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Waleczko się wypalił. 
Wasielewski 

szuka lekarzy
POWIAT  Prezes lipnowskiego szpitala Józef Waleczko został od-
wołany z powodu, jak twierdzi starosta lipnowski, wypalenia się. 
Zastąpił go Andrzej Wasielewski. Dyrektora ds. lecznictwa Jerze-
go Szyjkowskiego zastąpił Leszek Ruszkowski, a koordynatorem 
oddziału wewnętrznego została Beata Skowronek z Brodnicy
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Lipnowski szpital to temat 
gorący i budzący emocje wśród 
mieszkańców, pracowników lecz-
nicy, pacjentów i kadry zarzą-
dzającej, i to nie od dzisiaj. Kiedy 
region obiegła informacja o za-
kończeniu szpitalnej ery Józefa 
Waleczko i jego misji zarządzania 
lipnowską lecznicą, większości 
z zainteresowanych nasunęło się 
pytanie: co musiało się wydarzyć, 
że prezes Waleczko został zwol-
niony? Na razie starosta lipnow-
ski szczegółowo o zastrzeżeniach 
do byłego już kierownictwa mó-

wić nie chce, argumentując to zle-
coną w szpitalu kontrolą. I to jest 
uzasadnione. Wiemy jedynie, że 
prezes Józef Waleczko wypalił się. 
Na szczegóły podstaw zwolnienia 
przyjdzie czas.

Starosta czeka na wyniki 
kontroli
– Prezes Józef Waleczko został 

odwołany przez radę nadzorczą 
– informuje starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski. – W jego 
miejsce powołany jest Andrzej 
Wasielewski. Zarządzona została 
kontrola wewnętrzna w szpitalu, 

przewodniczy jej wicestarosta 
Maria Kulig. Chcemy poznać, jak 
wyglądała sprawa roku ubiegłego. 
Zmienił się też dyrektor ds. lecz-
nictwa. Obecnie jest nim chirurg 
Leszek Ruszkowski, czyli stawia-
my na młodzież. Spotkaliśmy się 
z  radą nadzorczą, z prezesem, 
omawiamy w szczegółach pewne 
kwestie i powiem, że jestem z tej 
zmiany zadowolony. Nie chcę wra-
cać do tego, dopóki nie będę miał 
protokołu z kontroli. Wiele spraw 
już jednak nowy prezes rozwiązał 
i za tą inicjatywę i zaangażowanie 
nowemu prezesowi bardzo dzię-
kuję. Szpital funkcjonuje.

Jest już koordynator oddzia-
łu wewnętrznego, jest także ko-
ordynator do przywrócenia funk-
cjonowania oddziału dziecięcego. 
Wszystko wskazuje na to, że lecz-
nica ma rozwijać się, ale przede 
wszystkim zapewniać opiekę 
zdrowotną mieszkańcom nasze-
go powiatu w każdym wieku. To 
ważny sygnał dla rodziców dzieci 
z Lipna i okolic. 

Dokończenie na str. 8

Gmina Skępe

Chcą zamknąć 
szkołę w Łąkiem
Ośmioro rajców poparło zamiar władz gminy w spra-
wie likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem, czworo jest 
przeciwnych takiemu zamiarowi, a dwoje wstrzyma-
ło się od głosu. Uchwała intencyjna czeka teraz na 
opinię m.in. kuratora oświaty.

– Jest to projekt uchwały o za-
miarze przeniesienia uczniów ze 
szkoły filialnej w Łąkiem do szkoły 
podstawowej w Skępem – zastrze-
ga włodarz miasta i gminy Skępe 
Piotr Wojciechowski.

Do uchwały intencyjnej, po 
uzyskaniu niezbędnych opinii, rad-
ni wrócą, by ewentualnie podjąć 
uchwałę właściwą o likwidacji filii 
szkolnej w Łąkiem. Sprawa nie jest 
więc przesądzona, ale zamiar taki 
władze na wtorkowej sesji rady 
miasta wyraziły, a większość rad-
nych ten zamiar poparła.

– Organ prowadzący jest zo-
bowiązany co najmniej na sześć 
miesięcy przed terminem likwidacji 
zawiadomić o zamiarze likwidacji 
szkoły rodziców uczniów, właści-
wego kuratora oświaty oraz organ 
wykonawczy jednostki samorzą-

du. Szkoła publiczna prowadzona 
przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego może zostać zlikwidowana 
po uzyskaniu pozytywnej opinii 
kuratora oświaty – wyjaśnia kie-
rownik wydziału oświaty skępskie-
go ratusza Magdalena Elwertow-
ska. – Główną przyczyną zamiaru 
likwidacji szkoły jest bardzo mała 
liczba uczniów. W roku szkolnym 
2018/2019 nauka odbywa się w kla-
sie 0 i łączonej klasie II z III (nie ma 
klasy pierwszej). Do szkoły łącznie 
uczęszcza 18-cioro dzieci. W klasie 
0 uczy się 10 dzieci, w klasie  II – 5 
dzieci i w klasie III – 3 dzieci. Pro-
gnozy demograficzne na najbliższe 
lata dokonywane na podstawie 
ewidencji ludności wskazują, iż sy-
tuacja nie ulegnie radykalnej zmia-
nie. 

Dokończenie na str. 6

gMinA wielgie

Święto pań z Witkowa

str. 6

Były prezes szpitala Józef Waleczko (na pierwszym planie), obok jego następca
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Początek bieżącego roku 
obfituje w zmiany personalne 
w służbach mundurowych lip-
nowskich jednostek. Z funkcjo-
nariuszami komendy powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, po 
dziesięciu latach dowodzenia jed-
nostką, pożegnał się starszy bry-
gadier Ireneusz Poturalski. Z pod-
sumowań wynika, że był to dobra 
dekada dla strażaków, ich wy-
szkolenia, wyposażenia strażnic 
i bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu. W związku z odejściem 
na emeryturę dotychczasowego 
komendanta zastępca komen-
danta wojewódzkiego straży 
Sławomir Herbowski obowiązki 
komendanta lipnowskiej straży 
powierzył brygadierowi Piotrowi 
Rutkowskiego, dotychczasowe-
mu zastępcy komendanta straży 
w Brodnicy.

– Funkcjonariusze ci przez 
wiele lat pracowali na rzecz bez-

pieczeństwa przeciwpożarowego 
i bezpieczeństwa porządku pu-
blicznego i za to dziękuję – mówi 
starosta lipnowski Krzysztof Ba-
ranowski. – Mamy nowego ko-
mendanta straży, który obowiązki 
ma powierzone na dwa miesiące, 
ale wszelkie wnioski poszły do 
Warszawy i mam nadzieję, że pan 
komendant już wkrótce zostanie 
powołany w pełni na to stanowi-
sko. Jest to Piotr Rutkowski. My-
ślę, że gdy pozna pan społeczeń-
stwo, to będzie miał pan bardzo 
dobry obraz tego jak funkcjonuje 
straż i zapewne będzie miał pan 
tu wielu przyjaciół. Pan Piotr 
przyjeżdża do nas z Brodnicy.

Na emeryturę odszedł też 
dowódca JRG komendy powiato-
wej PSP w Lipnie brygadier Jerzy 
Fydrych, który służbę w pożar-
nictwie rozpoczął 1 września 1985 
roku jako kadet Szkoły Chorążych 
Pożarnictwa w Poznaniu. Podczas 

swojej 22 -letniej kariery w PSP 
zajmował różne stanowiska. Od 
1 lutego 2007 roku był dowódcą 
jednostki ratowniczo-gaśniczej 
komendy powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lipnie. Po 
trzydziestu trzech latach niena-
gannej służby w straży przeszedł 
na emeryturę. Jerzy Fydrych 
to także niezastąpiony rzecz-
nik naszych strażaków, zawsze 
na posterunku, zawsze służący 
wyjaśnieniami, profesjonalny-
mi informacjami dla mediów. To 
rzecznik, który nigdy nie unikał 
dziennikarzy i nigdy nie uchylał 
się od odpowiedzi na zadawane 
pytania. Za wieloletnią współpra-
cę z nami brygadierowi Fydrycho-
wi serdecznie dziękujemy.

Jerzy Fydrych za swoją służbę 
był wielokrotnie nagradzany, od-
znaczany, między innymi Srebr-
nym Krzyżem Zasługi w 2012 roku, 
Medalem Srebrnym za Długolet-

nią Służbę – w 2008 roku, Złotą 
odznaką Zasłużony dla Ochro-
ny Przeciwpożarowej – w 2017 
roku, Złotym znakiem Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych – 
w 2010 roku, dwukrotnie Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa – w 1999 i w 2009 roku, 
Dyplomem Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Pożar-
nej – w 2001 roku. Ostatni awans 
służbowy, do stopnia brygadiera, 
Fydrych otrzymał w 2014 roku. 
Obowiązki szefa JRG teraz pełni 
mł. bryg. Andrzej Myśliwiec.

– W szczególny sposób dzię-
kuję Jerzemu Fydrychowi – mówi 
starosta Baranowski. – Działał 
i współpracował z ochotniczymi 
strażami pożarnymi i wielokrot-
nie ich wyręczał swoją społeczną 
pracą. Był zawsze wielki. Na odej-
ście zdecydował się też Jarosław 
Wilmański i też serdecznie dzię-
kujemy za pracę na rzecz powia-
tu lipnowskiego. Społeczeństwo 
powiatu dziękuje też Januszowi 
Zajączkowskiemu i Mirosławowi 
Ziemkiewiczowi, którego może 
nie wszyscy znają, ale to jest ta 
osoba, która i w urlopie, i w cho-
robowym pracowała, bo tak było 
trzeba.

Aspirant Mirosław Ziemkie-

wicz pracę w komendzie powia-
towej Państwowej Straży Pożar-
nej rozpoczął 1 lutego 1999 roku 
na cywilnym stanowisku refe-
renta w Sekcji Kwatermistrzow-
sko-Technicznej. Na ostatnio zaj-
mowane stanowisko starszego 
inspektora został mianowany  
1 listopada 2014 roku. Po siedem-
nastu latach nienagannej służby, 
a 36 latach pracy 22 lutego 2019 
roku odszedł na emeryturę. Był 
wielokrotnie nagradzany, odzna-
czany, między innymi Medalem 
Srebrnym za Długoletnią Służbę 
– w 2012 roku, Brązową odznaką 
Zasłużony dla Ochrony Przeciw-
pożarowej – w 2014 roku i Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa – w 2016 roku.

– Dziękuję także za współ-
pracę Sławomirowi Tucholskiemu 
z pionu kryminalnego naszej lip-
nowskiej policji – mówi starosta 
lipnowski. – Niełatwą miał pracę, 
najtrudniejsze zadania łącznie 
z zabójstwami. Życzę zdrowia 
i dostosowania do nowych wa-
runków.

Do tematu personaliów 
wśród mundurowych będziemy 
wracać.

Lidia Jagielska

Satyra o pustych autobusach
POWIAT  W minioną środę starosta Krzysztof Baranowski zapewnił rajców o doskonałej sytuacji 
Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego. W ten sposób zdementował docierające do władz po-
mówienia o braku pasażerów w autobusach powiatowych

Powiatowy Zakład Transpor-
tu Publicznego na stałe wpisał się 
już w krajobraz naszych lokalnych 
dróg. Charakterystyczne pojazdy 
są rozpoznawalne i mają swoich 
zwolenników i przeciwników, jak 
wszystko. Tak to już jest, że gdy 
jedni chwalą, inni ganią. Szalę 
jednak przeważyły plotki, które 
dotarły do starosty lipnowskiego 
i wydały się tak poważne, że wło-
darz powiatu zdecydował się zde-
mentować rzekome pomówienia 
na sesji rady powiatu.

– Dochodzą mnie słuchy, że 
ludzie nie są zorientowani i uwa-
żają, że nasze autobusy jeżdżą 
puste – mówi starosta Krzysztof 
Baranowski. – Ja więc przedstawię 
jak wygląda sytuacja w tym roku 
i w poprzednim. Średnio w mie-
siącu sprzedajemy około dzie-
więtnastu tysięcy biletów jedno-
razowych, mamy dziewiętnaście 
autobusów, w planie budżetowym 
rada powiatu zagwarantowała 
pieniądze na zakup nowego au-
tobusu, ale jeśli będzie tak, że do 
naszych szkół średnich przyjdzie 
duża liczba uczniów, to ten jeden 
autobus będzie za mało. Trzeba 
będzie kupić drugi nowy pojazd.

Okazuje się, że w styczniu 
tego roku zakład transportu 
sprzedał ponad 18 tysięcy biletów 
jednorazowych za kwotę 78 tysię-

cy złotych, biletów miesięcznych 
natomiast 720 sztuk za 60 tysięcy 
złotych. W samym tylko styczniu 
zakład obsłużył 29 wyjazdów w ra-
mach wynajmu autobusów i zaro-
bił na tym 11 tysięcy złotych. Rów-
nie doskonale wygląda też luty.

– Nie zakładaliśmy nawet, że 
my będziemy się zajmować wynaj-
mem, ale nasz wynajem jest naj-
tańszy i szkoły, emeryci, parafie 
korzystają z naszego transportu 
– wyjaśnia Krzysztof Baranow-
ski. – Obsługujemy też pogrzeby 
i wesela. W okresie czerwca, lipca 
i sierpnia mamy tak duże obłoże-
nie na wynajmy, że nie jesteśmy 
w stanie spełnić oczekiwań spo-
łecznych. Jeśli więc ktoś twierdzi, 
że ten transport nie jest potrzebny, 
a nawet przedstawiciel ministra 
edukacji mówi, że wzorowo roz-
wiązaliśmy problem transportu, 
to albo rozmija się z prawdą albo 
robi to złośliwie. Mamy takie miej-
scowości jak Skępe, Kikół, gdzie 
musimy podstawiać bisy, bo ina-
czej dzieciaki czy młodzież nie we-
szłaby do tych autobusów. Nasze 
autobusy jeżdżą także w soboty 
i święta. Poprzednia rada powiatu 
dobrze zrobiła, że taki publicz-
ny transport na terenie powiatu 
utworzyła, bo cóż z tego, że dzieci 
przyjdą do szkół, gdy nie mają jak 
dojechać, jak jest w innych powia-

tach, gdzie polikwidowano kursy. 
Dokładamy 1,2 mln złotych decyzją 
rady, bo jest nas na to stać, ale być 
może przyjdzie taki czas, że trans-
port sam będzie się utrzymywał. 
Powiem też, że bilety u nas są dużo 
tańsze, więc urobek na tym mają 
mieszkańcy. Mamy pootwieranych 
dużo linii, których byśmy nie mu-
sieli otwierać, ale ja czekam na to, 
co premier zdecyduje. Jeśli zdecy-
duje, że gminy będą zobligowane 
dowozić swoich mieszkańców do 
centrum swojej gminy, przystąpi-
my do rozmów z włodarzami, bo 
teraz nie ukrywam, lekko się ocią-
gają. Chodzi o to, by i z Łąkiego, 
i Stalmierza, i Krojczyna dojechać 
i odjechać. Myślę, że ten transport 
pozwoli nam na dobry nabór do 
szkół średnich.

Autobusy jeżdżą i na brak 
pasażerów nie narzekają do tego 
stopnia, że władze powiatu są 
z funkcjonowania PZTP już bardzo 
zadowolone, a będzie jeszcze le-
piej, bo przed nami nabór do szkół 
średnich. Ceny biletów, godziny 
i dostępność kursów zapewnia 
dobrą komunikację na terenie po-
wiatu lipnowskiego. Sprawozdanie 
starosty w czasie sesji doczeka-
ło się nawet przeprosin jednego 
z radnych powiatowych, pracow-
nika lipnowskiego ratusza miej-
skiego, aktora lipnowskich jasełek 

Krzysztofa Grzywińskiego.
– To co pan starosta mówi 

dzisiaj o transporcie, to pokłosie 
mojego wystąpienia na spotkaniu 
noworocznym – przyznaje radny 
powiatowy Krzysztof Grzywiński. 
– Jeśli uraziłem, przepraszam. Ja 
orientuję się, że my dokładamy do 
transportu, bo wiem to z naszych 
sesji, sprawozdań. Było to jednak  
wystąpienie, jak pan dyrektor MCK 
Arkadiusz Świerski mówi, z przy-
mrużeniem oka, więc nie wszyst-
ko jest prawdą, a najważniejsze dla 
nas jest to, że uzbieraliśmy pie-
niądze na wyjazdy dla dzieciaków 
z Lipna.

A więc to o to chodziło. Jak 
to staropolskie powiedzenie gło-
si: uderz w stół, a nożyce się ode-
zwą, tak i w czasie sesji na nagłe 
sprawozdanie starosty o stanie 
transportu powiatowego odezwał 
się Krzysztof Grzywiński. I nawet 
przeprosił. A chyba niepotrzeb-
nie. Bo jeśli rzeczywiście to obu-
rzenie władz i nieprawdziwe racje 
mieszkańców wzięły się rzeczy-
wiście z tradycyjnych lipnowskich 
jasełek, czyli przedstawienia no-
worocznego o charakterze chary-
tatywnym wystawionego w kinie 
Nawojka przez lipnowski dom kul-
tury, to świadczy tylko o sile sztuki 
i braku poczucia humoru widzów. 
Satyra, a takim jest wystawiane 

w słusznym celu od wielu lat no-
woroczne przedstawienie, w któ-
rym grają amatorzy, rządzi się 
swoimi prawami i dopuszcza kry-
tykę, i trzeba pamiętać, że sceny 
prezentowane w sztuce teatralnej 
nie są tożsame z rzeczywistością. 
Scenariusz, rzeczywiście dosadny 
i perfekcyjny, napisała w tym roku 
Małgorzata Żarecka-Ziółkowska, 
przedstawienie wyreżyserowała 
Anna Sawicka-Borkowicz, a radny 
Krzysztof Grzywiński zagrał jed-
ną z ról. Wypowiedział na scenie 
powierzoną mu kwestię, odegrał 
rolę i jego odpowiedzialność, na-
wet gdyby taką zakładać, jest tu 
nie na miejscu z prawnego punktu 
widzenia. W sztuce „Na wizji” były 
bowiem i… prawie puste autobusy 
powiatowe, ale i byli mocno pija-
ni lipnowianie czy niezbyt kom-
petentni dziennikarze. A czy tacy 
w Lipnie są? Zostawmy prawa sa-
tyrze, fakty rzeczywistości, a au-
tobusy pasażerom.

A więc sprawozdanie starosty 
z działania zakładu transportu tak, 
bo wiedzy nigdy za wiele, przepro-
siny radnego Krzysztofa Grzywiń-
skiego nie, bo kwestię wypowie-
dział w celu artystycznym.

Uśmiechajmy się drodzy Czy-
telnicy, a poważnie oceniajmy tyl-
ko rzeczywistość.

Lidia Jagielska

Powiat

Mundurowe zmiany personalne
Po przejściu na emeryturę komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie 
Ireneusza Poturalskiego obowiązki szefa jednostki pełni Piotr Rutkowski. Ze służ-
bą pożegnał się też szef jednostki ratowniczo-gaśniczej Jerzy Fydrych.
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Raport nie zostawia złudzeń. Jest źle!
POWIAT  Smutny obraz jawi się z interpretacji wniosków po kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Powiato-
wych Urzędach Pracy. Okazuje się, że oferowane formy pomocy dla bezrobotnych są mało skuteczne. Jak 
jest w Lipnie i powiecie?

Od 2014 r. w Polsce zauważono 
spadek poziomu bezrobocia. Może 
to być zasługą zwiększania dotacji 
na aktywizację. NIK podaje, że naj-
większą popularnością cieszą się 
obecnie staże, szkolenia i prace in-
terwencyjne, ale nie zawsze niosą 
ze sobą trwałe zatrudnienie po ich 
zakończeniu. Bony na zasiedlenie, 
stażowe i zatrudnieniowe to z ko-
lei bardzo rzadko wykorzystywana 
możliwość, chociaż charakteryzują 
się wysoką skutecznością.

Tendencję krajową obserwo-
wać można także w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Lipnie. W grudniu 
2014 r. poziom bezrobocia wynosił 

na obsługiwanym terenie ponad 25 
proc. Z kolei na koniec 2018 r. wy-
nosił już 17,5 proc.

To właśnie na tych latach sku-
piła się NIK, która skontrolował 21 
urzędów pracy na terenie Polski. 
Według kontrolerów statystyki 
urzędów pracy niekoniecznie od-
zwierciedlają rzeczywistość i po-
prawnie pokazują wskaźnik efek-
tywności, gdyż uwzględniały czy 
dany bezrobotny znalazł pracę na 
zaledwie okres 1-3 miesięcy. Jednak 
wg NIK o trwałości zatrudnienia 
można mówić, jeśli przez minimum 
2 lata po aktywizacji dana osoba 
nie wróci do bazy bezrobotnych. 

Rygorystyczne obliczenia kontro-
lerów znacznie odbiegają od tych 
przygotowywanych przez urzęd-
ników. Okazuje się, że wskazywana 
efektywność zatrudnienia popular-
nych staży z 78 proc. (uwzględnia-
jąc zatrudnienie przez 1-3 miesiące) 
spadło do 27 proc. (patrząc w per-
spektywie przepracowania 2 lat), 
a robót publicznych z 76 proc. na 
niespełna 10 proc.

Co więcej, inspektorzy w po-
nad połowie kontrolowanych urzę-
dów stwierdzili nierzetelne przygo-
towywanie indywidualnych planów 
działania dla bezrobotnych.

– W planach tych stosowano 
wobec wielu osób w danym profilu 
jeden szablon, zalecając takie same 
lub podobne działania aktywizują-
ce. Brak dopasowania indywidual-
nych planów działania do potrzeb 
bezrobotnych mógł utrudniać 
powrót tych osób na rynek pracy. 
Część dyrektorów PUP wskazywa-
ła na czasochłonność i relatywnie 
niską skuteczność indywidualnych 
planów działania. Swoisty problem 
stanowiła też niechęć osób bezro-
botnych do współpracy w tym za-
kresie – czytamy na stronie NIK.

Najwyższa Izba Kontroli zwra-
ca uwagę także na fakt, że wraz ze 
zmniejszaniem bezrobocia w urzę-
dach utrzymuje się taką samą licz-
bę pracowników do ich obsługi. 
Poza tym wątpliwości wzbudziło 
profilowanie osób pozostających 
bez pracy. Pokrzywdzone mają być 
osoby z III profilem, czyli te najbar-
dziej wykluczone z rynku. Miały 
bowiem ograniczony dostęp do po-
radnictwa zawodowego i pośred-
nictwa pracy.

Na statystyki z dystansem pa-
trzy dyrekcja Powiatowego Urzędu 
Pracy w Lipnie. Na obsługiwanym 
terenie trudno bowiem o nowe 
stanowiska pracy. Nie powstają 
nowe fabryki i zakłady pracy. Tak 
jak w całej Polsce najbardziej po-
pularne są tu staże. Efektywność 
aktywizacji określana jest na po-
ziomie 60-70 proc. Szczegółowe 
statystyki dotyczące efektywności 
staży w PUP w Lipnie wykonywano 
w 2015 r. Okazuje się, że na 730 sta-
żystów zaraz po zakończeniu stażu 
38 osób wróciło do bazy bezrobot-
nych. Po 2 miesiącach kolejnych 32, 
po 3 miesiącach – 129 osób. Gdy mi-
nęło 6 miesięcy od zakończenia tej 

formy aktywizacji, 300 osób nadal 
pracowało u danego pracodawcy.

– Ponad połowa bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędzie, to 
osoby z podstawowym wykształ-
ceniem, bez wyuczonego zawodu. 
Kierujemy je na staże, licząc że zdo-
będą umiejętności i doświadczenie, 
które pozwolą im przekonać do 
siebie pracodawcę – mówi Mieczy-
sław Rojek, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Lipnie.

 W pierwszej kolejności 
stażyści wysyłani są do pracodaw-
ców, którzy zagwarantują później-
sze zatrudnienie. Nie wszyscy jed-
nak chcą w ciemno podejmować 
wiążące decyzje. W zależności od 
aktualnych możliwości budżeto-
wych i takie oferty w Lipnie się 
przyjmuje, gdyż przy tak wysokim 
poziomie bezrobocia, zdaniem dy-
rekcji, każda okazja aktywizacji jest 
na wagę złota. Wyjątkiem są staże 
w sektorze publicznym. Tu bardzo 
rzadko zdarza się deklaracja za-
trudnienia. Mimo to chętnie staży-
ści z nich korzystają.

