlanego, Wąbrzeźno, 
tel. 578 042 425

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

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

Sprzedam ciągnik C-330, C-363P z turem, 
prasę kostkę, opryskiwacz 400L, 12m, tel. 693 
996 624 

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

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju 15-ty lu-
tego, tel. 693 110 176

Sprzedam prosiaki, tel. 724 924 900 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 
A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Reymonta 
6/61, tel. 889-307-337 

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

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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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

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

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

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

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

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

R E K L A M A

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

O G Ł O S Z E N I E
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Wojtek Bógdał ponownie zwycięża!
SPORTY LOTNICZE  Młody motoparalotniarz z Tłuchowa mocnym akcentem rozpoczął kolejny sezon. 
Projekt „100na100”, którym razem z Kubą Przygońskim uczcili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, zwyciężył w prestiżowym plebiscycie lotniczym Cumulusy w kategorii Extreme

Plebiscyt Cumulusy ma na 
celu wyłonienie najlepszych 
i najbardziej popularnych wśród 
kibiców sportowców lotniczych 
ze wszystkich dziedzin. W tym 
roku odbyła się jego czwarta 
edycja. W sobotę w Gdyni, na 

gali finałowej plebiscytu, pozna-
liśmy zwycięzców poszczegól-
nych kategorii.

Projekt „100na100” – efek-
towne połączenie motoparalot-
niarstwa z driftem – zwyciężył 
w kategorii Cumulus Extreme 

jako najlepszy ekstremalny 
projekt lotniczy. W kategorii 
sportowców pierwsze miejsce 
przypadło Andrzejowi Sołtyko-
wi – utytułowanemu 17-latkowi 
latającemu w tunelu aerody-
namicznym. Warto również 

wspomnieć o zwycięzcach ka-
tegorii zespołów akrobacyjnych 
– Flying Dragons Team, którzy 
wykonują efektowne pokazy 
motoparalotniowe z użyciem 
pirotechniki.

Wojtek Bógdał to pilot Moto-
paralotniowej Kadry Narodowej. 
W ubiegłym roku zdobył dwa 
złote medale Mistrzostw Świata 
– w konkurencjach klasycznych 
w Tajlandii oraz w konkuren-
cjach slalomowych w Egipcie. 
Sporty lotnicze w Polsce są co-
raz bardziej popularne i zyskują 
kolejnych fanów. Według staty-
styk w naszym kraju jest ponad 
7 tys. pilotów paralotniowych 
i motoparalotniowych, jedno-
cześnie jest to najliczniejsza 
społeczność w całym polskim 

lotnictwie cywilnym. Wyrazem 
tego może być fakt, że jedna 
czwarta finalistów plebiscytu 
Cumulusy to motoparalotniarze 
i jest to zdecydowanie numer 
jeden pod względem podziału 
na dyscypliny.

– Jest to dla mnie wielkie 
wyróżnienie i zaszczyt, że mo-
głem odebrać tę nagrodę. Ra-
zem z Kubą dziękujemy wszyst-
kim kibicom, dzięki wsparciu 
których mogło się to udać. Gra-
tulujemy również pozostałym 
finalistom plebiscytu! Dziękuje-
my Sponsorom projektu: firmie 
PKN ORLEN, Red Bull, Dunlop 
i GoPro” – mówi Wojtek Bógdał.

(ak)
fot. nadesłane

Sporty walki

Trenowali w Krakowie
W dniach 25-26 stycznia 2019 r. w Sali Sportów Walki YMCA Kraków odbyło się 
z udziałem ponad 120 kierowników ośrodków, instruktorów i zawodników semi-
narium połączone z noworocznym treningiem.

W imprezie uczestniczyli za-
wodnicy z Lipnowskiego Klubu 
Kyokushin Karate: sensei Paweł 
Olszewski 4 Dan, sempai Sławomir 
Szałczyński 1 kyu oraz Szymon 

Majewski 4 kyu. Treningi prowadził 
sensei Aleksandr Pichkunov 4 dan 
- medalista MŚ Kyokushin, który 
walczył oraz szkolił się w Tokio 
przez kilka lat w K-1 razem z sen-

sei Francesco Filho. W seminarium 
uczestniczyli także trenerzy i za-
wodnicy z Rosji, Ukrainy, Niemiec, 
Czech i Rumunii.

(ak), fot. nadesłane

Grały z mocnymi 
rywalkami
3 lutego 2019 r. UKS Mustang Wielgie wziął udział 
w bardzo dobrze obsadzonym Turnieju Pogoń „Go-
ściniec nad Wisłą” Tczew Cup.

Piłka nożna

W turnieju wystąpiły dwa ze-
społy z I ligi, dwa z II ligi i kolejne 
dwa z III ligi (w tym UKS). Pierw-
sze miejsce w turnieju zajął Sto-
mil Olsztyn, drugie Pogoń Tczew, 
trzecie Stomil II Olsztyn, czwarte 
UKS Mustang Wielgie, piąte Pogoń 
II Tczew i szóste GOSRiT Luzino. 
Indywidualne wyróżnienie otrzy-

mała Paulina Szczepaniak (UKS). 
Skład drużyny: P. Szczepaniak, M. 
Żebrowska, A. Maćkiewicz, J. Wiliń-
ska, A. Olkiewicz, M. Andrzejewska, 
M. Fydryszewska, O. Lejmanowicz, 
A. Kamińska, E. Wenderlich i M. 
Przyborowska. Trenerem zespołu 
jest Michał Ziemiński.

(ak), fot. archiwum