Natalia 
Chylińska-Żbikowska

fot. archiwum

W  s k r ó C I e
LIPNO
Weekendowe czytanie 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie wprowadziła nową ofertę dla mieszkańców polegającą już 

nie tylko na korzystaniu z czytelni, która udostępniania niezmiennie swoje zbiory na miejscu, ale też 
teraz, ze względu na duże zapotrzebowania czytelnicze, na wypożyczeniach weekendowych książek 
i czasopism. Do dyspozycji mieszkańców w czytelni Biblioteki Głównej jest bogaty i wartościowy 
księgozbiór podręczny oraz wydawnictwa i publikacje dotyczące regionu. Na miejscu możliwe jest 
wyszukiwanie informacji, przeczytanie bieżących numerów gazet czy też skorzystanie z bezpłatnego 
internetu. Warto więc odwiedzić książnicę w Lipnie przy ulicy Piłsudskiego 22.

LIPNO
koncert na Dzień kobiet
Już w najbliższy piątek, w Dniu Kobiet, na scenie kina Nawojka zaśpiewa Emilia Czekała. Wokal-

istka, konferansjer, flecistka. Córka założyciela Orkiestry Symfoników Bydgoskich Marka Czekały, który 
przekazał jej opiekę nad zespołem w 2016 roku, gdy sam objął funkcję dyrektora Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej. Od tej pory to ona kontynuuje wieloletnie tradycje: dobiera programy poszczególnych 
koncertów, realizuje nowe pomysły, prowadzi koncerty z niezmiennym wdziękiem i humorem, 
z których od wielu lat słynie Orkiestra im. Johanna Straussa. O jej wszechstronnych zainteresowaniach 
może świadczyć fakt, że z wyróżnieniem ukończyła filmoznawstwo oraz język niemiecki na brytyjskiej 
uczelni The University of Hull. Po powrocie do kraju to muzyka stała się najważniejsza: podjęła studia 
na kierunku wokalistyka jazzowa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. Joanny 
Zagdańskiej. W piątek Emilia Czekała zaśpiewa w Lipnie z okazji Dnia Kobiet. Tym razem towarzyszyć 
wokalistce będzie gitarzysta Maciej Olesiński. Organizatorem niezwykłego koncertu jest Miejskie Cen-
trum Kulturalne w Lipnie. Wejściówki należy odebrać w sekretariacie domu kultury. Koncert odbędzie 
się 8 marca o godzinie 18.00.

skĘPe
Drugie święto kobiet 
Burmistrz Skępego Piotr Wojciechowski oraz przewodniczący rady miejskiej zachęcają wszystkie 

kobiety z miasta i gminy Skępe do uczestnictwa w drugim już Miejsko-Gminnym Dniu Kobiet organi-
zowanym przez skępski ratusz. Uroczystość odbędzie się w najbliższy piątek, 8 marca w hali widow-
iskowo-sportowej przy szkole podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Dla przybyłych miesz-
kanek wystąpią milusińscy z przedszkola gminnego w Wiosce oraz uzdolnieni artystycznie uczniowie 
ze szkół w gminie Skępe, instrumentaliści z orkiestry dętej ochotniczej straży pożarnej w Skępem oraz 
grupa estradowa Elkapio z Włocławka. Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek. Uroczyste spot-
kanie rozpocznie się o godzinie 17.00.

Lidia Jagielska

Bohaterski 
komendant
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie 
w czasie wolnym zatrzymał kierowcę, który stwarzał 
poważne zagrożenie na drodze. Okazało się, że męż-
czyzna kierował, mając w organizmie blisko 0,9 pro-
mila alkoholu. Nie posiadał też uprawnień do kiero-
wania pojazdami.

Lipno

We wtorek (26.02.19) przed 
północą nadkom. Piotr Czajkow-
ski wracając do domu zobaczył, 
że jadący przed nim opel ma wy-
raźne problemy z utrzymaniem 
prawidłowego toru jazdy i stwo-
rzył niebezpieczeństwo podczas 
mijania innego kierowcy. Ko-
mendant natychmiast zawiado-
mił o zajściu dyżurnego jednost-
ki, a sam dał kierującemu sygnał 
światłami, na które ten po chwili 
zareagował. Mężczyzna zatrzy-
mał się i wysiadł z samochodu. 
Na pytanie o stan trzeźwości 
oświadczył beztrosko, że wypił 
„tylko ćwiarteczkę”.

– Gdy 49-latek zorientował 
się, że ma do czynienia z poli-
cjantem, usiłował wsiąść do auta 
i ruszyć w dalszą drogę, jednak 
został obezwładniony i zatrzy-
many. Po chwili na miejscu po-

jawił się umundurowany patrol 
prewencji, któremu komendant 
przekazał zatrzymanego – mówi 
podkom. Małgorzata Małkińska 
z KPP Lipno.

Alkomat potwierdził, że 
mieszkaniec powiatu płockiego 
był nietrzeźwy. Miał blisko 0,9 
promila alkoholu w organizmie. 
Jak się okazało nie posiadał 
także uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Wkrótce usłyszy 
zarzut prowadzenia pojazdu 
po drodze publicznej w stanie 
nietrzeźwości i bez uprawnień. 
Za przestępstwo, o które jest 
podejrzany, sąd może orzec za-
kaz kierowania, zobowiązać do 
zapłaty wysokiego świadczenia 
pieniężnego, a nawet skazać na 
karę do dwóch lat pozbawienia 
wolności.

(ak)
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Dokładają gminom
POWIAT  27 lutego 2019 roku podczas obrad IV sesji rady powia-
tu w Lipnie podjęto decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego 
dla trzech gmin z terenu powiatu w łącznej kwocie 350 tys. zł

12-14 marca 2019, Bydgoszcz
Targi Narzędziowo-Przetwórcze

Targi INNOFORM® – cała branża w jednym miejscu

Targi INNOFORM® na do-
bre zadomowiły się w stolicy 
województwa kujawsko-pomor-
skiego. Dotychczasowe edycje 
potwierdziły olbrzymie zapo-
trzebowanie na taką właśnie 
imprezę targową, szczególnie 
wśród przedsiębiorców z Polski 
północnej i środkowej. W dniach 
12-14 marca w Bydgoskim Cen-
trum Targowo-Wystawienni-
czym odbędzie się 3. edycja tego 
jedynego w Polsce wydarzenia, 
dedykowanego branży narzę-
dziowo-przetwórczej. W tym 
roku – na miesiąc przed startem 
imprezy – udział w niej potwier-
dziło 320 Wystawców!  

Strefa 
Usług Przemysłowych
Jak osiągnąć sukces w prowa-

dzeniu firmy? Jednym z kluczowych 

czynników jest stabilny rozwój 
oraz ciągłe zwiększanie portfolio 
Klientów. To z kolei przekłada się 
na większe przychody oraz zysk. 
W jaki sposób go pomnażać i budo-
wać efektywne długofalowe relacje 
biznesowe? Należy przede wszyst-
kim zdobywać nowe kontrakty 
i zlecenia. Zadanie to ułatwi nowość 
na Międzynarodowych Targach IN-
NOFORM®, czyli Strefa Usług Prze-
mysłowych. Wezmą w niej udział  
firmy podwykonawcze, świadczące 
usługi w zakresie produkcji form, 
obróbki materiałów, regeneracji 
narzędzi czy remontów maszyn. 

Nowości, innowacje, 
pionierskie technologie
Innowacyjne technologie, no-

woczesne produkty i realna szansa 
na owocną biznesową współpracę 
to niewątpliwe atuty Targów IN-

NOFORM®. Na Zwiedzających cze-
kają m.in.: wiertła KenTIP FS, za-
pewniające znaczne oszczędności 
kosztów i uproszczenie procesów  
w warsztacie; dwustronne płytki 
WNHX04 z sześcioma krawędziami 
skrawającymi, zapewniające bardzo 
niską chropowatość ścianek i po-
wierzchni czołowych obrabianych 
przedmiotów oraz skracającą czas 
skrawania;  system pomiarowy 
Orca do określania bezdotykowego 
przepływu objętościowego i tem-
peratury mediów ciekłych za po-
mocą podwójnego czujnika ultra-
dźwiękowego; czujniki do pomiaru 
naprężeń mechanicznych kolumn 
wtryskarek; roboty wielostanowi-
skowe, współpracujące UNIVERSAL 
ROBOTS mogące pracować bez klat-
ki bezpieczeństwa; wielofunkcyj-
ne frezy ARM do wysokowydajnej 
obróbki form i tłoczników i wiele 
innych. Targi INNOFORM® to nie 
tylko prezentacja produktów czy 
usług. To także maszyny, które bę-
dzie można obejrzeć podczas pracy. 
Firma FANUC  zaprezentuje proce-
sy ciężkiej obróbki stali C45 na ma-
szynie D21LiB5, 3-osiową obróbkę 
elektrody z miedzi elektrolitycznej, 
a także 5-osiowe frezowanie formy 

wentylatora komputerowego. Pro-
cesy te wykorzystują innowacyjną 
funkcję Nano Smoothing występu-
jącą w wersji trzy- jak i pięcioosio-
wej, która gwarantuje doskonałą 
jakość obrabianej powierzchni. 

Transfer wiedzy, technologii 
i … pracowników!
Targi INNOFORM® to rów-

nież doskonale skomponowany 
program towarzyszący, czyli spe-
cjalistyczne konferencje, podczas 
których eksperci zaprezentują 
najnowsze rozwiązania w dzie-
dzinie produkcji form. Będzie to 
jednocześnie okazja do wymia-
ny doświadczeń i zapoznania się 
z nowoczesnymi technologiami. 
Bydgoski Klaster Przemysłowy 
– współorganizator wydarze-
nia – pierwszego dnia targów  (12 
marca)  zaprasza na konferencję 
pt. ”Automatyzacja w branży na-
rzędziowo-przetwórczej w dobie 
Przemysłu 4.0”. W drugim tema-
tem przewodnim są techniki przy-
rostowe w przemyśle narzędzio-
wo-przetwórczym.  Po raz kolejny 
przedsiębiorcy będą mogli wziąć 
udział w Giełdzie Kooperacyj-
nej, która umożliwia nawiązanie 
bezpośrednich kontaktów bizne-

sowych, a także zapoznanie się 
z najnowszymi trendami w bran-
ży.  Warto również podkreślić, że 
targi branżowe to również świetna 
okazja do nawiązania relacji praco-
dawców z potencjalnymi pracow-
nikami i odwrotnie. To tutaj w jed-
nym miejscu spotykają się liderzy 
branży i doświadczeni specjaliści 
oraz osoby nastawione na rozwój 
zawodowy. Dlatego też Targom 
INNOFORM towarzyszyć będzie 
Strefa Kariery – dla wszystkich 
szukających i oferujących pracę.

Innowacje w realnych kształ-
tach, know-how liderów branży, 
grono specjalistycznych Zwiedza-
jących i dopasowana do ich po-
trzeb oferta Wystawców – przed 
nami 3. edycja Międzynarodowych 
Targów Kooperacyjnych Przemy-
słu Narzędziowo-Przetwórczego 
INNOFORM®! Organizatorzy za-
chęcają do rejestracji on-line i od-
bioru bezpłatnego biletu upraw-
niającego do zwiedzania Targów 
INNOFORM® (tylko do 8-go mar-
ca!) oraz uczestnictwa w bogatym 
programie towarzyszącym.

Więcej informacji na na-
szej stronie internetowej:  
www.innoform.pl

M A T E R I A Ł   I N F O R M A C Y J N Y

W ramach samorządowej 
solidarności radni postanowi-
li przyznać pomoc finansową 
z budżetu powiatu lipnowskie-
go w formie dotacji celowej dla: 
Gminy Miasta Lipna w wysokości 
100 tys. zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania inwesty-
cyjnego pn. „Przebudowa ulicy 
Ogrodowej położonej w mieście 
Lipnie”; Gminy Bobrowniki w wy-
sokości 100 tys. zł z przeznacze-
niem na dofinansowanie zadania 
pn. „Przebudowa drogi gminnej 
Nr 170410C Polichnowo-Gnojno” 
oraz dla Gminy Kikół w wysoko-
ści 150 tys. zł z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej 
Nr 170101C Osówka – Gr. Gmi-
ny – Walentowo – Niedźwiedź 
– Hornówek – etap II” położo-
nej w miejscowościach Trutowo 
i Hornówek.

– Władze powiatu co-
rocznie starają się wesprzeć 
inwestycje drogowe gmin  
z terenu powiatu i dążą do tego, 
by pomoc ta była jak najbardziej 
odczuwalna dla społeczności lo-
kalnej, której dobro mają przede 
wszystkim na uwadze – mówi 
starosta Krzysztof Baranowski.

Radni starają się realizować 

nie tylko swoje inwestycje, ale 
też w miarę możliwości wspierać 
gminy w realizacji bardzo po-
trzebnych i kosztownych inwe-
stycji, jakimi są prace związane 
z budową i przebudową dróg. 
Przeprowadzenie tych zadań 
wpłynie z całą pewnością na po-
prawę jakości i komfortu podróży, 
ale przede wszystkim na wzrost 
bezpieczeństwa zarówno kierow-
ców jak i pieszych na drogach, co 
jest kwestią priorytetową w dą-
żeniu do poprawy infrastruktury 
drogowej, zarówno na drogach 
gminnych jak i powiatowych.

(ak), fot. ilustracyjne

Artyści do dzieła
Do 29 marca można zgłaszać swoje prace do kon-
kursu „Dzieło roku”. Zarówno amatorzy jak i profe-
sjonalni artyści, którzy ukończyli 15 lat, mogą za-
prezentować swoje obrazy, grafiki, rzeźby, rysunki, 
fotografie, multimedia.

Lipno

Na konkurs „Dzieło roku” lip-
nowianie czekają z utęsknieniem 
każdej wiosny. Jest to niepowta-
rzalna okazja dla lokalnych arty-
stów na poddanie ocenie fachow-
ców swoich prac, pasji i dokonań, 
a także zaprezentowanie swojej 
twórczości na publicznej wysta-
wie pokonkursowej. Mieszkań-
cy Lipna w wieku powyżej 15 lat 
mogą zgłaszać do konkursu prace 
z zakresu sztuk wizualnych: ma-
larstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, 
fotografii, multimediów.

Jury przyzna Grand Prix 
„Dzieło Roku” (nagrodę pieniężną 
w kwocie 500 zł) i miejsca: I z na-
grodą w kwocie 300 złotych, II 
z nagrodą 200 zł i III z nagrodą 150 
zł oraz wyróżnienia z nagrodami 
100 zł.

Oceniane będą prace powsta-
łe w roku 2018, niepublikowane 
wcześniej oraz niezgłaszane do 
innych konkursów i wystaw.

Konkurs jest tajny, prace 
podpisane bądź sygnowane nie 
będą rozpatrywane przez jury. 
Każde dzieło musi być opatrzo-
ne godłem, a do zgłoszenia na-
leży dołączyć zamkniętą kopertę 
oznaczoną tym samym godłem 

z umieszczonymi wewnątrz niej 
danymi osobowymi i kontakto-
wymi autora. Karta uczestnika 
dostępna jest w sekretariacie MCK 
lub na stronie internetowej orga-
nizatora. Każdy uczestnik może 
złożyć tylko jedną pracę w kate-
gorii sztuki wizualne. Dzieła ma-
larskie, fotograficzne, graficzne 
i rysunkowe muszą być oprawio-
ne w ramy lub antyramy (prace 
bez oprawy nie będą przyjmowa-
ne do konkursu). Wszelkie inne 
prace zgłoszone do konkursu 
powinny być tak skonstruowane, 
ażeby umożliwić ich prawidłowe 
wystawienie.

Organizatorem konkursu 
jest Miejskie Centrum Kultural-
ne w Lipnie. Prace oznakowane 
godłem wraz z wypełnioną kartą 
uczestnika należy składać w se-
kretariacie Miejskiego Centrum 
Kulturalnego w Lipnie (ul. Piłsud-
skiego 22, tel. 54 287 24 40) do 29 
marca, do godziny 15.30. Wernisaż 
i wręczenie nagród zaplanowane 
jest 11 kwietnia (godz. 17). Wysta-
wa prac potrwa do 26 kwietnia. 
Patronem konkursu jest bur-
mistrz Paweł Banasik.

Lidia Jagielska
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GMINA WIELGIE  W sobotę 2 marca panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Stokrotka” w Witkowie zorganizowały spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet

święto pań z Witkowa

Dokończenie ze str. 1
W roku szkolnym 2019/2020 

prognozowana jest nauka w szko-
le filialnej w Łąkiem przez  
15 uczniów.

Uczniowie z ewentualnie zli-
kwidowanej szkoły filialnej będą 
mieli możliwość kontynuowania 
nauki w Szkole Podstawowej im. 
Gustawa Zielińskiego w Skępem, 
której organizacyjnie obecnie jest 
podporządkowana szkoła filialna 
w Łąkiem. Ratusz zapewni dowóz 
uczniów likwidowanej szkoły auto-
busem szkolnym do SP w Skępem. 
Są też wyliczenia dotyczące wspól-
nej przyszłości dzieci z Łąkiego 
i uczniów skępskiej szkoły. Liczeb-

ność uczniów bowiem, zgodnie 
z twierdzeniem władz gminy, w po-
szczególnych klasach szkoły filialnej 
w Łąkiem jest tak mała, iż włączenie 
ich do poszczególnych oddziałów 
w szkole w Skępem nie spowoduje 
konieczności tworzenia dodatko-
wych oddziałów, więc nie będzie 
stwarzało dodatkowych kosztów 
związanych z zatrudnieniem na-
uczycieli. Szkoła Podstawowa im. 
Gustawa Zielińskiego w Skępem 
posiada też lepszą bazę dydaktycz-
ną, przy szkole znajduje się dobrze 
wyposażony plac zabaw, kompleks 
boisk sportowych „Orlik”, hala 
sportowo-widowiskowa, pracownie 
przedmiotowe, nowocześnie wy-

posażone pracownie językowe oraz 
pracownie komputerowe, bibliote-
ka z bogatym księgozbiorem, to są 
argumenty władz Skępego za włą-
czeniem dzieci z Łąkiego i okolic do 
braci szkolnej w Skępem. W szkole 
filialnej w Łąkiem ze względu na 
małą liczbę uczniów nauka odby-
wa się w klasach łączonych 0 z I, 
II z III. W Szkole Podstawowej im. 
Gustawa Zielińskiego w Skępem nie 
ma klas łączonych, co ma wpłynąć 
pozytywnie na poziom kształcenia. 
To kolejne argumenty władz.

W szkole filialnej w Łąkiem 
zatrudnionych jest obecnie trzech 
nauczycieli, w tym dwóch na czas 
nieokreślony: jeden w wymiarze 

jednego etatu, drugi w wymiarze 
niepełnego etatu. Trzeci nauczyciel 
zatrudniony jest na czas określony 
w wymiarze jednego etatu. Zatrud-
nieni są też nauczyciele języka an-
gielskiego i religii w wymiarze prze-
widzianym w planie nauczania oraz 
jedna osoba jako woźna czy sprzą-
taczka w wymiarze 1/2 etatu i jedna 
osoba w charakterze palacza-kon-
serwatora w wymiarze 1/2 etatu. 
Dalsze losy zawodowe zatrudnio-
nych osób mają być rozstrzygnięte 
na etapie opracowywania arkuszy 
organizacyjnych szkół.

– Celem likwidacji szkoły fi-
lialnej w Łąkiem jest dostosowa-
nie gminnej sieci szkół do realnych 
potrzeb wynikających z zachodzą-
cych zmian demograficznych oraz 
związane z tym racjonalizowanie 
ponoszonych wydatków na zada-

nia oświatowe – wyjaśnia Magda-
lena Elwertowska, szefowa działu 
oświaty w skępskim ratuszu.

Jeśli zamiar stanie się faktem 
poprzez uzyskanie pozytywnych 
opinii i przegłosowanie właściwej 
uchwały, filia w Łąkiem zniknie 
z mapy edukacyjnej gminy Skępe 
z końcem sierpnia, a od 1 września 
dzieci stamtąd, te najmłodsze, bo 
starsze już teraz uczą się w Skę-
pem, będą uczniami szkoły podsta-
wowej w Skępem. Gmina zapewni 
dowóz i opiekę w czasie podróży i, 
jak zapewniają władze, doskonałe 
warunku edukacyjne w skępskiej 
szkole. Nie wszyscy mieszkań-
cy Łąkiego i okolic są z tego faktu 
zadowoleni. O ich reakcji i racjach 
rajców napiszemy w kolejnym nu-
merze CLI. 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Gmina Skępe

Chcą zamknąć szkołę w Łąkiem

Uroczystość rozpoczęła się 
o godz. 18.00 w świetlicy wiej-
skiej. Najważniejszymi gość-
mi były licznie przybyłe panie 
z Witkowa, ale nie mogło za-
braknąć także przedstawicieli 
samorządu gminnego. Wspólnie 
z mieszkańcami biesiadowali 
wójt Tadeusz Wiewiórski, prze-
wodnicząca rady gminy Halina 

Sztypka i skarbnik Bożena Bie-
licka. Byli także druhowie z OSP 
Witkowo. Lokalną społeczność 
reprezentował radny Sebastian 
Pikus.

– U nad takie imprezy to 
tradycja. Dzień Kobiet organi-
zujemy odkąd jestem sołtysem. 
Spotykamy się w gronie pań, 
jest okazja do zabawy i integra-

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

cji – mówi Krystyna Politowska, 
sołtys Witkowa.

Wszystkie panie obdarowa-
ne zostały różami, były życzenia 
i poczęstunek. Impreza trwała 
do godzin wieczornych. Więcej 
zdjęć z imprezy znajdziecie na 
lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Dzień Kobiet 
w Główczynie
Mieszkanki Główczyna i Dyblina spotkały się w sobo-
tę na imprezie z okazji święta pań. Było słodko i wy-
jątkowo.

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Na kilka dni przed kalenda-
rzowym świętem płci pięknej 
skrzyknęli się mieszkańcy dwóch 
sąsiednich miejscowości. Głów-
czyn na czele z sołtys Marzeną 
Dądalską i Dyblin pod czujnym 
okiem Mieczysława Wójtowicza 
włączyły się w przygotowanie 
imprezy. Pieniądze na poczęstu-
nek pochodziły ze środków sołec-
kich. Z uczestnikami biesiadował 
też burmistrz Piotr Wiśniew-
ski, radny Zbigniew Pawłowski, 
a swoją obecnością uroczystość 
zaszczyciła również Aneta Ję-
drzejewska z zarządu wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego. Sala 
OSP Główczyn dosłownie pekała 
w szwach.

– Pierwszy raz robimy to ra-
zem, ale na pewno nie ostatni. 
Mieszkańcy chętnie się integrują, 
spotykają, mają czas na oderwa-
nie od codzienności i spędzenie 
miłych chwil. Obyśmy mogli tak 
częściej – mówią z uśmiechem 
sołtysi Główczyna i Dyblina.

Na imprezie oczywiście nie 
zabrakło fotoreportera tygodni-
ka CLI. Więcej zdjęć znajdziecie 
na lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Pamiętają o wyklętych
LIPNO  1 marca w południe w mieście zawyły syreny, a na budynkach zawisły flagi. Tak lipnowianie uczcili 
pamięć żołnierzy niezłomnych w dniu ich święta. Kontynuacja nastąpi 16 marca, kiedy to w kinie Nawojka 
odbędzie się III Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Żołnierze wyklęci”, wokaliści zaprezentują najistotniejsze 
utwory, a uczestnicy pochylą się nad sylwetką ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka

W piątek 1 marca obchodzi-
liśmy Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych. Jest to 
święto państwowe, poświęcone 
żołnierzom antykomunistyczne-
go i niepodległościowego pod-
ziemia, które nie godziło się, by 
Polską rządziła komunistyczna 
władza. Zostało uchwalone przez 
parlament i jest obchodzone od 
2011 roku.

1 marca oddali cześć
Żołnierzami niezłomnymi 

byli między innymi: generał Au-
gust Fieldorf „Nil”, Józef Kuraś 
„Ogień”, Zygmunt Szendzielarz 
„Łupaszka”, Danuta Siedzików-
na „Inka”. Ostatni z nich – Józef 
Franczak „Lalek”, zginął w obła-
wie 21 października 1963 roku. Do 
dziś nieznane są miejsca pochów-
ku wielu żołnierzy niezłomnych. 
Dzięki pracom ekshumacyjnym 
prowadzonym przez Instytut Pa-
mięci Narodowej identyfikowane 
są kolejne ofiary terroru komu-
nistycznego.

W piątkowe południe, ku 
czci bohaterów tamtych cza-
sów, w naszym mieście zawyły 
syreny, a mieszkańcy uczcili to 
święto wywieszając flagi. Konty-
nuacja i wielka uczta ku pamięci 
żołnierzy niezłomnych odbędzie 
się w Lipnie w sobotę 16 marca. 
Rozpocznie się o godzinie 10.00 
w kinie Nawojka. A to wszystko 
dzięki odbywającemu się w Lip-
nie od trzech lat Ogólnopolskie-
mu Festiwalowi Piosenki „Żołnie-
rze Wyklęci”.

16 marca 
zaśpiewają w hołdzie
– Zapraszamy na III Ogólno-

polski Festiwal „Żołnierze wy-
klęci” – zachęca Krzysztof Ko-
walewski z Miejskiego Centrum 
Kulturalnego w Lipnie. – Wyda-
rzenie jest konkursem wokalnym 
tematycznie poświęconym żoł-
nierzom polskiego powojennego 
podziemia niepodległościowego. 
Bohaterom stawiającym opór 

służbie bezpieczeństwa ZSRR 
oraz polskim władzom komuni-
stycznym. Wartości przez nich 
wyznawane takie jak patriotyzm 
oraz zaangażowanie w obronę 
polskości są godne upamiętnie-
nia i uczczenia.

Festiwal rozpocznie się o go-
dzinie 10.00. Na scenie zaprezen-
tują się wokaliści zakwalifikowani 
do konkursu. Organizatorami fe-
stiwalu są: Miejskie Centrum Kul-
turalne w Lipnie (ul. Piłsudskiego 
22, tel. 54 287 24 40) i Stowarzy-
szenie Historyczno-Patriotyczne 
„Tożsamość”. Celem konkursu 
jest promocja młodych talentów 
i polskiej twórczości o tematyce 
patriotycznej, zdobywanie do-
świadczeń scenicznych, kształto-
wanie umiejętności współzawod-
nictwa. Uczestników trzeciego 
ogólnopolskiego festiwalu zgła-
szały szkoły, domy kultury, pla-
cówki kulturalno-oświatowe 
oraz osoby prywatne. Uczestni-
cy przygotowali jedną piosenkę 
w języku polskim odpowiednio 
dobraną do wieku uczestnika, 
umiejętności wokalnych oraz te-
matyki organizowanego festiwa-
lu. Wstępna kwalifikacja uczest-
ników odbyła się na podstawie 
przesłanych nagrań DEMO.

Uczestników zakwalifikowa-
nych do finału będzie oceniała 
Komisja Artystyczna powołana 
przez organizatora konkursu, 
wokaliści przyjeżdżają na koszt 
własny. Ocenie będzie podlegał 
dobór repertuaru, umiejętności 
wokalne oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny. Konkurs będzie odby-
wał się w kategoriach wiekowych 
uczniów klas IV-VI szkół podsta-
wowych, klas VII i VIII, uczniów 
szkół średnich i osób dorosłych. 
Konkurs rozpocznie się 16 marca 
o godzinie 10.00 w kinie Nawoj-
ka (ulica Mickiewicza 33, Lipno). 
Przeznaczony jest tylko dla so-
listów. Istnieje możliwość zare-
zerwowania noclegów w Hotelu 

Korona w Lipnie.
Z Jolantą Hajdasz 
o jej filmach
Ale to oczywiście nie wszyst-

ko. O godzinie 13.30 bowiem 
w kinie Nawojka rozpocznie się 
emisja filmu „Żołnierz niezłomny 
kościoła”, opowiadający o tragicz-
nych losach i bohaterstwie arcy-
biskupa Antoniego Baraniaka. 
Zaraz po filmie z widzami spotka 
się jego reżyser Jolanta Hajdasz.

– Arcybiskup Antoni Bara-
niak zasługuje na wyniesienie na 
ołtarze, jest osobą świętą – mówi 
Jolanta Hajdasz, reżyserka trzech 
filmów dokumentalnych o wy-
jątkowym księdzu. – I nie chodzi 
tylko o tę jego postawę w więzie-
niu, ale też o postawę człowieka, 
o to że zawsze wyciągał ręce do 
dzieciaków na wsi, że nigdy nie 
przechodził obojętnie obok po-
trzebujących pomocy. Dziecku, 
które było zdolne i mieszka-
ło na wsi, podarował akordeon, 
a w sierocie wykazującym się ta-
lentem muzycznym podtrzymy-
wał talent tak, że z ubogiego, nie-
śmiałego, przytłoczonego życiem 
chłopca stał się dzisiaj profeso-
rem akademii muzycznej, kiedyś 
w Poznaniu, teraz w Szczecinie, 
wybitnym skrzypkiem, znanym 
jako pierwszy skrzypek orkie-
stry kameralnej Agnieszki Ducz-
mal, znanej w całej Europie. Taki 
był arcybiskup i chcę, by stał się 
symbolem tych księży drugiego 
planu, nie zawsze znanych. W na-
szych czasach, gdy mamy do czy-
nienia z obrazoburczymi filmami 
pokazującymi zupełnie niepraw-
dziwy obraz kościoła, niech to 
będzie takim maleńkim głosem 
w obronie tych ludzi, którym my 
zwykli katolicy tak wiele zawdzię-
czamy. Trudno dziennikarzowi 
rozstać się ze sprawą, którą na 
dużą skalę nie zajmuje się nikt 
inny. Do mnie zgłaszali się ludzie 
mówiąc co przeżyli, co pamięta-
ją, co wiedzą. Mamy do czynienia 
z wielkim bohaterem polskiego 
kościoła i państwa, kiedyś bardzo 
skrzywdzonym.

„Żołnierz niezłomny kościo-
ła” to drugi film Jolanty Hajdasz 
o arcybiskupie Antonim Barania-
ku. Warto film obejrzeć i war-
to poznać trudną drogę księdza 
Baraniaka, polskiego biskupa, sa-
lezjanina, kapelana i sekretarza 
prymasów Polski Augusta Hlon-
da (1933-1948) oraz Stefana Wy-
szyńskiego (1949-1951), biskupa 
pomocniczego gnieźnieńskiego 
w latach 1951-1957, arcybiskupa 
metropolity poznańskiego w la-

tach 1957-1977.
Niezłomny 
żołnierz kościoła
Antoni Baraniak w 1920 roku 

wstąpił do nowicjatu Towarzy-
stwa Salezjańskiego w Kleczy 
Dolnej i 28 lipca 1921 roku zło-
żył pierwszą profesję zakonną. 
W 1921-1924 przebywał na stu-
diach filozoficznych w Studenta-
cie Filozoficznym w Krakowie. 30 
maja 1924 roku zdał maturę i 15 
marca 1925 złożył śluby wieczyste 
w Zgromadzeniu Salezjańskim. 
W latach 1924-1927 pracował jako 
wychowawca w Kleczy Dolnej, 
Czerwińsku i Warszawie. Prze-
łożeni zakonni skierowali go na 
studia teologiczne, które odbył 
w latach 1927-1931 na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie. Święceń prezbiteratu 
udzielił mu 3 sierpnia 1930 roku 
w kościele Sióstr Karmelitanek 
w Krakowie arcybiskup Adam 
Stefan Sapieha.

1 września 1933 objął stano-
wisko sekretarza i kapelana pry-
masa Polski kardynała Augusta 
Hlonda. Z chwilą wybuchu II woj-
ny światowej wraz z prymasem 
Hlondem opuścił terytorium 
Polski i udał się do Rzymu. Na-
stępnie od 9 czerwca 1940 roku 
do 1943 roku mieszkał w Lour-
des, a w latach 1943-1945 wraz 
z kardynałem Hlondem w klasz-
torze cysterskim w Hautecombe 
w Sabaudii. W maju 1945 roku 
udał się przez Paryż do Rzymu, 
aby pracować u boku kardynała 
Hlonda. 20 lipca 1945 roku wraz 
z prymasem Hlondem powrócił 
do Polski, do Poznania. Po jego 
śmierci Hlonda został sekre-
tarzem i kapelanem prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. Pełnił tę 
funkcję do 26 kwietnia 1951 roku, 
kiedy to został nominowany bi-
skupem pomocniczym archidie-
cezji gnieźnieńskiej i biskupem 
tytularnym teodozjopolitańskim. 
Święceń biskupich udzielił mu 8 
lipca 1951 roku prymas Wyszyń-
ski. Za swoje zawołanie bisku-
pie przyjął słowa „Daj mi duszę, 
resztę zabierz”. W okresie od 1951 
do 1953 roku pracował w sekreta-
riacie Prymasa Polski.

W nocy z 25 na 26 września 
1953 roku został aresztowany ra-
zem z prymasem Wyszyńskim. 
Osadzono go w Areszcie Śled-
czym na Mokotowie. Tam przez 3 
lata poddawany był brutalnemu 
śledztwu przez oprawców z Urzę-
du Bezpieczeństwa. Był m. in. 145 
razy przesłuchiwany, niekiedy 
po kilkanaście godzin, zrywano 

mu paznokcie, przetrzymywa-
no przez wiele dni bez ubrania 
w lodowatej, pełnej fekaliów celi. 
Mimo okrutnych tortur nie dał 
się złamać i nie obciążył prymasa, 
na czym zależało komunistycz-
nym służbom. Uzyskanie takich 
zeznań umożliwiłoby wytoczenie 
Stefanowi Wyszyńskiemu pro-
cesu o zdradę państwa i dzia-
łalność kontrrewolucyjną. Stan 
zdrowia ks. Baraniaka był już 
wtedy bardzo zły. Zwolniony 30 
października 1956 roku, ponow-
nie podjął obowiązki kierownika 
sekretariatu. 30 maja 1957 roku 
został mianowany przez papieża 
Piusa XII arcybiskupem metropo-
litą poznańskim. 2 lipca 1957 roku 
objął rządy w archidiecezji. Pa-
liusz przyjął 8 września 1958 roku 
z rąk infułata Bolesława Filipiaka 
w archikatedrze poznańskiej.

6 grudnia 1972 roku otrzymał 
pismo Stolicy Apostolskiej po-
twierdzające tytuł metropolital-
ny dla archidiecezji poznańskiej, 
a 2 czerwca 1974 roku zostały 
uwieńczone sukcesem jego dłu-
goletnie starania o utworzenie 
Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego w Poznaniu.

Po długotrwałej i ciężkiej 
chorobie zmarł na raka 13 sierp-
nia 1977 roku. Został pochowa-
ny w podziemiach poznańskiej 
katedry. Arcybiskupa Antoniego 
Baraniaka upamiętnia popier-
sie w archikatedrze poznańskiej 
oraz pomnik w rodzinnej miej-
scowości, Sebastianowie. W paź-
dzierniku 2017 roku arcybiskup 
Stanisław Gądecki poinformował 
o rozpoczęciu procesu beatyfi-
kacyjnego. W tym samym roku, 
w 40. rocznicę jego śmierci, Sejm 
RP przyjął upamiętniającą go 
uchwałę. W 100. rocznicę odzy-
skania niepodległości przez Pol-
skę Prezydent RP Andrzej Duda 
na Zamku Królewskim w War-
szawie odznaczył go pośmiertnie 
Orderem Orła Białego.

Po filmie i spotkaniu z reży-
serką, o godzinie 15.30, poznamy 
zwycięzców tegorocznego, trze-
ciego już festiwalu. Zwieńcze-
niem lipnowskiego świętowania 
będzie koncert akustyczny ze-
społu Forteca. Wstęp wolny.

Sobota 16 marca w naszym 
mieście upłynie pod znakiem 
hołdu i upamiętnienia żołnierzy 
wyklętych. Relację z III lipnow-
skiego festiwalu poświęconego 
żołnierzom wyklętym opubliku-
jemy na łamach CLI.

Lidia Jagielska
fot. ilustracyjne
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Dokończenie ze str. 1
Brak oddziału dziecięcego 

bowiem był jedną z największych 
bolączek mieszkańców i tema-
tem poruszanym na wszelkich 
spotkaniach, sesjach gminnych, 
powiatowych, etc. Władze staro-
stwa, w ślad za szefem szpitala 
najpewniej, zawsze powtarzały, że 
oddziału nie ma, bo nie ma per-
sonelu, bo lekarze chcą za dużo 
pieniędzy za pracę w Lipnie, że 
starania trwają, ale… Dzisiaj widzi-
my, że jednak można, trzeba tylko 
chcieć i że nowy prezes takiego 
zadania odbudowania struktury 
lipnowskiego szpitala jako lecz-
nicy zapewniającej opiekę swoim 
pacjentom niezależnie od wieku 
podjął się. I mamy nadzieję, że 
kontrola pokaże szczegóły i sta-
rosta Baranowski wyjaśni wszyst-
ko dokładnie, co szwankowało 
w lecznicy w ostatnim czasie. Na 
razie wiemy o problemach syste-
mowych.

Spokój po rozmowach 
z pracownikami
– Byłem na spotkaniu staro-

stów i dyrektorów szpitali w To-
runiu, gdzie mówiono o trudnej 
sytuacji w ogóle szpitali powiato-
wych w Polsce – informuje staro-
sta Baranowski. – Jak się za dużo 
mówi przed wyborami, to się póź-
niej ponosi pewne konsekwencje, 
bo ja pozytywnych zmian, jeśli 
chodzi o szpitale, nie widzę. Nie 
było jeszcze takiej trudnej sytu-
acji, jest wielki problem finansowy, 
służba zdrowia jest niedofinanso-
wana, nie ma pieniędzy, nie ma 
zmian systemowych. Sieć szpitali 
miała problem rozwiązać, ale sieć 
jest tylko na papierze. Dobrze, że 
nasz szpital nie ma zadłużenia. Bo 
zadłużenie po SPZOZ-ie spłacamy 
my jako rada, corocznie przezna-
czamy pieniądze na spłatę. Nie 
może być tak, żeby samorządy wy-
pełniały rolę państwa, bo to moja 
składka i państwa, trafia do War-
szawy i stamtąd jest przekazywa-
na do NFZ. Na rynku zdrożał prąd, 
zdrożała żywność, paliwo, podnie-
siono kwotę minimalną i słusznie, 
ale my jako szpital na to pienię-
dzy w kontrakcie nie otrzymali-
śmy. I tu jest tak, że wprowadza 
się pewne normy i wymagania co 
do tego jak ma wyglądać oddział, 
jak sala, ale nie ma środków na ta-
kie cele. Szpitale w całym kraju są 
w bardzo trudnej sytuacji finanso-
wej. Szpital, żeby leczył, musi mieć 
lekarzy, pielęgniarki, techników.

Nowy prezes lipnowskiego 
szpitala spotkał się już, jak infor-
muje starosta, z technikami radio-
logii i innymi pracownikami, płace 
zostały podniesione, w lipcu ma 

być kolejne spotkanie. Sytuacja 
w szpitalu uspokoiła się, spotka-
nie z lekarzami odbył też starosta 
Baranowski.

Kilka miesięcy 
na odbudowę struktury
– Myślę, że kilka miesięcy 

zajmie nam to, by przyszli do nas 
lekarze, a już przychodzą, bo or-
dynatorem oddziału wewnętrzne-
go będzie pani doktor Skowronek, 
która do nas przechodzi z Brod-
nicy – mówi Krzysztof Baranow-
ski. – My jesteśmy dosyć dużym 
szpitalem, bo mamy i neurologię, 
i psychiatrię, która obejmuje nie 
tylko powiat lipnowski.

Trwa remont sal operacyj-
nych ginekologicznych, jest kosz-
torys na remont izby przyjęć, są 
pozyskane środki na zakłady opie-
kuńczo-lecznicze. Rada zapewniła 
w budżecie 3 miliony złotych na 
inwestycje szpitalne, czas pokaże, 
czy wystarczy, biorąc pod uwa-
gę drastyczne podwyżki cen na 
rynku budowlanym. Starosta już 
zapowiedział specjalne spotkanie 
zarządu w sprawie inwestycji i re-
montów w lipnowskim szpitalu, 
po nim będzie wiadomo więcej.

– Nominacja prezesa to jest 
powołanie właściwego człowieka 
na właściwe miejsce – zauważa 
radny  powiatowy Jan Wadoń. – 
Gratuluję i współczuję oraz życzę 
powodzenia. Starosta dał nam 
tło przyczyn obiektywnych, ale 
ja mam pytania, czy odwołanie 
poprzednika związane było tylko 
z przyczynami natury obiektyw-
nej, gdzie rada nadzorcza i zarząd 
powiatu doszły do wniosku, że 
w tym stanie rzeczy nie poradzi 
sobie z tymi problemami obiek-
tywnymi, czy też w tle decyzji 
rady nadzorczej są inne powody.

Waleczko wypalił się
– Poprzedni prezes funkcjo-

nował w szpitalu około dziesięciu 
lat – wyjaśnia starosta Krzysztof 
Baranowski. – Myślę, że nastąpiło 
pewne wypalenie człowieka. Rada 
nadzorcza i zarząd ma całkiem 
inne koncepcje na funkcjonowanie 
lecznicy. Nie ma zagrożenia, spół-
ka nie ma długów. My różniliśmy 
się w koncepcji dalszego funkcjo-
nowania szpitala, braku lekarzy, 
braku pielęgniarek, spraw rozmów 
ze związkami zawodowymi, braku 
komunikatywności z pracowni-
kami i doszliśmy do wniosku, że 
jednak nastąpi zmiana na tym 
stanowisku, żeby ta komunikacja 
między pracownikami a zarządem 
była inna, żeby inna była wizja na 
funkcjonowanie i zatrudnienie 
lekarzy. Nie ukrywam, że ja zdzi-
wiony byłem tym, że w przeciągu 
dziesięciu lat z szesnastu lekarzy 

na oddziale wewnętrznym zostało 
trzech czy czterech. Mamy jeszcze 
oczywiście kontrolę organizacyj-
ną i finansową i dlatego nie chcę 
dużo mówić, ale powiem tylko, że 
nastąpiło wypalenie byłego preze-
sa, trzeba było nowego człowieka 
i nowych pomysłów na realizację 
tego, by szpital powiatowy w Lip-
nie lepiej funkcjonował niż do-
tychczas i to tyle na dziś. Przed 
nowym prezesem stoi duże wy-
zwanie osobiste w sytuacji gdzie 
trudno jest pozyskać szpitalom 
lekarzy, bo część wyjechała na 
zachód, część ma ogromne wy-
magania finansowe, część pracuje 
w przychodniach.

A w naszym szpitalu lekarzy 
mocno brakuje, jak okazało się 
teraz. Bo oprócz zerowego stanu 
zatrudnienia na oddziale dziecię-
cym od wielu miesięcy, problemy 
kadrowe dotykały także internę 
i nie tylko. Czy to rzeczywiście 
efekt wypalenia się prezesa Wa-
leczko teraz, czy może trwający 
cały czas taki sposób zarządzania 
lecznicą przez tego szefa?

Jest miło, 
nie to co dotychczas
– Mnie najbardziej ucieszyło 

na dziś to, że spółka nie ma bieżą-
cego długu – mówi radny powia-
towy Krzysztof Grzywiński. – Gra-
tuluję przede wszystkim Leszkowi 
Ruszkowskiemu objęcia stanowi-
ska, bo to bardzo młody, zdolny 
lekarz i powiem szczerze, sym-
patyczny człowiek, miły, w odróż-
nieniu od wcześniejszych sytuacji 
mających tam miejsce.

I chociaż dyrektor szpitala 
to nie lekarz pierwszego kontak-
tu, okazuje się, że jego podejście 
do drugiego człowieka i jednostki 
zarządzanej jest dla ludzi istotne. 
Wyraźnie z dyskusji trwającej na 
sesji rady powiatu widać, że zmia-
na była potrzebna, że potrzebo-
wali tego mieszkańcy, ale też pra-
cownicy szpitala i władze powiatu. 
I nikt za zwolnionym szefem nie 
płacze.

– Społeczeństwo oczekiwało 
od nas zmiany w funkcjonowaniu 
szpitala i mam tu na myśli oddział 
pediatryczny – mówi radny po-
wiatowy Jerzy Kowalski. – Wcze-
śniej odbyło się spotkanie zarządu 
powiatu ze związkami zawodowy-
mi. Jak widzimy temat techników, 
temat związków zawodowych zo-
stał już rozwiązany. Mam nadzieję, 
że te wszystkie zmiany przyczynią 
się do tego, że społeczeństwo 
uzna, że były to dobre zmiany 
i przyniosły rezultat, z którego 
wszyscy będziemy zadowoleni 
poprzez to, że będziemy mieli do-
stęp tutaj w powiecie do właściwej 

służby zdrowia, opieki medycznej 
i myślę to pod kątem dzieci, które 
często wymagają szybkiej opieki 
medycznej. Dorosły sobie poradzi, 
a dziecko nie zawsze powie, co go 
boli, a diagnoza i pomoc muszą 
być natychmiastowe. Gratuluję 
panu prezesowi i trzymam kciuki.

Lekarzy szukają na gwałt
– Serdecznie dziękuję tym 

wszystkim, którzy do zagadnienia 
podchodzą w sposób życzliwy – 
mówi prezes lipnowskiego szpita-
la Andrzej Wasielewski. – Jest po-
trzebne nam wsparcie i życzliwość 
władz powiatu jak i społeczeń-
stwa, i pracowników. Funkcjono-
wanie szpitala to nie tylko kwestia 
opieki zdrowotnej, ale też kwestia 
największego zakładu pracy w po-
wiecie lipnowskim. To jest bowiem 
czterdzieści milionów złotych 
wchodzących w osiemdziesięciu 
procentach prawie na wypłatę 
świadczeń pracowniczych. To są 
pieniądze, z których znaczna część 
społeczeństwa żyje i funkcjonuje. 
Funkcjonowanie szpitala to też 
miejsce, gdzie rodzą się dzieci. 
To utrzymanie oddziału pedia-
trycznego wraz z oddziałem no-
worodkowym będzie gwarantem 
utrzymania oddziału położnicze-
go, a to z kolei skutkuje tym, że 
mieszkańcy miasta i powiatu będą 
mogli się chwalić czy szczycić tym, 
że miejscem ich urodzenia jest 
miasto Lipno. W innym przy-
padku, jeśli od tego odejdziemy, 
mieszkańcy powiatu lipnowskiego 
jako miejsce swojego urodzenia 
będą podawali inne miejscowości 
jak Dobrzyń, Rypin, Włocławek, 
Toruń czy Sierpc. W tym zakresie 
jest potrzebna pełna mobilizacja 
i pełne wsparcie. W tej chwili na-
wet nie chcę rozmawiać o czynni-
kach ekonomicznych, które mogą 
iść za tymi działaniami, o tym bę-
dziemy myśleć później, natomiast 
zwracam się z gorącą prośbą do 
tych wszystkich, którzy w tym 
zakresie mogą poprzeć i pomóc. 
Oddział pediatryczny to nie tylko 
jest potrzeba naszego szpitala, ale 
także potrzeba wszystkich funk-
cjonujących w powiecie POZ- ów. 
Bo przecież gdzie można odsy-
łać dziecko, które kończy proces 
leczniczy w podstawowej opiece 
zdrowotnej i pediatra musi kie-
rować do szpitala? Do odległych 
miejscowości? To nie tylko jest 
kwestia przewiezienia dziecka, ale 
też kwestia uczestnictwa w tym 
procesie rodziców i to jest bardzo 
wiążące i ciężkie. Dziękuję bardzo 
za określenie w kategoriach pozy-
tywnych mojej pierwszej decyzji, 
jaką podjąłem w tym szpitalu, tj. 
powołania doktora Ruszkowskie-
go. To jest młody człowiek, am-
bitny i myślę, że wsparcie z jego 
strony będzie bardzo budujące dla 
mnie. Odpowiadam na pytanie, 
kiedy ruszy oddział pediatryczny. 
Oczywiście wtedy, kiedy uda się 
nam skompletować kadrę. Dzi-
siaj jest już powołany doktor pe-
diatra neonatolog na określony 

czas pracy w okresie miesiąca, ale 
z pełnomocnictwem do koordy-
nacji na rzecz tworzenia oddzia-
łu pediatrycznego. Jest powołany 
i od 1 marca wchodzi nowy koor-
dynator oddziału wewnętrznego. 
Jest to pani doktor, specjalista 
chorób wewnętrznych wraz z pul-
monologią i prawdopodobnie od 
1 maja kolejny lekarz zatrudniony 
będzie na oddziale wewnętrznym, 
a w międzyczasie zatrudniać bę-
dziemy rezydenta. Idziemy w kie-
runku poszukiwania wsparcia dla 
lekarzy młodych, doktor Rusz-
kowski rozpoznanie prowadzi już 
wśród studentów medycyny tych, 
którzy są mieszkańcami tego ob-
szaru i z nimi będziemy podejmo-
wali rozmowy na temat praktyk 
i ewentualnej kontynuacji pracy 
w naszym szpitalu. Ja może trosz-
kę żartobliwie powiem, że w trud-
nych sytuacjach trzeba myśleć 
o pozyskiwaniu lekarzy dobrych, 
a skonfliktowanych ze swoim kie-
rownictwem w miejscu, gdzie do 
tej pory pracowali. To może być 
dobry nabór i możemy z tego mieć 
pożytek. Inną formą jest ktoś, kto 
rotacyjnie jest wyrzucany lub re-
zygnuje z podmiotu, w którym 
pracował i to jest przypadek, któ-
ry może być różnie oceniany i z ta-
kich nie chcielibyśmy korzystać. 
Najlepszy jest nabór wtedy, kiedy 
gdzieś powstaje jakiś romans mię-
dzy pracownikami służby zdrowia 
i z uwagi na jakieś obawy oceny 
obyczajowej ludzie podejmują 
decyzję o przemieszczeniu się 
i zmianie miejsca zamieszkania 
i wtedy mamy i lekarza, i lekar-
kę. To jest wtedy tzw. instytucja 
lekarza rodzinnego w szpitalu 
i to są najlepsze nabory. Zrobimy 
wszystko, co tylko możliwe, żeby 
ten szpital funkcjonował.

Doświadczony dyrektor
Starosta zapewnia, że nowego 

prezesa Andrzeja Wasielewskie-
go zna wiele lat i że jest to osoba 
z doświadczeniem w zarządza-
niu służbą zdrowia, bo 11 lat sze-
fował zatrudniającej pól tysiąca 
osób przychodni we Włocławku. 
Andrzej Wasielewski był rzeczy-
wiście szefem Miejskiego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej we Włocławku, 
a ostatnio szefem Powiatowego 
Zakładu Transportu Publicznego, 
kandydował na radnego miejskie-
go we Włocławku. Ma 58 lat.

– Gratuluję nowemu pre-
zesowi objęcia tego stanowiska 
i jednocześnie dziękuję, ze przyjął 
pan to stanowisko – mówiła prze-
wodnicząca rady powiatu Anna 
Smużewska. – Życzymy rozwią-
zania tych problemów, trudnych 
problemów, które stoją przed 
prezesem. Myślę jednocześnie, że 
będzie w końcu realne i możliwe, 
żeby młodzi lekarze z powiatu 
lipnowskiego mogli znaleźć pracę 
w naszym szpitalu i dla nas pra-
cować.

Do tematu będziemy wracać.

Lidia Jagielska, fot. (ak)

Waleczko się wypalił. 
Wasielewski szuka lekarzy

Powiat
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dzień Kobiet i Mężczyzn
ŚWIĘTA  Kiedy jest obchodzony Dzień Kobiet, wie każdy. Ale czy wiadomo kiedy jest obchodzony 
Dzień Mężczyzn? Tutaj trzeba się trochę zastanowić

Dzień Kobiet zaczął być ob-
chodzony od 8 marca 1910 roku. 
Jednak pierwszy Dzień Kobiet 
zaistniał już 28 lutego 1909 
roku. Pierwsze tego typu świę-
to zostało ustanowione przez 
Socjalistyczną Partią Ameryki 
po zamieszkach w Nowym Jor-
ku. Związane to było z marszem 
protestacyjnym kobiet w marcu 
1908 roku. W marszu tym brało 
udział ponad 15 tysięcy kobiet, 
a związany on był ze zrównaniem 
praw ekonomicznych i politycz-

nych kobiet i mężczyzn. Marsz 
ten był również początkiem 
trzymiesięcznego strajku kobiet, 
który rozpoczął się na przełomie 
1909/1910 roku. Strajk ten skoń-
czył się tragicznie, bo zginęło 
w nim ponad 120 kobiet.

Na pamiątkę tych wydarzeń 
w 1910 roku Międzynarodówka 
Socjalistyczna w Kopenhadze 
ustanowiła obchodzony na ca-
łym świecie Dzień Kobiet. Dzień 
ten miał być próbą zrównania 
praw wyborczych pań. Właśnie 

po tej dacie poszczególnie kraje 
europejskie uznały i zaczęły ob-
chodzić Dzień Kobiet.

Ciekawie wyglądał Dzień Ko-
biet w Rosji. Tu zaczęto go ob-
chodzić od 1913 roku. W dniu 8 
marca 1917 roku panie w Rosji 
zorganizowały protesty pod ha-
słem „Chleb i pokój”. Po rewolu-
cji październikowej 1917 roku Le-
nin dał się przekonać i uznał ten 
dzień jako święto państwowe. 
Natomiast od 1965 roku Dzień 
Kobiet w Rosji jest dniem wol-

nym od pracy.
Dzień Kobiet obecnie jest 

obchodzony we wszystkich kra-
jach Europy. W Armenii (po odłą-
czeniu się od Rosji) obchodzony 
jest miesiąc kobiet i trwa on od 
8 marca do 7 kwietnia. We Wło-
szech w Dzień Kobiet panie są 
obdarowywane gałązkami akacji 
srebrzystej, a w Rosji dodatko-
wo jeszcze czekoladą. W kra-
jach śródziemnomorskich panie 
otrzymują kwiaty, a w Portugalii 
są organizowane małe przyjęcia 
tylko dla pań.

W Polsce Dzień Kobiet za-
częto świętować od 1993 roku. 
Największy rozkwit tego dnia na-
stąpił w latach 70-tych za czasów 
PRL-u. Święto to miało pokazać, 
że kobiety występują w każdej 
dziedzinie życia. Obowiązkowo 
panie otrzymywały kwiat goździk 
i parę rajstop. Dopiero w latach 
90-tych zamiast goździka wszedł 
tulipan, obowiązkowo w foli. Tak 
było w pracy. A w domu był to 
również kwiat, czekolada lub 
paczka kawy.

Obecnie Dzień Kobiet to bar-
dzo często organizowane małe 
przyjęcia w lokalu w damskim 
gronie, a na terenach wiejskich 
to spotkania towarzyskie w wiej-
skiej świetlicy, gdzie panowie ba-

wią się w kelnerów. Tyle wiado-
mości na temat Dnia Kobiet.

Dzień Mężczyzn nie jest 
dniem tak popularnym jak świę-
to pań. Powstał on stosunkowo 
niedawno, bo w 1999 roku. Mało 
kto wie, że pierwszym krajem, 
który wprowadził to święto jest 
Trinidad i Tobago. Święto te zo-
stało poparte uchwaloną rezo-
lucją ONZ jako zrównanie praw 
obu płci.

Jako Światowy Dzień Męż-
czyzny przyjęto dzień 19 listo-
pada. Jednak w różnych krajach 
termin tego męskiego święta 
jest różny. W krajach byłego 
ZSRR jako Dzień Mężczyzny wy-
znaczono 23 lutego. W Polsce 
natomiast Dzień Mężczyzny ob-
chodzony jest dwa dni po święcie 
kobiet, czyli 10 marca. Dzień ten 
bardzo często utożsamiany jest 
w kościele katolickim ze świętem 
uczczenia pamięci 40 męczenni-
ków z Sebasty.

Jak można uczcić te dwa 
święta? Może wspólne spotkanie 
w nastrojowej atmosferze? Kto 
jednak ma zrobić ten pierwszy 
krok? Tutaj decyzje pozostawia-
my naszym czytelnikom.

(Maw)
fot. ilustracyjne

Obyczaje

Popielec – czas pokuty
W krajach katolickich Popielec jest ważnym wydarzeniem, który na katolików na-
kłada pewne obowiązki. Czy jest to obowiązek uczestniczenia we mszy świętej?

Środa popielcowa zwa-
na również wstępną środą jest 
pierwszym dniem Wielkiego 
Postu. Przypada na 46 dni ka-
lendarzowych przed świętami 
Wielkanocnymi, czyli między 
5 a 10 marca. Nie ma nakazu 
uczestniczenia we mszy świętej 
w tym dniu, ale większość prak-
tykujących katolików uważa to 
za swój obowiązek.

Według obrzędów katolic-
kich w tym dniu kapłan posypu-
je głowę wiernego popiołem na 
znak pokuty. Zwyczaj posypywa-
nia głowy popiołem wprowadził 
do kościoła katolickiego papież 
Urban II w XI wieku. Popiół po-
chodził z poświęconych w Nie-
dzielę Palmową i spalonych 
palm z ubiegłego roku. Obrzęd 
ten zastępuję akt pokuty. Ka-
płan najpierw modli się wspól-
nie z wiernymi, a w modlitwie 
jest mowa o 40-dniowym po-
ście. W samym akcie posypywa-
nia głowy popiołem kapłan wy-
mawia słowa: „Prochem jesteś 

i w proch się obrócisz” lub też 
słowa „Nawracajcie się i wierz-
cie w ewangelię”.

W środę popielcową katoli-
ków obowiązuje powstrzymy-
wanie się od pokarmów mię-
snych (od 14. roku życia) i post 
ścisły (między 18. a 60. rokiem 
życia), czyli ograniczenie swoje-
go posiłku do syta do jednego 
dziennie.

Posypywanie głowy popio-
łem jest nie tylko zwyczajem 
katolickim. Jest to obrzęd znany 
dużo wcześniej, gdy zaczął obo-
wiązywać w kościele katolickim. 
Wzmianki o nim możemy zna-
leźć już w Starym Testamencie, 
a konkretnie w księgach Jona-
sza i Joela. Był także stosowany 
w starożytnej Grecji i państwach 
arabskich jako znak pokuty i ża-
łoby. Również na kontynencie 
amerykańskim posypywanie 
popiołem było wykorzystywane 
wśród obrządków szamańskich 
Indian amerykańskich.

Kościół katolicki po wpro-

wadzeniu tego obrzędu przez 
papieża Urbana II nazwę Środy 
Popielcowej ratyfikował dopie-
ro w 1570 roku na Soborze Try-
denckim. Jakie znaczenie ma to 
posypywanie popiołem?

Popiół jest symbolem prze-
mijalności tego świata. Popiół 
według tradycji żydowsko-
chrześcijańskiej pokazuje ułom-
ność życia ludzkiego, znikomość, 
ból, żałobę oraz śmiertelność. 
W powiązaniu z Chrystusem jest 
znakiem oczyszczenia, odrodze-
nia i zmartwychwstania. Tylko 
silna wiara, ćwiczenia duchowe 
i wyrzeczenia oraz bezintere-
sowne dawanie ma zapewnić 
życie wieczne. Jest również 
początkiem drogi duchowej 
i uczestniczenia w wielkim po-
ście przez okres 40 dni. Wielki 
Post ma przygotować katoli-
ka do najważniejszego święta 
w kościele katolickim jakim jest 
święto Wielkiej Nocy.

Jak mamy pościć? W środę 
popielcową obowiązują nas dwa 

rodzaje postu. Pierwszym jest 
post ilościowy, a drugim post ja-
kościowy. W pierwszym możemy 
spożyć tylko trzy posiłki w cią-
gu dnia, ale tylko jeden z nich 
może być posiłkiem do syta. 
W drugim przypadku wierny ma 
obowiązek powstrzymać się od 
pokarmów mięsnych. Już w cza-
sach średniowiecza taka postną 
potrawą był żur, który uchodził 
za potrawę ubogą i sporządzaną 
na zakwasie żytnim. Chleb był 
smarowany tylko powidłami, nie 
używano masła. Po wsi chodzo-
no z garnkiem żuru, a w gospo-

dach wieszano śledzia lub jego 
szkielet. Na wsiach spożywano 
Pamułę, czyli gęstą zupę z kwa-
szonej kapusty z brukwią i su-
szonymi śliwkami. Poszczenie 
biednych i bogatych było wyra-
zem równości społecznej przed 
Bogiem. Były regionu w naszym 
kraju, gdzie na znak rozpoczę-
cia postu powstrzymywano się 
również od wszelkich prac.

Wszystko to po to, aby być 
godnym dostąpienia w przy-
szłości wejścia do Domu Ojca.

(Maw)
fot. ilustracyjne
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Mama 4 plus w KrUS
FINANSE  Ogłoszony przez rząd i wprowadzany program 
„Mama 4 plus” dotyczy także pań mieszkających na wsi, które 
zajmowały się nie tylko doglądaniem dzieci, ale i gospodaro-
waniem. Kto może otrzymać takie świadczenie?

Dodatkowe świadczenie może 
uzyskać kobieta, która urodziła 
i wychowała lub wychowała co naj-
mniej czwórkę dzieci i ma 60 i wię-
cej lat. Dodatkowo na pieniądze 
mogą liczyć także ojcowie, którzy 
wychowali przynajmniej czwórkę 
dzieci i osiągną wiek 65 lat. Ojcowie 
otrzymają świadczenie tylko w wy-
padku śmierci lub porzucenia dzie-
ci przez matkę. Świadczenie może 
być przyznane tylko w przypadku, 
gdy matka lub ojciec dzieci nie 
posiada dochodu zapewniającego 
niezbędne środki utrzymania, albo 
ma prawo do emerytury lub renty 

w wysokości niższej niż wysokość 
najniższej emerytury.

Aby otrzymać pieniądze, nale-
ży złożyć wniosek do KRUS. Świad-
czenie może przyznać prezes Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego, tylko jeżeli matka lub ojciec 
dzieci legitymuje się okresami pod-
legania ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników, chyba że emeryturę 
lub rentę wypłaca jej wyłącznie 
jednostka organizacyjna Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku rolników dodat-
kowo należy złożyć oświadczenia 
sytuacji rodzinnej i majątkowej. 

W nich należy potwierdzić czy m. 
in. posiada się gospodarstwo, czy 
uzyskuje inne dochody, czy prowa-
dzi dział specjalny produkcji rolnej 
itd. Okoliczności te mogą zostać 
potwierdzone również odpowied-
nimi zaświadczeniami (np. z urzę-
du skarbowego, urzędu gminy). 
Do wniosku należy dołączyć akty 
urodzenia dzieci, a także inne do-
kumenty, które mogą mieć wpływ 
na przyznanie świadczenia. Wnio-
sek ma co prawda 10 stron, ale jest 
prosty w wypełnieniu.

(pw)

Zwierzęta

Rekompensata za zakaz
Afrykański Pomór Świń spowodował, że gospodarze zmuszeni byli dostosować 
się do zasad bioasekuracji. Niektórzy nie przeszli pozytywnie kontroli lekarzy 
weterynarii. Otrzymali zakaz hodowli, ale mogą uzyskać rekompensatę.

Niedawno ukazały się ocze-
kiwane od dawna wzory wnio-
sków o pomoc finansową dla go-

spodarstw, dla których wydano 
decyzję o zakazie utrzymywa-
nia świń. Rekompensaty mogą 

otrzymać nie tylko gospodarze 
ze stref zagrożonych. Kwota po-
mocy stanowi iloczyn średniej 
rocznej liczby świń utrzymywa-
nych w gospodarstwie w okre-
sie 12 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc, w którym został 
wprowadzony zakaz, jednak nie 
więcej niż 50 sztuk dla jednego 
producenta świń, i kwoty 0,36 
zł oraz liczby dni w danym roku 
kalendarzowym obowiązywania 
zakazu.

Maksyalnie za roczny okres 
zakazu rolnik może otrzymać 
6.570 zł. Wnioski w tej sprawie 
hodowcy mogą przedstawiać 
w powiatowych biurach ARiMR.

(pw)
fot. ilustracyjne

Konkursy

Pochwal się gospodarstwem
Do 29 marca rolnicy mogą zgłaszać swoje gospodarstwa do ogólnopolskiego kon-
kursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest 
przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, ARiMR, Państwo-
wą Inspekcję Pracy, KOWR oraz 
także nasz Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
Konkurs ma długą historię. Wła-
ściciele zgłaszanych gospodarstw 
mają okazję do zaprezentowania 
swoich warsztatów pracy i osią-
gnięć zawodowych, zdobycia cen-
nych nagród, a także poddania 
gospodarstwa profesjonalnemu 
audytowi bezpieczeństwa pra-

cy, który przeprowadzą komisje 
konkursowe.

Podczas eliminacji sprawdzą 
one czy zasady ochrony zdrowia 
i życia są stosowane w ocenianym 
gospodarstwie, a także czy wy-
eliminowane są w nim zagroże-
nia wypadkowe. W skład komisji 
konkursowych wchodzą specja-
liści z zakresu bhp w rolnictwie, 
reprezentujący Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego, 
Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Państwową 

Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradz-
twa Rolniczego, Ochotniczą Straż 
Pożarną i inne instytucje działa-
jące w środowisku wiejskim.

Tym, co przyciąga rolników 
do konkursu, są także nagrody. 
Główną jest ciągnik rolniczy. Do 
25 maja rozstrzygnięty będzie 
etap regionalny konkursu, do  
15 czerwca etap wojewódzki. Wi-
zytacja gospodarstw w etapie 
krajowym odbędzie się między  
9 a 27 lipca. 

(pw)

Żniwne wybory 
Wybory do Izb Rolniczych zaplanowano na 28 lipca. 
Data wzbudza spore kontrowersje. Jest to środek żniw. 
To także czas największego nasilenia urlopów. Są więc 
obawy o to czy rolnicy udadzą się do urn oraz czy będą 
w stanie zbierać wymagane pod kandydaturą podpisy.

Izby rolnicze

Podczas walnego zgromadze-
nia Krajowej Rady Izb Rolniczych 
proponowano inne terminy: 7 lipca 
i 9 czerwca. Uzasadniano, że są one 
dogodniejsze dla rolników. Tym-
czasem wybory do izb nie cieszą 
się wysoką frekwencją. Zazwyczaj 

jest ona jednocyfrowa. Mimo zgła-
szanych obaw większość członków 
walnego zgromadzenia opowie-
działa się za terminem 28 lipca. 
Mimo porażki zwolennicy innych 
terminów wyborów nie składają 
broni. Napisali list do ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi. Liczą na jego 
interwencję. Podczas zebrania nie 
głosowano nad wnioskiem złożo-
nym m. in. przez Kujawsko-Pomor-
ską Izbę Rolniczą, a dotyczącym 
odwołania Wiktora Szmulewicza 
z funkcji prezesa Krajowej Rady Izb 
Rolniczych.

(pw)
fot. ilustarcyjne

Sztuczna data
Tegoroczna zima miała dość nieoczekiwany prze-
bieg. Rozpoczęła się tradycyjnie jeszcze w grudniu, 
a w styczniu zdarzały się mrozy i opady śniegu, ale 
luty był już zapowiedzią wiosny. Dla rolników ozna-
cza to nieco przyśpieszoną wegetacje.

Uprawy

Samorząd rolniczy postu-
luje więc o zmianę terminu, od 
którego można rozpocząć wy-
siew nawozów azotowych mine-
ralnych. Dotąd termin ten to 1 
marca. Oziminy, które wcześniej 
rozpoczęły w tym roku wegeta-
cję, wymagają nawożenia. Szcze-
gólnie istotne jest podratowanie 
ich azotem. Najbardziej koniecz-
ne zabiegi są w rzepaku, który 
jest rośliną wymagającą sporo 
azotu. Rolnicy argumentują, że 
w tym roku nie było proble-
mu z zalaniem pól przez wody 

roztopowe, ani okrywy śnież-
ne, ani także zmarzniętej ziemi. 
W związku z tym nic nie stało 
na przeszkodzie, by bezpiecznie 
dla środowiska rozpocząć wy-
siew azotu. Rolnicy zwrócili się 
więc do ministra, by ten zmienił 
przepisy wprowadzając pewne 
odstępstwa. Chodziłoby o to, by 
możliwe było przesunięcie daty 
z 1 marca na wcześniejszą, jeśli 
stwierdzi się korzystne warunki 
meteorologiczne.

(pw)

Czas chowacza
Szkodniki rzepaku nie próżnują. Gdy tylko tempera-
tura gruntu osiąga ok. 6 stopni Celsjusza, pojawia się 
mały chrząszcz – chowacz brukwiaczek.

Uprawy

Chowacz zimuje w ziemi. 
Gdy temperatura gruntu rośnie, 
owad wyczuwa to i wydostaje 
się na powierzchnię. Chowacz 
to mały chrząszcz o długości ok. 
4 mm. Samice po wydostaniu 
się z ziemi składając jaja nieco 
poniżej wierzchołka pędu rze-
paku. Po ok. 2 tygodniach z jaj 
wykluwają się larwy. Mają one 
postać pędraków o długości 7 
mm. Są białe lub żółtawe i po-
siadają ciemną główkę. To larwy 
stanowią wielkie zagrożenie dla 

rzepaku ozimego, który dopie-
ro co przetrwał zimę. Okresem 
żerowania chowacza jest ma-
rzec. Próg szkodliwości wynosi 
10 chrząszczy w żółtym naczy-
niu w ciągu 3 dni. Można także 
stosować metody obserwacji 
roślin. Wówczas próg wynosi 2-4 
chrząszczy chowacza na liściach 
sercowych roślin. Jeśli próg zo-
stanie przekroczony, należy 
zastosować zabieg przy użyciu 
środków ochrony roślin.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Dodatkowy koszt 10 miliardów zł

Projekt ma być gotowy w połowie marca i prze-
kazany do konsultacji społecznych. – Wierzę, że 
pan prezydent z przyjemnością złoży pod nim 
podpis. Od 1 lipca zmiany wejdą w życie, roz-
pocznie się zbieranie wniosków. To dodatkowy 
koszt 10 mld zł, ale to najlepsza inwestycja, in-
westycja w rodzinę  – dodała minister.

Jeszcze miesiąc

Minister Elżbieta Rafalska poin-
formowała, że projekt jest gotowy 

i może być zaprezentowany lada 

dzień. – Słuchamy i wnikliwie ana-
lizujemy uwagi partnerów społecz-
nych. (…) Liczymy na to, że do końca 

marca projekt zostanie przyjęty przez 

Radę Ministrów – stwierdziła. Prace 

powinny zakończyć się na początku 

kwietnia

Przełomowe zmiany

Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając har-
monogram realizacji projektów tzw. Nowej Piątki, 
zapewnił, że jesteśmy gotowi, by „wdrożyć roz-
wiązania bez zbędnych formalności dla wszystkich 
emerytów, rencistów emerytura od 1 maja”. Mówiąc 
o programie „Rodzina 500+” stwierdził natomiast, 
że to program przełomowy. – My przez „Nową 
Piątkę” i nowe postulaty zbudowaliśmy fundament 
stabilności dla Polaków. To jest stabilność w obsza-
rze pracy, rozwoju, potrzeb społecznych i potrzeb 
bytowych, bo bez nich ciężko podejmować decyzje 
życiowe – mówił premier.

Szczególna piecza nad seniorami
Jak przyznała podczas spotkania w KRPM minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, „Em,erytura+” to znako-mita propozycja. – Osoby starsze to ta grupa, którą jesteśmy szczególnie zainteresowani. (…) Emeryci i renciści naprawdę czekają na ten jednorazowy dodatek – podkreśliła szefowa MRPiPS. I dodała: „Przyszedł taki moment, gdy możliwości budżetu są takie, że możemy to dodatkowe świadczenie sfi-nansować”.

Skąd pieniądze?  

Jak wskazał Morawiecki, źró-
dła finansowania proponowanych 
rozwiązań to m.in. redukcja „sza-
rej strefy”, uszczelnienie podatku 
VAT, uszczelnienie podatku CIT oraz 
uszczelnienie Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

„Emerytura+” i „Rodzina 500+” 
na każde dziecko od 1 lipca 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elż-
bieta Rafalska podczas prezentacji „mapy drogo-
wej” zmian zapowiedzianych w tzw. Nowej Piątce 
zadeklarowała, że projekt dotyczący dodatkowe-
go świadczenia „Emerytura+” jest gotowy i może 
być zaprezentowany choćby jutro. Projekt doty-
czący świadczenia „500+” na każde dziecko ma 
być przedstawiony w połowie marca.

„500+” na pierwsze dziecko

– Jest jeszcze jeden projekt w naszej „Piątce”, pro-
gram „Rodzina 500+”. Dzisiaj ta pomoc może być 
adresowana do każdego dziecka, bez względu na 
kryterium dochodowe. Jeszcze niedawno wydawa-
ło się, że niemożliwe jest wprowadzenie programu 
„Rodzina 500+”, a wystarczyło zmniejszyć lukę 
VAT, uszczelnić systemy, uważnie przeanalizować 
budżet i znalazły się środki na programy przeło-
mowe, budujące silną polską rodzinę – mówiła mi-
nister Elżbieta Rafalska.
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Co? Gdzie? Kiedy?kujawsko-pomorskie 
urodziny Chopina

KONCERTY  209 lat temu urodził się Fryderyk Chopin – 
związany z naszym regionem wielki polski kompozytor, któ-
rego utwory zna, wykonuje i podziwia cały świat. W miniony 
weekend w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbyły się po-
święcony mu koncert oraz spacer śladami artysty

 Golub-Dobrzyń
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza wszystkich zainteresowanych do 

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

 Dom Kultury zaprasza na koncert akustyczny zespołu Kobranocka. Wydarzenie 
odbędzie się w piątek 22 marca od godz. 19.00. Bilety w przedsprzedaży po 35 zł, 
w dniu koncertu po 40 zł są do nabycia w sekretariacie DK. Początki grupy Kobra-
nocka sięgają roku 1984. Pierwszy koncert zespołu odbył się rok później w Riwierze, 
w czasie festiwalu „Poza Kontrolą”. Następnie Kobranocka towarzyszyła Die Toten 
Hosen w czasie trasy po Polsce. W 1986 zespół zarejestrował 10 nagrań, z których 
dwa zdobyły dużą popularność na falach Rozgłośni Harcerskiej. W tym samym roku 
grupa wystąpiła po raz pierwszy w Jarocinie. W roku 1987 ukazała się pierwsza płyta 
Kobranocki „Sztuka Jest Skarpetką Kulawego”, a dwa lata później kolejna „Kwiaty 
Na Żywopłocie”, zawierająca słynny cover Stonesów - „Współczucie dla diabła” oraz 
„Kocham Cię jak Irlandię”. W roku 1990 zespół wydał płytę „Ku Nieboskłonom”, 
w 1994 - „Niech popłyną łzy”, w 1999 - „Gold” i w 2005 - „Sterowany jest ten świat”. 
Pojawiły także składanki - „Gold”, „Koncert” i „The Best Of...”. 

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału  

w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”. Wydarzenie jest kon-
kursem wokalnym tematycznie poświęconym żołnierzom polskiego powojennego 
podziemia niepodległościowego. Bohaterom stawiającym opór służbie bezpieczeń-
stwa ZSRR oraz polskim władzom komunistycznym. Wartości przez nich wyznawane 
takie jak patriotyzm oraz zaangażowanie w obronę polskości są godne upamiętnienia 
i uczczenia. Impreza odbędzie się 16 marca. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostęp-
ne są na stronie mck-lipno.pl.

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

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

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu eko-

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

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

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

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

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

 Rypiński Dom Kultury zaprasza wszystkie teatry amatorskie działają-
ce samodzielnie lub przy szkołach, stowarzyszeniach, instytucjach kultu-
ry, itp. do udziału w Rypińskiej Wiośnie Teatralnej – jednym z najstarszych 
Ogólnopolskich Przeglądów Amatorskich Zespołów Teatralnych. Tegoroczna  
45. edycja imprezy odbędzie się w dniach 16 – 18 maja 2019 roku w zmodernizowa-
nej sali kinowo–teatralnej Rypińskiego Domu Kultury.

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

oprac. (ak)

Koncerty

Kasia Popowska zaśpiewa 
w Golubiu-Dobrzyniu
Już w sobotę 30 marca nie lada gratka dla miłośników muzyki. Na deskach Domu 
Kultury w Golubiu-Dobrzyniu wystąpi zespół Wrzosowiska i Kasia Popowska. 
Można kupować wejściówki na to wydarzenie.

Popowska jest polską woka-
listką, kompozytorką i autorką 
tekstów. Artystka zdobyła wiele 
nagród na festiwalach muzycz-

nych. Jej najbardziej znane utwo-
ry to „Przyjdzie taki dzień”, „Tlen” 
i „Lecę tam”. Od początku marca 
2017 roku brała udział w progra-

mie „Twoja twarz brzmi znajomo”. 
Koncert Zespołu „Wrzosowiska” 
z udziałem Kasi Popowskiej zawie-
ra utwory Edwarda Stachury oraz 
kilka premierowych piosenek Kasi. 
W trakcie koncertu Kasia występuje 
z zespołem jako wokalistka i gita-
rzystka. Wspólnie z Dawidem Krzy-
kiem liderem zespołu, wprowadza 
w świat poezji gitarą i śpiewem. 
Start imprezy o godz. 20.00. Bilety 
dostępne w sprzedaży: 40 zł/50 zł 
w dniu koncertu. Więcej informacji 
w sprawie biletów pod nr tel.: 56 68 
32 408.

(ak)
fot. Wikipedia

Był nie tylko twórcą oryginal-
nej muzyki, która – jak to często 
bywa u najlepszych z najlepszych - 
i dziś wydaje się zaskakująco świe-
ża i nowoczesna, ale też jednym 
z najwybitniejszym pianistów 
wirtuozów swojego czasu. Jego 
koncerty były wydarzeniami gro-
madzącymi śmietankę towarzyską 
i intelektualną europejskich me-

tropolii. Jego dorobek kompozy-
torski trafił do światowego kano-
nu muzyki klasycznej.

Dworek w Szafarni, w któ-
rym mieści się obecnie Ośrodek 
Chopinowski i gdzie co roku od-
bywają się konkury chopinowskie 
dla najmłodszych adeptów, był 
miejscem, w którym jako młody 
człowiek bywał. Znawcy odnajdują 

w twórczości Chopina muzyczne 
ślady fascynacji folklorem Kujaw, 
który poznał właśnie podczas tych 
wizyt. W dworze w Kłóbce, obec-
nie odrestaurowanym i otwartym 
dla zwiedzających, mieszkała pod 
koniec życia jedna z jego wielkich 
miłości i jedyna oficjalna narze-
czona Maria Wodzińska Orpiszew-
ska, utalentowana malarka.

– Kujawsko-Pomorskie to re-
gion Chopina. Jego spuścizna jest 
dla nas ważna, a związane z jego 
postacią miejsca od lat skutecz-
nie promujemy jako atrakcje tu-
rystyczne naszego województwa 
– podkreśla marszałek Piotr Cał-
becki.

(red), fot. Szymon Zdzie-
bło/tarantoga.pl





Czwartek, 7 marca 2019

14:00 Elif

06:00 Telezakupy
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif odc. 439 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 31 s. 3 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 83 s. 7 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 47 
 s. 4 - serial
11:30 Korona królów odc. 186 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca 
12:55 Afryka Południowa odc. 3 - film
13:50 To był rok! - Kulisy
14:00 Elif odc. 440 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 97 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 129 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3445
18:30 Korona królów odc. 187 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 266 
 s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 43
23:50 Ocaleni odc. 50
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 
 odc. 89

06:00 Ukryta prawda odc. 499 - serial 

07:00 Sąd rodzinny odc. 27 - serial 

08:00 Szpital odc. 225 - serial 

08:55 Brzydula odc. 217 - serial

09:30 Zakochani po uszy odc. 31 

 - serial

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 34 - serial 

12:20 Ukryta prawda odc. 289 - serial 

13:20 Sąd rodzinny odc. 28 - serial 

14:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 64 - serial 

15:20 Szpital odc. 226 - serial 

16:20 Gotowe na wszystko odc. 18 

 s. 3 - serial

17:20 Przyjaciele odc. 4 s. 5 - serial

17:50 Przyjaciele odc. 5 s. 5 - serial

18:20 Brzydula odc. 221 - serial

18:55 Brzydula odc. 222 - serial

19:30 Zakochani po uszy odc. 32 

 - serial

20:00 Godziny szczytu III - komedia 

21:55 Poznaj mojego tatę - komedia 

00:10 Oszuści odc. 10 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 8 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 58 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 59 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 58
09:00 Septagon odc. 43 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 37
11:30 Benny Hill odc. 15
12:00 Galileo odc. 727 
13:00 Detektywi w akcji odc. 132 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 64
15:00 Gliniarz i prokurator odc. 27 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 28 
 - serial
17:00 Policjantki i policjanci odc. 497 
 - serial
18:00 Septagon odc. 44 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 498 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 264 - serial
21:00 Agent z przypadku - komedia
22:50 Kobiety i mafia odc. 1 - serial 
23:50 Kobiety i mafia odc. 2 - serial 
00:50 Żona dla milionera odc. 2

06:00 Niewolnica Victoria odc. 56
07:00 Zbuntowany anioł odc. 172
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 154 s. 4 - serial
09:00 Rodzinny interes odc. 3 - serial
10:00 Zaklinaczka duchów odc. 18 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 19 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 19 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 19 
 - serial
16:00 Rodzinny interes odc. 3 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 4 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 154 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 155 s. 4 - serial
20:00 Straszny film 4 - komedia 
21:45 Aniołki Charliego - komedia
23:40 Koszmar następnego lata - horror 
01:40 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 20 - serial 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:30 Monolog trębacza - film 

09:00 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 7 - serial

12:45 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 8 - serial

14:15 Studio Kultura - rozmowy 

14:30 Taśmy Kultury 

15:10 Awatar, czyli zamiana dusz - film

16:20 Chłopcy - dramat

18:00 Jaujard, człowiek, 

 który ocalił Luwr - film 

19:20 Pegaz odc. 118

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Szkoła podstawowa - komedia 

22:05 Koło pióra 

22:40 Świątynie kultury odc. 1 - serial

23:20 Scena klasyczna odc. 45

00:15 Rodzina na sprzedaż - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 494
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:45 Korona królów odc. 171 - serial
08:15 Korona królów odc. 172 - serial
08:45 Bitwa pod Warną - film 
09:55 Po PRL-u
10:30 Sensacje XX wieku odc. 137
10:55 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 3 - serial
12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 5
12:20 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 9 - serial
13:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 1 - film 
14:35 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 2 - film 
15:35 Pearl Harbor odc. 1 - film 
16:40 Zapora - film 
17:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 11
18:55 Polska Kronika Filmowa odc. 5
19:10 Przeprowadzki odc. 8 - serial
20:15 Wyjęci spod prawa odc. 4 - serial
21:20 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 3 - serial
22:15 Spór o historię odc. 159
23:00 Szerokie tory odc. 125
23:35 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 6 - serial
00:30 Sensacje XX wieku odc. 74

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków odc. 4 - 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 Oratorium średniowieczne 
 „Ordo Virtutum” św. Hildegardy 
 z Bingen 
13:40 Procesja dziejów
14:00 Męczeństwo św. Perpetuy - film 
14:50 Kabwe 
14:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
15:00 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
 - film 
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 40 dni ze św. Gerardem
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 11 - 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 Fryderyk Chopin i jego muzyka 
 odc. 2
22:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Sanktuarium Matki Bożej 
 w La Salette 
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:50 Na dobre i na złe odc. 734 
 - serial
06:45 Operacja Zdrowie! odc. 18
07:20 Na sygnale odc. 14 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 3
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 306
11:25 Rodzinka.pl odc. 127 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2016 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 38 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 734 
 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 47 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 13 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 21 s. 1 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 4
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 35
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 51
19:35 Barwy szczęścia odc. 2016 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2017 
 - serial
20:40 Program rozrywkowy 
20:45 The Good Doctor odc. 29 
 s. 2 - serial
21:40 Mama i ja - komedia 
23:20 Na sygnale odc. 222 - serial
23:50 Weselna gorączka - komedia 
01:30 Deutschland 83 odc. 7 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2407

11:00 Ukryta prawda odc. 998 - serial

12:00 Szpital odc. 887 - serial

13:00 Szkoła odc. 650 - serial

14:00 19+ odc. 351 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3

15:30 Szkoła odc. 651 - serial

16:30 19+ odc. 352 - serial

17:00 Szpital odc. 888 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 999 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 109

19:50 Uwaga! odc. 5605

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2837 - serial

20:55 Milionerzy odc. 235

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 19

22:30 Nie kłam, kochanie - komedia 

00:40 Odwróceni - ojcowie i córki 

 odc. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 660 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 661 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 90 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 853 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 134 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 835 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2837 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 881 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 304 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 294 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2838 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 401 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 132 s. 12
21:10 Przyjaciółki odc. 148 s. 13 - serial
22:15 Ślad odc. 36 - serial
23:15 Nigdy więcej - thriller
01:50 Grey’s Anatomy: Chirurdzy 
 odc. 143 - serial

13:20 Sąd rodzinny 17:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Z biegiem lat, 
z biegiem dni 10:30 Sensacja XXI wieku

18:40 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Han zostaje postrzelony przez gangstera Kenjiego. 
Carter i inspektor Lee wszczynają dochodzenie. 
By zdemaskować sprawców zamachu, Carter i Lee 
muszą jechać do Paryża. Trop prowadzi ich do klubu 
nocnego, gdzie poznają Genevieve. 

Buck Yuen, sprzedawca sprzętu sportowego, 
zostaje wmieszany w międzynarodową aferą 
szpiegowską. Jedynie doskonała znajomość 
sztuk walki pomaga mu wyjść cało z opresji.

„Agent z przypadku”
(2001r.) TV 4 21:00

„Godziny szczytu III”
(2007r.) TVN 7 20:00



Piątek, 8 marca 2019

14:00 Elif

05:50 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 129 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 440 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Blondynka odc. 32 s. 3 - serial
09:30 To był rok! - Kulisy
09:35 Komisarz Alex odc. 84 s. 7 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 48 
 s. 4 - serial
11:30 Korona królów odc. 187 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 6
12:50 Było sobie świnek pięć - film 
13:50 To był rok! - Kulisy
14:00 Elif odc. 441 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
16:05 Wieczna miłość odc. 130 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3446
18:30 Korona królów - taka historia… 
 odc. 25
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:35 To był rok! odc. 1
22:00 The Wall. Wygraj marzenia
23:00 McImperium - film
01:00 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 19 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 500 - serial 

07:00 Sąd rodzinny odc. 28 - serial 

08:00 Szpital odc. 226 - serial 

08:55 Brzydula odc. 218 - serial

09:30 Zakochani po uszy odc. 32 

 - serial

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 35 - serial 

12:20 Ukryta prawda odc. 290 - serial 

13:20 Sąd rodzinny odc. 29 - serial 

14:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 65 - serial 

15:20 Szpital odc. 227 - serial 

16:20 Gotowe na wszystko odc. 19 

 s. 3 - serial

17:20 Przyjaciele odc. 6 s. 5 - serial

18:20 Brzydula odc. 223 - serial

18:55 Brzydula odc. 224 - serial

19:30 Kulisy sławy extra odc. 8 s. 2 

20:00 Boyhood - dramat

23:25 Sex Story - komedia 

01:40 Oszuści odc. 10 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 9 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 59 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 60 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 59
09:00 Septagon odc. 44 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 38
11:30 Benny Hill odc. 11
12:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 2 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 133 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 194
15:00 Gliniarz i prokurator odc. 29 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 30 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 30 
 - serial
17:00 Policjantki i policjanci odc. 498 
 - serial
18:00 Septagon odc. 45 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 499 
 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 14
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 261 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 262 - serial
23:00 Reclaim - film 
01:10 Zagadkowe zgony odc. 3 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 57
07:00 Zbuntowany anioł odc. 173
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 155 s. 4 - serial
09:00 Rodzinny interes odc. 4 - serial
10:00 Zaklinaczka duchów odc. 19 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 
 s. 19 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 
 s. 19 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 20 
 - serial
16:00 Rodzinny interes odc. 4 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 5 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 155 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 156 s. 4 - serial
20:00 Aż do śmierci - film 
22:05 Champion IV: Walka o honor - film 
23:55 Bez litości odc. 1 - serial 
01:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 21 - serial 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:30 Niestety - film

08:50 Marina Abramovic 

09:20 Chłopcy - dramat

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 1 - serial

12:30 Rodzina Połanieckich 

 odc. 2 - serial

14:00 Studio Kultura - rozmowy 

14:30 Daniel Hope - w hołdzie 

 Yehudiemu Menuhinowi 

16:25 Jak się pozbyć czarnego kota 

 - komedia 

18:00 Zmiana - film 

19:25 Koło pióra 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 131

20:25 Underground - komediodramat

23:20 Amerykański epos odc. 1 - serial

0:25 Tygodnik kulturalny 

01:15 III - film

06:50 Był taki dzień odc. 495
07:00 Dziennik telewizyjny 
07:40 Korona królów odc. 173 - serial
08:10 Korona królów odc. 174 - serial
08:45 Marzyciele odc. 20
09:30 On wierzył w Polskę - film 
10:25 Sensacje XX wieku odc. 138
10:45 Polska Kronika Filmowa odc. 5
11:10 Z biegiem Nilu odc. 4 - serial
12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 10 - serial
13:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 2 - film 
14:25 Planeta dinozaurów odc. 1 
 - serial
15:30 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - film 
16:35 Łupaszko - film 
17:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:05 Ex libris odc. 432
18:30 Polska Kronika Filmowa odc. 5
18:45 Przeprowadzki odc. 9 - serial
19:50 Iskra w kamieniu - film 
20:55 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 66
22:35 Szerokie tory odc. 105
23:15 Wyjęci spod prawa odc. 4 - serial
00:20 Sensacje XX wieku odc. 75
01:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 32 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 11 - 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 Święty nie rodzi się po śmierci 
 - film 
11:25 Głos Polski 
11:35 Duszpasterz - film 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy
14:10 Święty na każdy dzień
14:15 Zofia Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy odc. 4 - serial
14:35 Wakacje z Chopinem - 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
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
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. 14 - 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. 24 - serial
22:40 Łaski pełna - film

05:55 Egzamin z życia odc. 28 - serial
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się 
07:20 Na sygnale odc. 15 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 4
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:20 Pogoda - flesz 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 307
11:25 Rodzinka.pl odc. 128 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2017 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 39 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 192
14:30 Operacja Zdrowie! odc. 18
15:10 Górski lekarz odc. 48 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 14 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 22 s. 1 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 5
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 85
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 13
19:35 Barwy szczęścia odc. 2017 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2018 
 - serial
20:45 O mnie się nie martw odc. 119 
 s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 253 - serial
22:20 La La Poland odc. 11 s. 2
22:50 Carte blanche - dramat
00:45 Mama i ja - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2408

11:00 Ukryta prawda odc. 999 - serial

12:00 Szpital odc. 888 - serial

13:00 Szkoła odc. 651 - serial

14:00 19+ odc. 352 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4

15:30 Szkoła odc. 652 - serial

16:30 19+ odc. 353 - serial

17:00 Szpital odc. 889 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1000 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 110

19:50 Uwaga! odc. 5606

20:00 Sztuka kochania. Historia 

 Michaliny Wisłockiej - film

22:35 Drakula - historia nieznana 

 - horror 

00:25 Kuba Wojewódzki odc. 15 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 SuperPies odc. 13
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 662 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 91 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 854 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 135 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 836 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2838 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 882 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 305 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 295 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2839 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 402 - serial
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
 z gwiazdami odc. 85
22:35 Seksmisja - komedia 
01:05 Hotel Marigold - komediodramat

13:20 Sąd rodzinny 09:00 Septagon

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Rodzina 
Połanieckich

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

W sierpniu 1991 roku dwaj śmiałkowie, Maks 
i Albert, dobrowolnie poddają się hibernacji. 
Budzą się w 2044 r. jako jedyni przedstawiciele 
rodzaju męskiego, który wyginął.

Michalina Wisłocka pisze książkę, która zmieni 
podejście Polaków do seksu. Zanim „Sztuka 
kochania” podbije rynek, jej autorka musi 
poświęcić lata na przełamywanie konserwatywnej 
obyczajowości.

„Seksmisja”
(1983r.) Polsat 22:35

„Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej”

(2017r.) TVN 20:00

10:25 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3444
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra 
08:00 Pełnosprawni 
08:20 To był rok! - Kulisy
08:30 Wojsko-polskie.pl 
08:55 Studio Raban odc. 67
09:25 Rodzinny ekspres odc. 71
09:55 Korona królów - taka historia… 
 odc. 25
10:30 Korona królów odc. 184 - serial
11:00 Korona królów odc. 185 - serial
11:30 Korona królów odc. 186 - serial
12:00 Korona królów odc. 187 - serial
12:35 Sanatorium miłości odc. 7
13:25 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 203
14:10 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
14:30 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
15:30 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
15:40 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
16:30 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Stulecie Winnych odc. 1 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Rocky Balboa - dramat
22:25 Echo serca odc. 8 - serial
23:20 Thelma i Louise - dramat
01:40 Jaka to melodia?

05:25 Ukryta prawda odc. 501 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Ukryta prawda odc. 287 - serial 

09:40 Ukryta prawda odc. 288 - serial 

10:40 Brzydula odc. 219 - serial

11:15 Brzydula odc. 220 - serial

11:50 Brzydula odc. 221 - serial

12:25 Brzydula odc. 222 - serial

13:00 Dennis znów rozrabia - komedia 

14:40 Na ratunek wielorybom 

 - melodramat

16:50 Nigdy w życiu! - komedia 

19:00 Poznaj naszą rodzinkę - komedia 

21:10 Złodziej tożsamości - komedia

23:30 Godziny szczytu III - komedia 

01:25 Moc magii odc. 419

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 14 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 15 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 16 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 17 - serial
07:55 Flintstonowie odc. 21 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 22 - serial
09:00 Dzielna Mysz - serial
09:15 Tom i Jerry: Szybcy i kudłaci 
 odc. 4 - film
10:55 Policjantki i policjanci odc. 495 
 - serial
11:55 Policjantki i policjanci odc. 496 
 - serial
12:55 Policjantki i policjanci odc. 497 
 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 195
14:55 Bibliotekarz II: Tajemnice kopalni 
 króla Salomona odc. 2 - film 
16:55 Hokus-pokus - komedia 
19:00 Galileo odc. 728
20:00 Policjantki i policjanci odc. 498 
 - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 499 
 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 263 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 264 - serial
00:05 Nieuchwytny cel 2 - film

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 6 

 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 10 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 10 - serial 

08:50 13. posterunek odc. 4 s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 5 s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 152 s. 4 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 153 s. 4 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 154 s. 4 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 155 s. 4 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 156 s. 4 - serial

15:00 Rodzinny interes odc. 1 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 2 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 3 - serial

18:00 Rodzinny interes odc. 4 - serial

19:00 Rodzinny interes odc. 5 - serial

20:00 22 kule - film

22:25 Kula w łeb - film

00:05 Jestem zemstą - film

07:30 Informacje kulturalne 

07:45 Komu piosenkę 

08:30 Karino odc. 9 - serial

09:05 Karino odc. 10 - serial

09:40 Tygodnik kulturalny 

10:35 Penelopa - dramat

12:10 Wydarzenie aktualne 

12:40 Dziewczyny do wzięcia 

 - komedia 

13:40 Ostatnia akcja - komedia

15:20 One. Kobiety Kultury - film 

15:55 Człowiek z Zachodu - western 

17:45 Dranie w kinie odc. 49

18:30 Zastrzeliła mnie pani. Życie 

 i śmierć Sama Cooke’a - film 

20:20 Birdy - dramat

22:25 Amy Winehouse „I Told You 

 I Was Trouble” Live from London 

 - koncert 

23:30 Funny Games U.S. - thriller 

01:35 Performance odc. 109

06:15 Był taki dzień odc. 496
06:20 Dziennik telewizyjny 
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial
08:05 Koło się kręci odc. 10
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 28 s. 1
08:45 Zaklęty dwór odc. 3 - serial
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 189
10:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 1 - film 
11:35 Ziemia, planeta roślin odc. 2 - film 
12:40 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 1 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 90
14:10 Z Andrusem po Galicji odc. 9
14:45 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 3 - serial
15:50 Spór o historię odc. 77
16:30 Z biegiem Nilu odc. 4 - film 
17:30 Marzyciele odc. 21
17:55 Królowa Bona odc. 9 - serial
19:00 Koło historii odc. 63
19:45 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 3 - serial
20:50 Stawka większa niż życie 
 odc. 10 - serial
21:50 Zamordowane dzieciństwo - film 
22:40 Popioły - film
00:50 Studio R odc. 29
01:30 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 8 - serial

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 Łaski pełna - film
15:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia 
16:10 Camino polskie - film 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
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. 7 - serial
23:00 Obyś był zimny albo gorący - film 

05:55 Barwy szczęścia odc. 2014 
 - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2015 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1425 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:20 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 308
11:50 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 14
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 43
13:25 Na sygnale odc. 222 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 119 
 s. 10 - serial
16:10 Rodzinka.pl odc. 253 - serial
16:45 Słowo na niedzielę 
17:00 Zmiennicy odc. 2 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy 
19:35 Lajk! odc. 38
20:05 Dance Dance Dance odc. 3
21:10 Dance Dance Dance odc. 4
22:15 Sierocki na sobotę odc. 12
23:10 American Heist. Skok życia - film
00:55 Horror na szosie - thriller 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1141

11:00 Na Wspólnej odc. 2834 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2835 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2836 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2837 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 1 s. 4

14:25 Agent - gwiazdy odc. 2 s. 4

15:25 Efekt domina odc. 1 s. 6

16:00 Panny młode ponad miarę 

 - serial

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 19

18:00 36,6 °C odc. 2 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:44 Raport smogowy odc. 111

19:45 Uwaga! odc. 5607

20:00 Fryderyki. 25 lat najlepszej 

 muzyki 

22:20 Druhny - komedia 

01:00 Ścigana - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:45 Mulan II - film

10:15 Ewa gotuje odc. 353

10:45 Sekrety rodziny odc. 1 - serial 

11:45 Sekrety rodziny odc. 2 - serial 

12:45 Sekrety rodziny odc. 3 - serial 

13:45 Świat według Kiepskich 

 odc. 5 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

 odc. 10 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

 odc. 14 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 51

17:45 SuperPies odc. 14

18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 150

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 403 - serial

20:05 Shrek II - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 100 s. 11

00:05 Fałszerz - thriller 

02:05 Tajemnice losu odc. 3233

10:40 Brzydula 12:55 Policjantki 
i policjanci

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

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:45 Sekrety rodziny

Trzy wiedźmy, spalone na stosie w Salem przed 
300 laty, wracają, by ostatecznie rozprawić się 
ze światem. Na ratunek spieszy chłopiec zaklęty 
przez nie w czarnego kota.

Chociaż 50-letni Rocky Balboa porzucił zawodowy 
boks, decyduje się podjąć wyzwanie i stanąć do walki 
z mistrzem świata Masonem Dixonem. Pojedynek 
Masona i Rocky’ego okazuje się medialną sensacją.

„Rocky Balboa”
(2006r.) TVP 1 20:30

„Hokus-pokus”
(1993r.) TV 4 16:55
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05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3446
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. 114
09:05 Ziarno odc. 698
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 59 - serial
10:15 Wszystko, na co niebo 
 zezwala - melodramat
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:40 Misja w Afryce odc. 6 - serial
13:00 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
13:10 To był rok!
14:20 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
14:30 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
15:30 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
15:40 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
16:30 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 266 
 s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia? 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 2 
 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 8
22:15 Monte Carlo - komedia 
00:10 Rocky Balboa - dramat

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 16 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 17 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 18 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial

07:55 Flintstonowie odc. 22 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 23 - serial

09:00 Dzielna Mysz odc. 11 - serial

09:30 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci - film

10:55 Galileo odc. 727

11:55 Galileo odc. 728

12:55 Hokus-pokus - komedia 

15:00 Agent z przypadku - komedia

16:50 Ja Cię kręcę odc. 2

19:00 Galileo odc. 729

20:00 Straszny film II - komedia 

21:45 Odzyskać dziecko - film 

23:45 Kobiety i mafia odc. 3 - serial

00:45 Kobiety i mafia odc. 4 - serial

05:40 Flash odc. 7 - serial

06:25 Flash odc. 8 - serial

07:15 Przygody Merlina odc. 7 

 s. 3 - serial

08:10 Przygody Merlina odc. 8 

 s. 3 - serial

09:05 Bibliotekarze odc. 3 s. 2 - serial

10:00 Żandarm z Saint-Tropez 

 - komedia 

12:00 Piękna i Borys Bestia - komedia 

14:25 Historia Kopciuszka odc. 6 - film

16:00 7 krasnoludków: Las to za mało! 

 Historia jeszcze prawdziwsza 

 - komedia 

18:00 Nowe przygody Aladyna 

 - komedia 

20:00 John Wick 2 - thriller 

22:25 Igrzyska śmierci - film

01:20 Skorpion odc. 14 s. 3 - serial 

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 18

07:45 Dranie w kinie odc. 49

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 10 s. 3 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 1 

 s. 1 - koncert 

10:45 Karnawał zwierząt - balet 

11:40 Trzeci punkt widzenia odc. 279

12:10 A – B - film 

12:15 Klatki - film

12:35 Jak ojciec i syn - dramat

14:45 Chuligan literacki odc. 117

15:25 Joyce DiDonato Sings in War 

 and Peace: Harmony Through 

 Music - koncert 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 541

18:10 Rysa - dramat

20:00 Most na rzece Kwai - film

22:45 Scena alternatywna odc. 80

23:20 Trzeci punkt widzenia odc. 279

23:55 Razem - film 

01:00 Birdy - dramat

06:15 Był taki dzień odc. 497

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:00 Transsyberyjska wyprawa 

 Joanny Lumley odc. 2 - serial

08:00 Święty Augustyn odc. 3 - serial

09:00 Zaklęty dwór odc. 4 - serial

10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 190

10:30 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 2 - film 

11:35 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial

12:40 Afryka odc. 2 - serial

13:40 Archiwum zimnej wojny odc. 17

14:20 Stawka większa niż życie 

 odc. 10 - serial

15:20 Tajemnice Państwa Podziemnego 

 odc. 2 - serial

15:55 Wielka gra odc. 102

16:45 Wojownicy czasu odc. 15

17:15 Królowa Bona odc. 10 - serial

18:25 Dziewczyny do wzięcia - komedia 

19:20 Zamordowane dzieciństwo - film 

20:10 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial

21:15 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

23:05 Lawa - dramat

01:25 Awatar, czyli zamiana dusz - film

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc Ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Cuda Jezusa odc. 15 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 15 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Szlif księżnej - film
15:50 Święty na każdy dzień
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Gorzkie żale 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
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 Pochodzenie świata - film 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2017 

 - serial

06:25 Barwy szczęścia odc. 2018 

 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1426 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Wielkie koty w domu 

 odc. 1 - serial

11:50 Most na Renie - dramat

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Na dobre i na złe odc. 734 

 - serial

16:15 Dance Dance Dance odc. 3

17:10 Dance Dance Dance odc. 4

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:35 Rodzinka.pl odc. 253 - serial

19:10 Za marzenia odc. 14 s. 2 - serial

20:05 Step Up: Taniec zmysłów - film

21:55 Projektantka - komediodramat

00:05 Whisky dla aniołów - komedia 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1142

11:00 Efekt domina odc. 2 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 892

12:15 Diagnoza odc. 2 s. 4 - serial

13:15 Święte miejsca - film 

14:15 Patent na kasę odc. 7

14:50 Ochroniarz amator - komedia 

17:00 W głowie się nie mieści - film

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:44 Raport smogowy odc. 112

19:45 Uwaga! odc. 5608

20:00 MasterChef Junior odc. 2 s. 4

21:30 Gniew tytanów - film

23:40 Ring - horror 

02:05 Uwaga! odc. 5608

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 

 odc. 44 - serial

09:05 Dawno dawno temu w Idolu - film

09:30 Asterix w Brytanii - film

11:05 Auta II - film

13:40 Shrek II - film 

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 100 s. 11

17:45 Nasz nowy dom odc. 132

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 306

20:00 W rytmie serca odc. 42 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 52

23:05 Udając gliniarzy - komedia

01:20 Need for Speed - film

05:30 Ukryta prawda odc. 502 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy

08:45 Całe szczęście - kulisy produkcji 

09:15 Ukryta prawda odc. 289 - serial 

10:15 Ukryta prawda odc. 290 - serial 

11:15 Brzydula odc. 223 - serial

11:50 Zakochani po uszy odc. 29 - serial

12:25 Zakochani po uszy odc. 30 - serial

13:00 Zakochani po uszy odc. 31 - serial

13:35 Zakochani po uszy odc. 32 - serial

14:10 Pożyczalscy - film

16:00 Trzej muszkieterowie - film

18:25 Los numeros - komedia 

20:00 R.I.P.D. Agenci z zaświatów - film

22:05 Snowpiercer: Arka przyszłości - film

00:45 Moc magii odc. 420

11:15 Brzydula 10:55 Galileo

06:25 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:45 Nasz nowy dom

Chuligan obdarzony talentem do tańca zostaje 
skazany na 200 godzin pracy w elitarnej szkole 
tańca. Tu poznaje dziewczynę, której partner 
w decydującym dla niej momencie zostaje 
kontuzjowany.

Życiem Riley kierują uczucia: Radość, Strach, 
Gniew, Odraza oraz Smutek. Kiedy dziewczynka 
wraz z rodzicami przeprowadza się do San 
Francisco, Radość robi wszystko, by utrzymać 
pozytywną atmosferę.

„W głowie się nie mieści”
(2015r.) TVN 17:00

„Step Up: Taniec zmysłów”
(2006r.) TVP 2 20:05



Poniedziałek, 11 marca 2019

14:00 Elif

05:50 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 130 
 s. 2 - serial
07:00 Elif odc. 441 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Blondynka odc. 33 s. 3 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 85 s. 7 
 - serial
10:30 Ojciec Mateusz odc. 49 
 s. 4 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
 odc. 25
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:28 Agropogoda 
12:35 Wójt roku 2018 odc. 23
12:55 Przygody małej gazeli - film 
14:00 Elif odc. 442 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 203
16:05 Wieczna miłość odc. 131 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3447
18:30 Korona królów odc. 188 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Leśniczówka odc. 98 - serial
21:00 Victoria - spektakl 
22:35 Parada oszustów odc. 3 - serial 
23:25 Okupacja 1968 odc. 2 - serial
23:55 Okupacja 1968 odc. 3 - serial
00:35 Sanatorium miłości odc. 8
01:35 Monte Carlo - komedia 

06:00 Ukryta prawda odc. 503 - serial 

07:00 Sąd rodzinny odc. 29 - serial 

08:00 Szpital odc. 227 - serial 

09:00 Brzydula odc. 224 - serial

09:30 Kulisy sławy extra odc. 8 s. 2

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 36 - serial 

12:15 Ukryta prawda odc. 291 - serial 

13:15 Sąd rodzinny odc. 30 - serial 

14:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 66 - serial 

15:15 Szpital odc. 228 - serial 

16:15 Gotowe na wszystko odc. 20 

 s. 3 - serial

17:10 Przyjaciele odc. 8 s. 5 - serial

17:40 Przyjaciele odc. 9 s. 5 - serial

18:10 Brzydula odc. 225 - serial

18:45 Brzydula odc. 226 - serial

19:20 Doradca smaku odc. 1 s. 10

19:30 Zakochani po uszy odc. 33 

 - serial

20:00 Los numeros - komedia 

21:40 Wilkołak - horror 

23:55 Moc magii odc. 421

02:05 Ukryta prawda odc. 503 - serial 

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 10 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 60 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 61 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 60
09:00 Septagon - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 39
11:30 Benny Hill odc. 23
12:00 Galileo odc. 726
13:00 Detektywi w akcji odc. 134 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 65
15:00 Gliniarz i prokurator odc. 31 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 32 
 - serial
17:00 Policjantki i policjanci odc. 499 
 - serial
18:00 Septagon odc. 45 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 500 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 265 - serial
21:00 Nokaut odc. 1 - serial
22:00 Gwiazdy kabaretu odc. 14
23:00 Odznaka szeryfa - film
01:10 STOP Drogówka odc. 194

06:00 Niewolnica Victoria odc. 58
07:00 Zbuntowany anioł odc. 174
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 156 s. 4 - serial
09:00 Rodzinny interes odc. 5 - serial
10:00 Zaklinaczka duchów odc. 20 
 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 
 s. 19 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 
 s. 19 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 21 
 - serial
16:00 Rodzinny interes odc. 5 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 6 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 156 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 157 s. 4 - serial
20:00 Uniwersalny żołnierz: Powrót 
 - film
21:45 22 kule - film
00:00 Zastępca - film
01:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 - serial 

07:00 Teledyski
07:35 Rzecz Polska odc. 10
08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:20 Koniec babiego lata - film
09:25 Jak się pozbyć czarnego kota 
 - komedia 
11:00 Rodzina Połanieckich 
 odc. 3 - serial
12:30 Rodzina Połanieckich 
 odc. 4 - serial
14:05 Studio Kultura - rozmowy 
14:25 Spotkania z muzyką odc. 1 
 s. 1 - koncert 
15:35 Portfel - film
16:20 Na odsiecz Wiedniowi - film 
18:00 Lot - film 
18:45 Teatr Stary. „Dziady” Adama 
 Mickiewicza w inscenizacji 
 Konrada Swinarskiego - film 
19:25 Którędy po sztukę odc. 28
19:35 Videofan odc. 101
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Nocny recepcjonista 
 odc. 2 - serial 
21:15 Bilet na Księżyc - komedia 
23:25 Antyfonie odc. 7 - serial
23:55 Portret rodzinny we wnętrzu 
 - dramat
02:05 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 498
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:45 Korona królów odc. 175 - serial
08:15 Korona królów odc. 176 - serial
08:45 Ex libris odc. 432
09:20 Łupaszko - film 
10:15 Sensacje XX wieku odc. 128
10:50 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 1 - serial
11:55 Polska Kronika Filmowa 1994 
 odc. 5
12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 11 - serial
13:15 Wrota Europy - dramat
14:40 Śląski Ikar 
15:20 Afryka odc. 2 - serial
16:15 Spór o historię odc. 194
17:00 Łupaszko - film 
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Flesz historii odc. 1274
18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 6
19:00 Przeprowadzki odc. 10 - serial
20:10 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 8 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 7
22:40 Marzyciele odc. 21
23:15 Hawr pod bombami aliantów - film 
00:20 Karski i władcy ludzkości - film 
01:30 Sensacje XX wieku odc. 76

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 
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Syria 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ojciec McGivney - film 
13:20 Koncert życzeń
14:10 Uczeń i mistrz - film
15:40 Spacer po misji w Gahunga 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
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 - serial
23:00 Filmowe życiorysy

05:55 O mnie się nie martw odc. 119 
 s. 10 - serial
06:50 Coś dla Ciebie odc. 179
07:20 Na sygnale odc. 16 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 5
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 309
11:25 Rodzinka.pl odc. 129 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2018 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 40 - serial
14:10 O mnie się nie martw odc. 119 
 s. 10 - serial
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
 rozdział odc. 49 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 15 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 23 s. 1 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 6
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 93
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 74
19:35 Barwy szczęścia odc. 2018 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2019 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 89
20:55 M jak miłość odc. 1427 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Za marzenia odc. 15 s. 2 - serial
23:00 Terror w podziemiach 
 odc. 1 - dramat 
23:55 Sfora odc. 7 - serial
01:00 Projektantka - komediodramat

05:50 Uwaga! odc. 5608, 
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 2 s. 3
07:55 Akademia ogrodnika odc. 2
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2409
11:00 Ukryta prawda odc. 1000 - serial
12:00 Szpital odc. 889 - serial
13:00 Szkoła odc. 652 - serial
14:00 19+ odc. 353 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5
15:30 Szkoła odc. 653 - serial
16:30 19+ odc. 354 - serial
17:00 Szpital odc. 890 - serial
18:00 Ukryta prawda odc. 1001 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy odc. 113
19:50 Uwaga! odc. 5609
20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 10
20:15 Na Wspólnej odc. 2838 - serial
20:55 Milionerzy odc. 236
21:30 Odwróceni - ojcowie i córki 
 odc. 3 - serial
22:30 Sztuka kochania. Historia 
 Michaliny Wisłockiej - film
01:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 663 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 664 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 92 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 855 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 136 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 837 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2839 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 883 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4104
16:30 Na ratunek 112 odc. 306 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 296 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2840 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 404 - serial
20:10 Need for Speed - film
23:00 Ślad odc. 37 - serial
00:00 Jack Reacher: Nigdy nie wracaj 
 - film

15:15 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Rodzina 
Połanieckich 10:15 Sensacje XX wieku

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

Kuba wygrywa na loterii 17 milionów złotych, ale 
zamiast otrzymać pieniądze, zostaje posądzony 
o wyłudzenie. Jako że jest policjantem, postanawia 
dociec prawdy.

Australijska prowincja lat 50. XX w. Zmuszona do 
wyjazdu z rodzinnego miasteczka Myrtle Dunnage 
wraca po 25 latach, by zająć się matką. Pragnie też 
wyjaśnić okoliczności wydarzeń z przeszłości.

„Projektantka”
(2015r.) TVP 2 01:00

„Los numeros”
(2011r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 12 marca 2019

14:00 Elif

05:50 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 131 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 442 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Blondynka odc. 34 s. 3 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 86 s. 7 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 50 
 s. 4 - serial
11:30 Korona królów odc. 188 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:28 Agropogoda 
12:30 Wójt roku 2018 
12:40 To się opłaca 
12:55 Wyspy Kanaryjskie odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 443 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:40 Wieczna miłość odc. 132 
 s. 2 - serial
16:35 Puchar Świata w Lillehammer 
 Skoki narciarskie
16:55 Teleexpress
17:00 Puchar Świata w Lillehammer 
 Skoki narciarskie
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Leśniczówka odc. 99 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 9
21:40 Echo serca odc. 9 - serial
22:35 Jednostka X odc. 23 s. 3 - serial
23:30 Miasto gniewu odc. 15 s. 2 
 - serial
00:15 Szpieg, który mnie kochał - film

06:00 Ukryta prawda odc. 504 - serial 

07:00 Sąd rodzinny odc. 30 - serial 

08:00 Szpital odc. 228 - serial 

09:00 Brzydula odc. 225 - serial

09:30 Doradca smaku odc. 1 s. 10

09:35 Zakochani po uszy odc. 33 

 - serial

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 37 - serial 

12:15 Ukryta prawda odc. 292 - serial 

13:15 Sąd rodzinny odc. 31 - serial 

14:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 68 - serial 

15:15 Szpital odc. 229 - serial 

16:15 Gotowe na wszystko odc. 21 

 s. 3 - serial

17:10 Przyjaciele odc. 10 s. 5 - serial

17:40 Przyjaciele odc. 11 s. 5 - serial

18:10 Brzydula odc. 227 - serial

18:45 Brzydula odc. 228 - serial

19:20 Doradca smaku odc. 2 s. 10

19:30 Zakochani po uszy odc. 34 

 - serial

20:00 Kryjówka - film

22:25 R.I.P.D. Agenci z zaświatów - film

00:30 Moc magii odc. 422

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 11 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 61 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 62 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 61
09:00 Septagon odc. 45 - serial
10:05 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 40
12:00 Galileo odc. 727
13:00 Detektywi w akcji odc. 135 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 66
15:00 Gliniarz i prokurator odc. 33 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 34 
 - serial
17:00 Policjantki i policjanci odc. 500 
 - serial
18:00 Septagon odc. 46 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 501 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 266 - serial
21:00 Nokaut odc. 2 - serial
22:00 Straszny film II - komedia 
23:45 Zagadkowe zgony odc. 3 - serial
00:15 Zagadkowe zgony odc. 4 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 59

07:00 Zbuntowany anioł odc. 175

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 157 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 6 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 21 

 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 

 s. 19 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

 s. 19 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 20 s. 4 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 33 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 22 

 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 6 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 7 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 157 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 158 s. 4 - serial

20:00 Człowiek pies - film

22:00 John Wick 2 - thriller 

00:25 Aniołki Charliego - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:35 Niedziela Barabasza - nowela

09:15 Na odsiecz Wiedniowi - film 

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 5 - serial

12:30 Rodzina Połanieckich 

 odc. 6 - serial

14:05 Studio Kultura - rozmowy 

14:25 Studio Kultura - niedziela z... 

15:20 Kalipso - film

16:20 Pół serio - komedia 

18:00 Fabryka hitów odc. 2 - serial

19:00 Teledyski

19:25 Antyfonie odc. 7 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Tak zwana ludzkość w obłędzie 

 - spektakl 

21:35 Cioteczka Danielle - komedia 

23:35 One. Kobiety Kultury - film 

00:10 Jest naprawdę ekstra 

06:50 Był taki dzień odc. 499
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:40 Korona królów odc. 177 - serial
08:15 Korona królów odc. 178 - serial
08:45 Flesz historii odc. 1274
09:15 Łupaszko - film 
10:20 Sensacje XX wieku odc. 129
10:50 Spór o historię odc. 185,
11:45 Polska Kronika Filmowa odc. 6
12:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 12 - serial
13:10 Transsyberyjska wyprawa 
 Joanny Lumley odc. 2 - serial
14:00 Śladami historii odc. 59 - serial
14:25 Sen o Warszawie - film 
16:20 Marzyciele odc. 21
16:50 Zdzisław Najder. Chciałem 
 być lotnikiem - film 
17:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
18:25 Ale nam się wydarzyło... 
 Jan Paweł II odc. 8
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 6
18:55 Chłopi odc. 1 - film
20:00 AWACS - samolot, który 
 widzi wszystko - film 
21:05 Pearl Harbor odc. 2 - film 
22:00 Po PRL-u
22:40 Popioły - film
01:00 Sensacje XX wieku odc. 77

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:50 Owoce posługi misyjnej - film 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
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 20 lat dla świata
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Filmowe życiorysy
13:45 Młodzi światu
14:00 Mojżesz - 10 przykazań - serial
14:50 Światła nadziei - film 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
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 Święta Barbara - dramat
23:50 Lusaka Bauleni 

06:00 M jak miłość odc. 1427 - serial
06:55 Muzyka - stworzenie Boże 
07:20 Na sygnale odc. 17 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 6
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 310
11:25 Rodzinka.pl odc. 130 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2019 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 41 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1427 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski 
 - nowy rozdział odc. 50 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 16 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 24 s. 1 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 7
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 104
19:25 Muzeum polskiej piosenki odc. 5
19:40 Barwy szczęścia odc. 2019 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2020 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 90
20:55 M jak miłość odc. 1428 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Prewencja kryminalna: 
 Inwigilacja 3.0 
00:40 Za marzenia odc. 15 s. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 5 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2410

11:00 Ukryta prawda odc. 1001 - serial

12:00 Szpital odc. 890 - serial

13:00 Szkoła odc. 653 - serial

14:00 19+ odc. 354 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6

15:30 Szkoła odc. 654 - serial

16:30 19+ odc. 355 - serial

17:00 Szpital odc. 891 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1002 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5610

20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2839 - serial

20:55 Milionerzy odc. 237

21:30 Diagnoza odc. 3 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 16 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1152

00:05 36,6 °C odc. 2 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 665 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 666 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 93 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 856 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 137 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 838 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2840 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 884 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4105
16:30 Na ratunek 112 odc. 307 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 297 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2841 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 405 - serial
20:10 Jack Reacher: Nigdy nie wracaj 
 - film
22:35 Ślad odc. 38 - serial
23:45 Snajper: Dziedzictwo - thriller 
01:55 Tajemnice losu odc. 3236

15:15 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Rodzina 
Połanieckich 10:20 Sensacja XX wieku

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

Profesor Oldman oraz jego asystent Dwight namawiają 
studentów do udziału w eksperymencie polegającym 
na zbadaniu sił paranormalnych. Udają się oni do 
rezydencji, w której rządzi stary kamerdyner Hanson. 
W nocy mają miejsce niepokojące wydarzenia.

Major Susan Turner zostaje niesłuszne oskarżona 
o zdradę stanu i aresztowana. Jej wierny przyjaciel 
Jack Reacher nie zawaha się przed niczym, żeby 
pomóc koleżance i udowodnić jej niewinność.

„Jack Reacher: Nigdy nie wracaj”
(2016r.) Polsat 20:10

„Straszny film II”
(2001r.) TV 4 22:00
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14:00 Elif

05:35 Telezakupy
06:15 Wieczna miłość odc. 132 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 443 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny 
08:45 Blondynka odc. 35 s. 3 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 87 s. 7 
 - serial
10:40 Ojciec Mateusz odc. 51 
 s. 4 - serial
11:30 Zakochaj się w Polsce odc. 82
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Wójt roku 2018 
12:40 Rok w ogrodzie extra 
12:55 Wyspy Kanaryjskie odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 444 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 99 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 133 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3448
18:30 Korona królów odc. 189 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Leśniczówka odc. 100 - serial
20:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
22:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
00:25 Warto rozmawiać 

06:00 Ukryta prawda odc. 505 - serial 
07:00 Sąd rodzinny odc. 31 - serial 
08:00 Szpital odc. 229 - serial 
09:00 Brzydula odc. 226 - serial
09:30 Doradca smaku odc. 2 s. 10
09:35 Zakochani po uszy odc. 34 
 - serial
10:05 Mango - Telezakupy
11:45 19+ odc. 38 - serial 
12:15 Ukryta prawda odc. 293 - serial 
13:15 Sąd rodzinny odc. 32 - serial 
14:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 69 - serial 
15:15 Szpital odc. 230 - serial 
16:15 Gotowe na wszystko odc. 22 
 s. 3 - serial
17:10 Przyjaciele odc. 12 s. 5 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 13 s. 5 - serial
18:10 Brzydula odc. 229 - serial
18:45 Brzydula odc. 230 - serial
19:20 Doradca smaku odc. 4 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 35 
 - serial
20:00 Tajemnica Brokeback Mountain 
 - dramat
22:50 Jak stracić chłopaka w 10 dni 
 - komedia 
01:15 Moc magii odc. 423

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 12 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 62 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 63 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 62
09:00 Septagon odc. 46 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 41
11:30 Benny Hill odc. 13
12:00 Galileo odc. 728
13:00 Detektywi w akcji odc. 136 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 67
15:00 Gliniarz i prokurator odc. 35 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 36 
 - serial
17:00 Policjantki i policjanci odc. 501 
 - serial
18:00 Septagon odc. 47 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 502 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 267 - serial
21:00 Powrót do Heaven’s Veil - horror 
23:00 Autostopowicz: wyścig 
 o przetrwanie - film
01:00 Żona dla milionera odc. 3

06:00 Niewolnica Victoria odc. 60

07:00 Zbuntowany anioł odc. 176

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 158 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 7 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 22 

 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

 s. 19 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

 s. 19 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 4 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 34 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 23 

 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 7 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 8 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 158 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 159 s. 4 - serial

20:00 Igrzyska śmierci - film

23:00 Aż do śmierci - film

01:05 Code Black: Stan krytyczny 

 odc. 14 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:35 Marchenbilder - Obrazki 

 z bajek - film

09:15 Pół serio - komedia 

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 7 - serial

12:30 Modrzejewska odc. 1 - serial

13:55 Studio Kultura - rozmowy 

14:20 Młynarski. Róbmy swoje 

15:35 Smak czekolady - film

16:25 Pryzmat - dramat

18:00 Maurizio Pollini 

 - wirtuoz fortepianu - film 

19:00 Teledyski

19:25 Chuligan literacki odc. 117

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Szukając Kelly - western 

22:10 Pegaz odc. 119

22:45 Sztuka Skandynawii odc. 2 

 - serial

23:50 Tribute to Tomasz Stańko 

 - koncert 

00:45 Cioteczka Danielle - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 500
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:40 Korona królów odc. 179 - serial
08:15 Korona królów odc. 180 - serial
08:45 Ale nam się wydarzyło... 
 Jan Paweł II odc. 8
09:05 Archiwum zimnej wojny odc. 17
09:40 Zdzisław Najder. Chciałem 
 być lotnikiem - film 
10:40 Sensacje XX wieku odc. 130
11:15 Niedokończona historia: 
 Marzec ‘68 - film 
12:00 Polska Kronika Filmowa 1991 
 odc. 6
12:20 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 13 - serial
13:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 20 - serial
14:35 Zamordowane dzieciństwo - film 
15:40 Hawr pod bombami aliantów - film 
16:45 Zapomniane męczeństwo - film 
17:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
18:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 66
18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 6
19:00 Chłopi odc. 2 - serial
20:10 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 7 - serial
21:00 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - film 
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 7 - serial
22:35 Wyklęty - dramat
00:40 Sensacje XX wieku odc. 80

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 Informacje dnia 
10:15 Edward Stachura z tego świata 
 - film 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 20 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Powrót posła - spektakl 
13:30 Mama Antonia - film 
14:00 Filmowe życiorysy
15:25 Ja głuchy - film 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Mała Nellie od Świętego Boga 
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków odc. 5 
 - 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 Wołyń - nierozliczone 
 ludobójstwo - film 
23:15 Wypaczone sumienia 

05:55 M jak miłość odc. 1428 - serial
06:50 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 18 - serial
07:20 Na sygnale odc. 18 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 7
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 311
11:25 Rodzinka.pl odc. 131 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2020 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 42 - serial
14:05 M jak miłość odc. 1428 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski 
 - nowy rozdział odc. 51 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 17 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 25 s. 1 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 8
19:10 Muzeum polskiej piosenki odc. 3
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 86
19:35 Barwy szczęścia odc. 2020 
 - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 2021 
 - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 39 - serial
20:50 Na dobre i na złe odc. 735 
 - serial
21:50 Na sygnale odc. 223 - serial
22:30 A psa biorę ja - komedia 
00:15 O mnie się nie martw odc. 119 
 s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2411

11:00 Ukryta prawda odc. 1002 - serial

12:00 Szpital odc. 891 - serial

13:00 Szkoła odc. 654 - serial

14:00 19+ odc. 355 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7

15:30 Szkoła odc. 655 - serial

16:30 19+ odc. 356 - serial

17:00 Szpital odc. 892 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1003 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 115

19:50 Uwaga! odc. 5611

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2840 - serial

20:55 Milionerzy odc. 238

21:30 Agent - gwiazdy odc. 3 s. 4

22:35 Ścigana - film

00:25 American Horror Story: 

 Murder House odc. 6 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 667 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 668 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 94 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 857 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 138 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 839 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2841 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 885 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4106
16:30 Na ratunek 112 odc. 308 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 298 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2842 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 78 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 542 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. 
 All Together Now odc. 2 s. 2,
22:05 Ślad odc. 39 - serial
23:05 Ogień zwalczaj ogniem - film
01:10 Azyl - thriller 

14:15 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

17:00 Policjantki 
i policjanci

12:30 Modrzejewska 10:40 Sensacje XX wieku

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

Niedaleka przyszłość. W totalitarnym państwie 
Panem odbywają się krwawe igrzyska, których 
uczestnicy walczą o przetrwanie. Katniss 
Everdeen zgłasza się do udziału, by uratować 
siostrę.

Mallory jest świetnie wyszkoloną tajną agentką. 
Pracuje dla prywatnej firmy wynajmowanej przez 
CIA do zadań specjalnych. Kobieta otrzymuje 
zlecenie uwolnienia azjatyckiego zakładnika 
w Barcelonie

„Igrzyska śmierci”
(2012r.) TV Puls 20:00

„Ścigana”
(2011r.) TVN 22:35

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 7 2 °C
 opady: 8 10 mm
 ciśnienie: 1015 1016 hPa
 wiatr: 42 38 km/h 

 temperatura: 11 6 °C
 opady: 14 10 mm
 ciśnienie:  1017 1021 hPa
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tatar ze śledzia
składniki: 

salinaty 200g

cebula czerwona 100 g

ogórki kiszone 100 g

śmietana 18 % 100g

cukier i pieprz do smaku

koperek do dekoracji

sposób wykonania:

Śledzia namocz w zimnej wodzie. 

Osuszonego śledzia, cebulę i ogórki pokrój 

w drobną kostkę. Przygotowane składniki 

połącz ze śmietaną. Dokładnie wymieszaj 

i dopraw pieprzem, ewentualnie cukrem. 

Tatar ze śledzia nakładaj na tartaletki 

z ciasta kruchego. Udekoruj koperkiem.  

smacznego!
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Wiele razy okradał kościół
BYDGOSZCZ  Sześciokrotnie okradał skarbonę znajdującą się w jednym z bydgoskich kościołów. Na tym 
jednak katalog zarzutów, które usłyszał 31-latek od policjantów z bydgoskiego Szwederowa, się nie kończy. 
Odpowie on również za dwukrotne posłużenie się dowodem innej osoby oraz dwie kradzieże w sklepach

Kryminalni z bydgoskiego 
Szwederowa ustalili i zatrzyma-
li sprawcę włamań, do których 
dochodziło na terenie jednego 
z kościołów w Bydgoszczy. Infor-
macje o takim zdarzeniu dotarły 
do policjantów w lipcu 2018 roku, 
styczniu i lutym 2019 roku.

Prowadzone w tych spra-
wach działania doprowadziły do 

zatrzymania 31-letniego byd-
goszczanina. Jak się okazało, jest 
to mężczyzna znany bydgoskim 
policjantom z wcześniej dokony-
wanych przestępstw. Po zgroma-
dzeniu całego materiału dowodo-
wego usłyszał on sześć zarzutów 
kradzieży z włamaniem do skar-
bowy zamontowanej w jednym 
z kościołów w Bydgoszczy, gdzie 

łączna wartość strat wyniosła 
ponad 1800 złotych.

Ponadto policjanci udowod-
nili mu również cztery inne prze-
stępstwa: dwukrotne posłużenie 
się dowodem osobistym innej 
osoby, który to dokument męż-
czyzna wcześniej przywłaszczył 
jako rzecz znalezioną, a także 
dwa zarzuty kradzieży- odzieży 

w jednym ze sklepów w galerii 
handlowej oraz telefonu komór-
kowego. Z tym, że tych ostatnich 
dopuścił się w warunkach recydy-
wy, gdyż już wcześniej odbywał 
karę za tego typu przestępstwa.

W związku z tym, że 31-latek 
dopuścił się szeregu przestępstw, 
a wcześniej był już karany, poli-
cjanci wystąpili z wnioskiem o za-

stosowanie środka zapobiegaw-
czego wobec niego. Prokurator 
po zapoznaniu się z materiałami 
sprawy zastosował wobec niego 
dozór policyjny. Mężczyzna 5 razy 
w tygodniu będzie musiał stawiać 
się w komisariacie. Wkrótce jego 
postępowanie oceni sąd.

(ak)

Gościnne występy nie popłaciły
Nietypowe zachowanie mężczyzny w zaparkowanym pojeździe wzbudziło zain-
teresowanie policjantów z Włocławka. I słusznie, bo w samochodzie mundurowi 
znaleźli ubrania z metkami i zabezpieczeniami. Do wyjaśnienia sprawy funkcjo-
nariusze zatrzymali 31-latka i 28-letnią kobietę. Mieszkańcy woj. mazowieckiego 
usłyszeli zarzut kradzieży ubrań.

Włocławek

Policjanci Wydziału Patro-
lowo-Interwencyjnego KMP 
we Włocławku podczas służby 
zauważyli stojący w centrum 
Włocławka zaparkowany po-
jazd, a w nim mężczyznę ner-
wowo rozpakowującego ubrania 
z torby. Mundurowi postanowili 
sprawdzić powód takiego zacho-
wania. Podczas kontroli w aucie 
znaleźli ubrania mające klipsy 
zabezpieczające przed kradzie-

żą. W trakcie czynności do auta 
podeszła kobieta, która niosła 
torbę z kolejnym towarem.

Para nie potrafiła wyjaśnić 
funkcjonariuszom, skąd mają 
rzekome zakupy, nie mieli też 
żadnych rachunków za zakupio-
ny towar. Oboje (28 i 31l.) zostali 
więc zatrzymani do wyjaśnie-
nia. Mundurowi szybko ustalili, 
że zabezpieczone ubrania po-
chodzą z jednego ze sklepów 

mieszczących się w centrum 
Włocławka. Zebrany w sprawie 
materiał pozwolił śledczym na 
postawienie im zarzutów kra-
dzieży ubrań.

Teraz za „gościnne wystę-
py” 28-latce grozi kara nawet do  
5 lat więzienia, a 31-latkowi do 
7,5, bo okazało się, że jest recy-
dywistą.

(ak)

Odzyskali auto warte 250 tys. zł!
Tucholscy kryminalni zabezpieczyli maserati o wartości około 250 tys. zło-
tych. Auto było ukryte w garażu na terenie jednej z posesji w gminie Cekcyn. 
Policjanci, pod nadzorem miejscowej prokuratury, wyjaśniają wszystkie oko-
liczności tej sprawy.

Tuchola

Praca miejscowych krymi-
nalnych doprowadziła do od-
nalezienia skradzionego samo-
chodu marki Maserati, którego 
wartość wynosi około 250 tys. 
złotych. Auto było ukryte w ga-
rażu na terenie jednej z posesji 

w gm. Cekcyn.  Śledczy ustalili, 
że do kradzieży tego luksusowe-
go auta doszło w 2017 roku na 
terenie Holandii. Funkcjonariu-
sze zabezpieczyli maserati do 
dalszych czynności.

Tucholscy stróże prawa, pod 

14-latka w BMW
Sąd rodzinny i nieletnich oceni zachowanie 14-latki, 
która nie dość, że bez uprawnień wsiadła za kierow-
nicę BMW, to podczas próby zatrzymania jej do po-
licyjnej kontroli „rzuciła się” do ucieczki. Nieletniej 
grożą konsekwencje prawne.

Nakło nad Notecią

Do zdarzenia doszło minio-
nej soboty (2.03.19). Krótko po 
10.00 na stanowisko kierowania 
nakielskiej komendy wpłynęło 
anonimowe zgłoszenie, z które-
go wynikało, że po terenie jed-
nej z podkcyńskich wsi, białym 
bmw, jeździ osoba nieletnia bez 
prawa jazdy.

Do sprawdzenia tego zgło-
szenia zostali skierowani poli-
cjanci z nakielskiej „drogówki”, 
pełniący służbę na terenie gmi-
ny Kcynia. Mundurowi, już po 
chwili, byli we wskazanej miej-
scowości. Faktycznie zobaczyli 
opisane w zgłoszeniu auto, za 
którego kierownicą siedziała 
nastolatka. Policjanci wydali 
kierującej wyraźny sygnał do za-
trzymania. Ta, za nic miała po-
lecenia mundurowych. Wcisnęła 
„gaz do dechy” i rzuciła się do 
ucieczki.  

Po trwającym kilka minut 
pościgu bmw zatrzymało się 
przy jednej z posesji w Kcyni. 
Wtedy też pojazd został skon-
trolowany. Za kierownicą bmw 
siedziała 14-latka. Oprócz niej 
pojazdem podróżowały jeszcze 

jej dwie nastoletnie koleżanki. 
Cała trójka została przewiezio-
na do komisariatu, a na miejsce 
wezwano rodziców. Pasażerki 
przekazano opiekunom, nato-
miast 14-latka została w obecno-
ści ojca przesłuchana w związku 
z popełnionym czynem karal-
nym tj. niezatrzymaniem się do 
policyjnej kontroli. 

Okazało się, że właściciel 
pojazdu przekazał nastolatce 
auto, gdyż miała je posprzątać. 
Tymczasem postanowiła po-
jechać nim na zakupy, w czym 
przeszkodzili jej policjanci. Wła-
ściciel bmw za udostępnienie 
pojazdu osobie bez uprawnień 
został ukarany mandatem. 

Zachowanie 14-letniej miesz-
kanki kcyńskiej gminy oceni sąd 
rodzinny i nieletnich, do które-
go niebawem zostaną przeka-
zane materiały postępowania. 
Dziewczynie grożą konsekwen-
cje prawne zgodne z ustawą 
o postępowaniu w sprawach 
nieletnich.

(ak)
fot. ilustracyjne

nadzorem miejscowej proku-
ratury, wyjaśniają szczegółowo 
wszystkie okoliczności tej spra-
wy.

(ak)
fot. KPP Tuchola
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Trzy osoby zginęły w wypadku
MOGILNO  Trzy osoby zginęły w wypadku, do którego doszło na łuku drogi krajowej nr 15 w miejsco-
wości Kwieciszewo, pow. mogileński. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności 
i przyczyny tragedii

Do wypadku doszło w po-
niedziałek 4 marca o godz. 1:40 
na łuku drogi krajowej nr 15 
w miejscowości Kwieciszewo, 
pow. mogileński. Według wstęp-
nych ustaleń jadący od strony 
Strzelna citroen C4, prawdopo-
dobnie w wyniku nadmiernej 
prędkości, wpadł w poślizg i zje-

chał na przeciwległy pas ruchu, 
gdzie zderzył się z nadjeżdża-
jącą ciężarową scanią. W wyni-
ku zderzenia na miejscu zginęli 
wszyscy podróżujący „osobów-
ką”; dwaj mieszkańcy Kwidzyna 
(20 i 40l.) i 38–latek z Gdańska.

Kierujący scanią 51–latek 
oraz jego 37-letni zmiennik nie 

odnieśli obrażeń. Droga na tym 
odcinku była zablokowana do 
godziny 7:15. Okoliczności i przy-
czyny tragedii, pod nadzorem 
prokuratora, wyjaśniają śledczy 
z mogileńskiej komendy policji.

(ak)
fot. KPP Mogilno

Świecie

Długo kradzionym nie pojeździł
Dzielnicowi ze Świecia odzyskali skradziony rower i zatrzymali sprawcę, zanim 
właścicielka zgłosiła kradzież. 31-letni mieszkaniec Świecia, który „skusił się” na 
zaparkowany przed sklepem jednoślad, odpowie za popełnione wykroczenie 
przed sądem.

Wczoraj (28.02.19) dyżurny 
komendy w Świeciu otrzymał 
zgłoszenie, że na ul. Parkowej, 
w rejonie jednego z marketów, 
prawdopodobnie doszło do kra-
dzieży roweru. Miał tego dokonać 

mężczyzna, który z relacji świad-
ka zachowywał się podejrzanie. 
Chodził po parkingu, chwytał za 
klamki samochodów szukając 
otwartego auta, a następnie wy-
ciągnął jeden z rowerów ze stoja-

ka i odjechał. 
Na miejsce zostali skierowa-

ni dzielnicowi, którym dyżurny 
przekazał rysopis mężczyzny. Już 
po 30 minutach, patrolując ulice 
miasta, zatrzymali mężczyznę, 
który wyglądem przypominał 
osobę wskazaną przez świadka. 
31-letni mieszkaniec Świecia od 
razu przyznał się do kradzieży. 
Dzielnicowi zabezpieczyli skra-
dziony rower, a sprawcę poinfor-
mowali o sporządzeniu wniosku 
o ukaranie do sądu w Świeciu.

Tego samego dnia, wieczo-
rem, do komendy przyszła ko-
bieta, aby złożyć zawiadomienie 
o kradzieży... roweru. Jakież było 
jej zaskoczenie, gdy dowiedzia-
ła się, że jej własność już na nią 
czeka.

(ak), fot. KPP Świecie

Grudziądz

Uratowali desperata
Policjanci z Grudziądza uratowali mężczyznę, który 
chciał odebrać sobie życie. Gdy weszli do jego miesz-
kania przez wyważone drzwi, desperat leżał na łóżku, 
oddychał, ale funkcjonariusze mieli problem, by go 
obudzić. Jak się później okazało, zażył sporą ilość le-
karstw. Na szczęście w porę trafił pod opiekę lekarzy.

W czwartek (28.02.19) w godzi-
nach popołudniowych z dyżurnym 
grudziądzkiej komendy skontakto-
wała się kobieta oświadczając, że 

jest mocno zaniepokojona o życie 
swojego znajomego. Otrzymała 
ona od mężczyzny wiadomość sms 
z treścią, że ten ma myśli samobój-

cze. Troskliwa kobieta początkowo 
próbowała sama dotrzeć do miesz-
kania desperata, jednak bezsku-
tecznie.

Do wskazanego przez kobie-
tę miejsca pojechali policjanci. 
W mieszkaniu drzwi były zamknię-
te, a wszystkie okna szczelnie za-
słonięte. Nikt nie reagował na pu-
kanie i wołanie. Policjanci od razu 
podjęli decyzję, że do mieszkania 
wejdą siłowo, wyważając drzwi. 
Wewnątrz mieszkania funkcjona-
riusze znaleźli leżącego mężczyznę. 
Mundurowi sprawdzili, że oddycha 
więc szybko powiadomili pogoto-
wie ratunkowe. Desperat, po prze-
budzeniu, przyznał policjantom, że 
chciał odebrać sobie życie i zażył 
sporą ilość lekarstw. 39–letniego 
mężczyznę mundurowi przekazali 
pod opiekę ratownikom medycz-
nym, którzy zabrali go do szpitala.

(ak)
fot. ilustarcyjne

Kolejna śmierć 
na drodze
Na drodze krajowej nr 5C w Świeciu doszło do tra-
gicznego w skutkach wypadku drogowego. W wyniku 
zderzenia forda z ciężarówką zginął 27-letni kierujący 
osobowym autem, a dwoje pozostałych uczestników 
zdarzenia trafiło do szpitali. Śledztwo prowadzone 
w tej sprawie, pod nadzorem prokuratora, wyjaśni 
przyczyny i okoliczności tej tragedii.

Świecie

W czwartek (28.02.19) około 
12.45 na drodze krajowej nr 5C, 
w powiecie świeckim, doszło do 
tragicznego w skutkach zdarze-
nia drogowego. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów pracujących 
na miejscu wynika, że kierują-
cy fordem, 27-letni mieszkaniec 
powiatu grudziądzkiego, jadąc 
w kierunku Gdańska, z niezna-
nej przyczyny zjechał na prze-
ciwległy pas, uderzając w nad-
jeżdżającego z naprzeciwka 
TIR-a. Ciężarówka, po zderzeniu, 
przechyliła się, przebiła  barierki 
wiaduktu i spadła na przebiega-
jącą pod nim drogę. Daf stanął 
w ogniu. Kierowcy, przy pomocy 

świadka, na szczęście udało się 
opuścić pojazd, zanim całkowi-
cie objął go ogień.

W wyniku tego zdarzenia 
śmierć poniósł kierujący oso-
bowym autem, natomiast jego 
26-letnia pasażerka została ran-
na. Do szpitala zabrało ją Lotni-
cze Pogotowie Ratunkowe. Do 
szpitala trafił również 28-letni 
kierowca ciężarówki. Śledztwo 
prowadzone w tej sprawie, pod 
nadzorem prokuratora, wyjaśni 
okoliczności i przyczyny tego 
tragicznego w skutkach wypad-
ku.

(ak)
fot. KPP Świecie
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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

Przy byle okazji będziesz szukał sposobności do pod-
jęcia nowych zajęć czy udziału w kontrowersyjnych 
dyskusjach. Potrzeba ci wyzwań intelektualnych, bę-
dziesz teraz w świetnej formie. Zabłyśniesz na niwie 
towarzyskiej, a znajomi będą pod wrażeniem twojej 
inteligencji. Ostrożnie w sprawach finansowych, 
ktoś będzie cię namawiał do udziału w ryzykownym 
biznesie.

Będziesz wesoły i towarzyski, możesz liczyć na za-
proszenia od znajomych. Dobry humor przyda się też 
w pracy, gdzie lepiej zdystansować do wygórowanych 
ambicji współpracowników. Rób swoje i poczekaj. 
Zadbaj za to o relacje w domu, może wspólny weeken-
dowy wypad dobrze wam zrobi? Zabierzcie planszówki 
i spędźcie czas razem.

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz na 
swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare uczu-
cia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. Lwy 
w stałych związkach niech nie zapominają o partne-
rach.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przy-
jemnie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze po-
jawią się szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się 
je wykorzystać. W sferze zawodowej również spo-
kój. Twoja pozycja się poprawia, zyskałaś szacunek 
szefa i współpracowników.

Planety sprzyjają rozwojowi osobistemu. Jeśli za-
mierzasz wybrać się na terapię, skorzystać z usług 
coacha, nauczyć się czegoś nowego, co sprawi, że 
będziesz czuła się lepiej sama ze sobą – teraz jest na 
to czas. Chodź na spacery, zapisz się na zumbę lub 
jogę, przewietrz szafę.

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. W sprawach 
zawodowych postaraj się udowodnić, że jesteś kom-
petentny, a zyskasz ofertę współpracy albo dosta-
niesz awans.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła 
pora, by pomyśleć tylko o sobie. Miałeś ostatnio 
bardzo dużo odpowiedzialnych zadań na głowie 
i teraz czujesz się zmęczony. W pracy dotrą do cie-
bie niepokojące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj 
się wciągnąć w intrygi.

W najbliższych dniach sporo będzie się działo i to 
do tego stopnia, że może zakręcić się w głowie od 
nadmiaru wydarzeń i spotkań. Nie odpuszczaj, a je-
śli nosisz się z jakimś ambitnym pomysłem, pora 
go zrealizować. Planety ci sprzyjają. Weekend też 
zechcesz spędzić aktywnie, namówisz partnera na 
sportowe zmagania lub udział w dużej imprezie.

Przed tobą spokojniejszy czas, ale lenistwo nie jest 
wskazane. Zabierz się za uporządkowanie spraw 
finansowych. Jeśli nie czujesz się mocny w tej 
dziedzinie, zasięgnij zdania innych osób. Popracuj 
też nad atmosferą w związku, trochę romantyzmu 
z pewnością nie zaszkodzi. Samotne Byki dadzą 
się namówić na randkę komuś, z kim dzielą pokój 
w pracy.

Ktoś surowy podda ocenie twoje ostatnie ambitne 
poczynania w pracy. Będzie chciał znaleźć jakiś 
punkt zaczepienia do krytyki, ale ty odważnie broń 
swoich racji. W ten sposób zasłużysz na szacunek. 
Jeśli podwiniesz ogon, zyskasz łatkę nieprofesjonal-
nego. W wolnych chwilach zrelaksuj się, najlepiej 
z bliską osobą u boku. Zostaw sprzątanie na później, 
czas na zabawę.

W pracy pojawią się problemy, których nie da się roz-
wiązać od ręki. To skutecznie popsuje ci nastrój, bo nie 
znosisz napiętej atmosfery. Spokojnie, sytuacja uspo-
koi się za kilka dni. Dobra passa zacznie ci sprzyjać 
i sam wpadniesz na twórcze rozwiązanie konfliktu. Bę-
dziesz też obdarzony wyjątkowym urokiem osobistym. 
Twoja atrakcyjność nie przejdzie bez echa.

Będziesz miał tysiące spraw do załatwienia. Zaczną cię 
pociągać tematy związane ze sztuką, a także modą. Po-
stanowisz odświeżyć garderobę. Będzie awangardowo, 
ale ze smakiem. Otoczenie będzie cię komplemento-
wać. Po porządkach w szafie postanowisz wziąć się za 
przemeblowanie domu. Ustal to najpierw z bliskimi, by 
uniknąć konfliktu.
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Noworodki

Fot. Lidia Jagielska

Maja Panasiewicz
 urodziła się 2 marca, wa-

żyła 3,2 kg i mierzyła 57 cm. 
Jest córką Krzysztofa i Moniki 
z Wólki, ma brata Olka

Kinga serafin
 urodziła się 27 lutego, wa-

żyła 3,8 kg i mierzyła 56 cm. 
Jest córką Łukasza i Marty 
z Ciechocinka, ma brata Seba-
stiana

Witajcie na świecie!

córKa rafała 
i justyny 
ModrzyńsKich
 z Głodowa urodziła się  

27 lutego, ważyła 4 kg i mie-
rzyła 57 cm. Jest siostrą Jaku-
ba i Klaudii 

BarBara danielecKa
 urodziła się 26 lutego, wa-

żyła 3,5 kg i mierzyła 54  cm. 
Jest córką Marcina i Marleny 
z Lipna, ma siostrę Kasię

Musicalowe ostatki
gMina sKĘPe  W ostatni czwartek karnawału w Szkole Pod-
stawowej w Wólce odbyła się tradycyjna zabawa choinkowa. 
Były prezenty, nie brakowało gości i sponsorów. A to wszystko 
poprzedziły iście aktorskie występy wszystkich uczniów

W miniony czwartek w szko-
le  w Wólce królowała muzyka, 
taniec i musicalowa wersja baśni 
„Królowa śniegu”. Rozrywki na 
najwyższym poziomie dostar-
czyli licznie przybyłym gościom 
młodzi artyści.

– Trwa karnawał w Rio, 
więc my także włączamy się 
w to świętowanie ostatnich dni 
karnawału naszą tradycyjną 
już zabawą choinkową – mówi 
dyrektor szkoły Agnieszka Wy-

krętowicz. – Bardzo cieszę się 
z przybycia zaproszonych gości. 
Wszystkim dzieciom dziękuję za  
piękny musical „Królowa śnie-
gu”.

Kulminacyjnym momentem 
czwartkowego spotkania ostat-
kowego w szkole w Wólce było 
iście artystyczne, nader profe-
sjonalne przedstawienie wzru-
szającej i niezwykle pouczają-
cej „baśni drogi”, opowieści od 
dziewczynce poszukującej bra-

ta. Zachwycić pasjonatów sło-
wa musiała wzorowo i dojrzale 
zagrana rola Gerdy. W szkolnym 
musicalu „Królowa śniegu” wy-
stąpili uczniowie w każdym wie-
ku, także milusińscy. I wszyscy 
stanęli na wysokości zadania. 
Wrażenia są niezapomniane, na 
brawa zasługuje piękny taniec, 
bajkowe stroje, ładny śpiew 
i urzekające propozycje chore-
ograficzne.

tekst i fot. lidia jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

KiKół  Niezłomnym bohaterom

1 marca br. w Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w kościele para-
fialnym w Kikole odbyła się msza św., w której uczestniczyła spo-
łeczność Szkoły Podstawowej w Kikole oraz delegacje szkół i władz 
samorządowych. W kruchcie kościoła delegacje złożyły kwiaty pod 
tablicą pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, która została odsłonięta 
i poświęcona w 2015 roku.

fot. nadesłane
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Naczyniowy słownik
CIEKAWOSTKA  Obecnie posługujemy się bardzo ubogim językiem. Znamy coraz mniej słów. Naszą 
tezę podeprzemy krótkim wykładem na temat tego na ile sposobów można było nazwać talerze i inne 
naczynia kuchenne. Nasi przodkowie używali po to aż kilkudziesięciu terminów

Zacznijmy od talerzy. Nasi 
dziadkowie i babcie nie uży-
wali zresztą tego słowa. Po-
pularniejsze było określenie 
„statki”. Określenie pochodziło 
z Wielkopolski. Największym 
z garnków występujących 
w dawnej kuchni był sagan. 
Duży, żelazny garnek nie po-

siadał nóżek. Mniejszy żela-
zny garnek z trzema nogami 
nazywano grapą. Najmniejszy 
garnek o wydłużonym kształ-
cie nosił miano „tygla”. Służył 
nie tylko do gotowania, ale 
także w nim noszono potrawy 
na pole, gdzie pracowali męż-
czyźni. Już wówczas istniały 

także garnuszki łączone jeden 
na drugim, w których noszo-
no obiad na pole. Nazywano je 
dwojakami lub trojakami.

Gdy do domu przynoszono 
sól, miała ona postać brył, któ-
re należało rozkruszyć. Gospo-
dyni robiła to w specjalnym 
naczyniu nazywano stęp-
kiem. Sól wrzucano do stępka 
i uderzano w nią specjalnym 
tłuczkiem. Na wyposażeniu 
każdego gospodarstwa musiał 
być także kot. Nie ten, któ-
ry łapie myszy, ale specjalny 
hak o trzech zębach służący 
do zawieszania mięsa w tzw. 
sklepach, czyli domowych 
piwnicach. W niewielkim 
naczyniu zwanym potoczką 
panie krochmaliły bieliznę 
i wyrabiały mączkę. W dwo-
rach wodę na bieżące potrzeby 

służby trzymano w tzw. stą-
giewce.

Do wyrobu chleba uży-
wano trzech naczyń: dzieży, 
gdzie wyrabiano ciasto, tynki 
w której trzymano mąkę i ko-
panki, w której ostatecznie 
wyrabiano ciasto. Gdy gospo-
dyni szła doić krowy, brała ze 
sobą szkopek do mleka. Nie-
kiedy zwano go dojnicą. Aby 
odcedzić mleko używała flit-
ki. Gdy wyrabiła masło, trzy-
mała je w achtelu – dębowym 
naczyniu z małymi uszka-
mi i denkiem dostosowanym 
do masła. Do cedzenia mleka 
używano cacki (czasami mó-
wiono także „cadzki”). Było to 
blaszane naczynie z dużym 
otworem u dołu zawiązywa-
nym płótnem. Smietanę bito 
narzędziem zwanym kozioł-

kiem. Był to kijek opatrzony 
specjalnymi pręcikami.

Zupełnie zapomnianą, 
a obszerną dziedziną było ob-
rabianie lnu. Dziś ludzie kupu-
ją gotowe ubrania, ale dawniej 
bywało, że materiał trzeba 
było wykonać osobiście. Do ob-
róbki lnu trzeba było użyć m. 
in. miądlicy, terlicy, szczotek, 
graczki, przęślicy, krężołka, 
itd. Na wiejskich statkach lą-
dowały najczęściej żury z kar-
toflami lub chlebem. Na obiad 
gospodynie serwowały kwa-
szoną kapustę z grochem, klu-
ski rżane z zsiadłym mlekiem 
i ziemniaki. Na podwieczorek 
jadano chleb z gzikiem, czyli 
twarogiem ze szczypiorkiem 
i mlekiem.

(pw)

XX wiek

Ryzyko na saneczkach
W Golubiu-Dobrzyniu wznoszą się polodowcowe wzgórza. Przed wojną było 
to miejsce, gdzie dzieci udawały się, by pozjeżdżać na sankach.

Niestety każdego roku leka-
rze mieli sporo roboty przy gip-
sowaniu, ponieważ górki były 
strome i niebezpieczne dla części 
młodszych dzieci. Oto przykła-
dy wypadków, które wydarzyły 
się w 1931 roku. Najbardziej ulu-
bionym miejscem do zjeżdżania 
na sankach były górki położone 
wzdłuż tzw. Czarnej Drogi. Dro-
ga wiodła z dworca kolejowego 
do miasta. W styczniu 1931 roku 

pierwszą ofiarą górek był uczeń 
rzeźnicki Jan Kowalski, któ-
ry złamał nogę poniżej kolana. 
Drugi wypadek był już bardziej 
„efektowny”.

W czasie szybkiej jazdy jed-
ne z saneczek chciały nie zdołały 
ominąć poprzednich i zderzy-
ły się z nimi tak mocno, że jed-
ne trafiły w drzewo. W wyniku 
wypadku do szpitala trafili... 
dorośli: Halina Wiśniewska, któ-

ra była urzędniczką magistratu 
oraz uczeń fryzjerski Franciszek 
Uździński. Poza tym jeszcze kil-
ka osób zostało poturbowanych, 
ale wystarczyło ich opatrzyć na 
miejscu w Golubiu. Mimo wy-
padków golubskie górki przez 
wiele kolejnych lat były bardzo 
popularnym miejscem zimo-
wych zabaw.

(pw)

XX wiek

Monopol na zdjęcia
Gdy jesteśmy w ładnych miejscach, wyciągamy telefon i robimy sobie zdjęcie. 
Dziś jest to prosta czynność. Dawniej aparaty fotograficzne miały duże gaba-
ryty i stać na nie było tylko nielicznych. W Lipnie wielkie emocje w 1934 roku 
wzbudziła kwestia monopolu na robienie zdjęć w miejskim parku.

W 1914 roku w Lipnie za-
częto zagospodarowywać miej-
ski park. Był on położony na 
imponującym wzgórzu i miał 
powierzchnię 11 hektarów. 
Przez pewien czas, by wejść 
do parku, należało uiszczać 
opłatę. Park był urokliwym 
miejscem, przez co przyciągał 
tłumy. W okresie międzywo-
jennym alejkami przechadza-
ła się miejska elita. W parku 
pracowali także fotografowie. 
Za opłatą wykonywali pamiąt-

kowe fotografie.
25 czerwca 1934 roku zarząd 

miasta Lipna nawiązał współ-
pracę z zakładem żydowskie-
go fotografa Izraela Helfgota. 
Nadano mu „wyłączne prawo 
filmowania”. Przeciwko takiej 
decyzji protestował polski fo-
tograf – J. Okóniewski. Otrzy-
mał jednak od władz miasta 
ostrzeżenie, że w przypadku 
fotografowania w parku zosta-
nie on ukarany. O monopolu 
dla jednego fotografa rozpisy-

wała się prasa. Gazeta „Drwę-
ca” pisała:

– „Jak mógł zarząd miejski 
Lipna zawrzeć podobną umo-
wę z fotografem Żydem, skoro 
w mieście jest fotograf Polak? 
Komu w Polsce przysługuje 
pierwszeństwo? Zarząd miasta 
lipna powinien czym prędzej 
naprawić swój błąd i zerwać 
zawstydzająca umowę z Hel-
fgotem”.

(pw)

XX wiek

Znachorka
W okresie PRL wychodziła gazetka pt. „Głos wol-
nych”. Nie było to pisemko zbyt poczytne. Odwoły-
wało się do wolnomyślicieli i ateistów. Wychodzi-
ło w Warszawie. W 1957 roku Głos Wolnych opisał 
proceder znachorstwa. Jednym z przykładów była 
pewna znachorka z Lipnicy pod Wąbrzeźnem.

Znachorka miała zamieszki-
wać w Lipnicy. Znamy jej nazwi-
sko, ale z uwagi na jego charak-
terystykę i wydźwięk artykułu 
pominiemy je. Domu znachorki 
miały pilnować dwa olbrzymie, 
ale głodzone psy. Pod piecem sta-
ła trupia czaszka, w kącie wisiała 
ucięta głowa krowy wydzielająca 
straszną woń, potęgowaną padli-
ną krowy w piwnicy. Na głowie 
krowiej znachorka miała hodo-
wać robaki, które miały następ-
nie służyć do leczenia chorych. 
Władze lokalne w 1955 roku po-
stanowiły zlikwidować działal-
ność znachorską, ale napotkały 
spory opór. W końcu kobietę 
umieszczono w zakładzie dla 
umysłowo chorych.

Po wyjściu z zakładu zna-

chorka przeniosła się do Wą-
brzeźna. Przyjmowała przy ul. 
Grudziądzkiej.  Za poradę kaso-
wała 50 zł. Wszystko zaczęło się 
psuć, gdy jeden z jej pacjentów 
zmarł i poddano go sekcji zwłok. 
Policja jeszcze w mieszkaniu 
zmarłego znalazła karteczkę od 
znachorki z wypisaną receptą na 
chory żołądek. Zapisano na niej 
„Zmieszań pół kilograma soli, 
trzy łyżki cukry, dodać szklan-
kę maślanki i 6 wody. Zagotować 
to i wypić w ciągu jednego dnia. 
Przez 5 dni pić po litrze wody 
zaprawionej czterema łyżkami 
soli”.

Znachorka nakazała także 
spożywać cztery paczki pieprzu 
dziennie i zagryzać wszystko śle-
dziami. 

Sekcja zwłok pacjenta wyka-
zała, że chorował na wrzód żo-
łądka, a czarodziejskie leczenie 
spowodowało uszkodzenie błony 
jelit. Potem doszło do martwicy 
i zgonu. Po tym jak wydano na-
kaz aresztowania znachorki, ta 
znikła. Mówiono, że ukrywała 
się po wsiach w okolicach Wą-
brzeźna i Golubia. Była otoczona 
aurą szacunku przez mieszkań-
ców wsi.

(pw)
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Stoły znów uginały się od pyszności
WIELGIE  Pączki, faworki, ciastka i ciasteczka, a także zimne przystawki, dania na ciepło i nalewki – tego 
wszystkiego można było spróbować w tłusty czwartek w Wielgiem podczas Festiwalu Smaku, który organi-
zowany był szesnasty raz

Zanim przystąpiono do de-
gustacji przygotowanych po-
traw, goście obejrzeli występ 
gwiazdy wieczoru. Był nią szkol-
ny chór El Sol założony w 2004 
roku w Krojczynie. Widownia 
śpiewała wraz z młodymi wyko-
nawcami, których energia i ra-
dość z bycia na scenie udzieliła 
się wszystkim obecnym. Tego 
dnia na scenie wystąpiły także 
panie, które uczestniczą w za-
jęciach zumby organizowanych 

przez Stowarzyszenie „Przy-
szłość”. Przeprowadzono także 
licytacje, z których dochód zo-
stanie przeznaczony na działal-
ność stowarzyszenia.

Na stałe w swój kalendarz 
Dzień Faworka w Wielgiem wpi-
suje Aneta Jędrzejewska, członek 
zarządu województwa kujaw-
sko-pomorskiego. – To bardzo 
fajne wydarzenie, które łączy 
mieszkańców tej gminy, a także 
sąsiednich. To okazja aby panie 

pokazały swoje umiejętności 
kulinarne. Są to zarówno dania 
tradycyjne jak i nowoczesne. 
Można posmakować nie tylko 
ciekawych i smacznych potraw, 
ale także zobaczyć talenty mło-
dych ludzi. Dziś mieliśmy okazję 
obserwować występ Chóru El 
Sol z Krojczyna, który porywa 
i jest niesamowity – komento-
wała Aneta Jędrzejewska.

Najważniejszym punktem 
spotkania było rozstrzygnięcie 

konkursu kulinarnego. Do ry-
walizacji wystawiono 61 pro-
duktów w 4 różnych katego-
riach. Wśród potraw mięsnych 
i przystawek największe uzna-
nie zyskała pieczeń koźlęca 
przygotowana przez Piotra Sko-
niecznego z Ignackowa. Na po-
dium w tej kategorii znalazł się 
także strogonow z kluseczkami 
Renaty Mańskiej z Teodorowa 
oraz pierogi z grzybami Anny 
Lesiak z Teodorowa. Kolejną ka-
tegorią były wypieki i desery. Ze 
słodkości podniebienie podbił 
sernik Beaty Bednarz z Teodo-
rowa. Drugie miejsce zajął łącki 
przekładaniec według przepisu 
Edyty Matuszyńskiej z Bętlewa, 
a trzecie miejsce deser noszą-
cy nazwę góry lodowej przy-
gotowany przez G. Gawlińską, 
E. Stasinowską i B. Szydłowską 
z Oleszna. Ze względu na tłusty 
czwartek oddzielnie oceniano 
pączki, faworki i oponki. Tu-
taj najsmaczniejsze okazały się 
pączki parzone Katarzyny Male-

sy z Tłuchowa. Z kolei tuż za nią 
najwyżej oceniono dwa rodzaje 
faworków Ewy Dudzińskiej ze 
Zbytkowa oraz Mirosławy Maj 
z Kłobukowa. Degustowano 
w ramach konkursu także napo-
je alkoholowe. Pierwszą nagrodę 
otrzymała Danuta Śliwińska ze 
Zbytkowa za nalewkę owocową, 
drugie Anna Karbowska z Olesz-
na za nalewkę cytrynową, zaś 
trzecie miejsce na podium zaję-
ła Bożena Kwiatkowska z Teodo-
rowa za nalewkę z aronii.

Festiwal jest organizowany 
od 2007 roku. Od tamtej pory 
odbywa się cyklicznie zawsze 
w tłusty czwartek. Dzięki co-
raz większej liczbie sponsorów 
możliwy jest zakup nagród dla 
zwycięzców konkursów kuli-
narnych. Organizatorami jest 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Wielgie „Przyszłość” oraz Ośro-
dek Kultury i Bibliotek Gminy 
Wielgie.

Tekst i fot. Natalia 
Chylińska-Żbikowska

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 510 
503 510

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

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

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

Sprzedam samochód Renault Scenic Turbodie-
sel, rocznik 2000, tel. 886 474 229

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. Płacimy 
Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 510 
503 510

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

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

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

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

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

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

Wynajmę lokal na działalność o powierzchni 
100m2.  Ul.Mickiewicza 16 Wąbrzeźno, tel. 
695657773

Sprzedam 3,93 ha ziemi w miejscowo-
ści Ośmiałowo, gm. Lipno, pow. lip-
nowski, woj. kujawsko-pomorskie, nr. 
działek 29 i 31, 3 km od Lipna, teren 
płaski bez utrudnień w uprawianiu, tel. 
501 688 439

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zatrudnię mechanika pojazdów samo-
chodowych z doświadczeniem. Praca 
w Golubiu-Dobrzyniu, tel.886 646 840 
lub 604 619 700

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

Oddam owczarka niemieckiego długowłosego, 
tel. 880 409 583 

Knury maciory kupię, odbior z gospodarstwa, 
waga, gotówka,przelew tel. 725 804 742

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

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

Rolnicze opony używane 12,4/R28- 1 szt oraz 
11,2/R24 – 2 szt., tel. 500 351 885

Sprzedam siano w belach i prasę zwijającą Sip-
mę, tel. 695 262 073 

Sprzedam siano w kostce po 4 zł, słomę kostkę 
po 2,50 zł, żyto 800 zł, tel. 532 204 100 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

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

Różne
Skupuję złomowe schładzalniki od mleka, chło-
dziarki, silniki, skrzynie samochodowe, silniki 
elektryczne 10 zł/kw i inne, tel. 669 317 943

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

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

Sprzedam przyczepę drewnianą 3,5T stan dobry, 
śrutownik, kamienie duże, silnik 7,5KW, zasyp-
nik 300kg, tel. 783 036338

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OOMarket  w sezonie budowlanym 

otwarty do godz. 18.oo!

Tu kupisz
NA RATY!
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Dziecięce turnieje dobiegły końca
PIŁKA NOŻNA  W miesiącu lutym Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki co sobotę gościło młodych adep-
tów piłki nożnej. W czterech turniejach wzięły udział 22 drużyny, w sumie wystąpiło 186 zawodników

W ostatnią sobotę 23 lute-
go swoje zmagania miały dzieci 
urodzone w roku 2008 i młod-
si. Do rozgrywek przystąpiło 5 
drużyn: Orzeł Goleszyn, Pelikan 
Łowicz Biali, Pelikan Łowicz Zie-
loni, Stoczniowiec Płock i Wiseł-
ka Centrum Dobrzyń nad Wisłą. 
Faworytem był przebywający 
od tygodnia na zgrupowaniu 
w DCSiT Pelikan Łowicz. Turniej 
świetnie rozpoczęła Wisełka 

Centrum, która wysoko poko-
nała Stoczniowca 4:0. W następ-
nym meczu spotkały się dwa ze-
społy z Łowicza. Biali pokonali 
Zielonych 3:1.

W dalszej fazie rozgrywek 
doszło do kilku niespodzianek. 
Punkty gubił Pelikan, a coraz 
lepiej radził sobie Stoczniowiec. 
Mimo dobrego początku proble-
my zaczęła mieć Wisełka Cen-
trum. Gra w ataku i konstruowa-

nie akcji mogły się podobać, ale 
szwankowała defensywa, przez 
co kolejne 3 mecze skończyły 
się minimalnymi porażkami. 
Niespodziewanie, choć w pełni 
zasłużenie, zwycięzcą zawodów 
został Stoczniowiec Płock.

– Dziękujemy wszystkim 
klubom, które odpowiedziały 
na nasze zaproszenie i wzię-
ły udział w turniejach. Słowa 
uznania należą się trenerom za 

przygotowanie drużyn do za-
wodów oraz kibicom i rodzicom 
wspierającym swoje pociechy 
z trybun – mówią organizatorzy 
lutowych turniejów.

Nagrody dla uczestników 
wręczył wiceburmistrz Dobrzy-
nia nad Wisłą Sebastian Olewiń-
ski. Wyróżnienia indywidualne: 
najlepszy zawodnik: P. Banasz-
czak (Pelikan Biali); najlepszy 
bramkarz: O. Nastachowski 

(Stoczniowiec); zwycięzca kon-
kursu żonglerki: F. Domińczak 
(Pelikan Biali).

Klasyfikacja końcowa:
I – Stoczniowiec Płock
II – Pelikan Łowicz Biali
III – Pelikan Łowicz Zieloni
IV – Orzeł Goleszyn
V – Wisełka Centrum Do-

brzyń nad Wisłą 
(ak)

fot. DCSiT

Sporty walki

Medale karateków
Kolejne zawody i kolejne sukcesy Lipnowskiego Klu-
bu Karate Kyokushin to już norma.

Złoty medal Marty Majewskiej 
w kata dziewcząt 10-11 lat i brązo-
wy w kumite (walki) - 40 kg oraz 
srebrny medal w kata seniorów 
sensei Pawła Olszewskiego zdoby-
li zawodnicy Lipnowskiego Klubu 
Kyokushin Karate podczas Ogólno-

polskiego Turnieju Karate Kyoku-
shin, który odbył się 2 marca 2019 r. 
w Będzinie. W zawodach wystąpiło 
ponad 270 zawodników z 27 klubów 
z Polski.

(ak)
fot. nadesłane

Piłka nożna

9 goli Mustanga
3 marca na boisku ze sztuczną nawierzchnią we Wło-
cławku UKS Mustang Wielgie rozegrał pierwszy spa-
ring przed rundą wiosenną III ligi. Rywalem był ze-
spół AZS Włocławek.

Dziewczęta z UKS-u po turnie-
jach halowych rozpoczęły sparingi 
przed ligą. Pierwszym rywalem 
był czwartoligowy AZS Włocławek. 
Od początku do końca spotkania 
piłkarki z Wielgiego przeważały 
nad rywalkami. Mecz zakończył 
się wynikiem 9:1 dla Mustanga. 
Bramki strzeliły: A. Maćkiewicz x 4, 
M. Żebrowska x 2, P. Szczepaniak, 
E. Czubakowska, O. Lejmanowicz. 
Skład zespołu: Andrzejewska (Ol-
kiewicz), Leśniewska, A. Żebrow-
ska (Przyborowska), Marchlewska, 
Kwiatkowska (Raczkowska), Fydry-
szewska (Wenderlich), Maćkiewicz 
(Redestowicz), Szczepaniak, Pikos 
(Lejmanowicz), Czubakowska (Wi-
lińska), M. Żebrowska. Trenerem 
zespołu jest Michał Ziemiński.

Kolejny sparing UKS rozegra 
we Włocławku 16 marca o godz. 
18.00 z drugoligowym zespołem - 
Gwiazda Toruń.

(ak), fot. archiwum


