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GMINA KOWALEWO POMORSKIE  Na skutek zderzenia dwóch 
samochodów zginął 43-letni mężczyzna. Policjanci wyjaśniają 
okoliczności tragicznego wypadku w Szychowie

43-latek zginął 
w Szychowie
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Gmina Kowalewo Pomorskie

Śmiertelne potrącenie 
w Wielkiej Łące
Policjanci z Golubia-Dobrzynia pod nadzorem pro-
kuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego w skut-
kach wypadku drogowego, do którego doszło w środę 
(13.02.2019) w Wielkiej Łące na drodze K 15. Dostawczy 
citroen potrącił 53-latka, który na skutek doznanych 
obrażeń zmarł na miejscu.

W środę (13.02.2019) oko-
ło godziny 17.40 w miejscowo-
ści Wielka Łąka, na drodze K 15 
doszło do wypadku drogowego 
z udziałem pieszego i auta do-
stawczego.

– Na miejscu pracowali po-
licjanci pod nadzorem prokura-
tora. Z ich wstępnych ustaleń 
wynika, że 33-letni kierowca 
podróżujący dostawczym citro-
enem w stronę Olsztyna uderzył 
w pieszego idącego tym samym 
pasem jezdni, w przeciwnym 

kierunku, 53-letniego mieszkań-
ca Wielkiej Łąki. Pieszy na sku-
tek doznanych obrażeń zmarł 
na miejscu. Kierowca citroena, 
33-letni mieszkaniec powiatu 
inowrocławskiego, był trzeźwy 
– podaje asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Okoliczności i przyczyny 
tego wypadku wyjaśni prokura-
torskie śledztwo.

(ak)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Poszukuję lokalu
do wynajęcia w miejscowości

Golub- Dobrzyń
2 2od 100m  do 500m 

Kontakt: nieruchomosci@bodzio.pl
tel: 71/3997131, 71/3997132 

O G Ł O S Z E N I E

W sobotę (16.02.2019) oko-
ło godziny 05.45 dyżurny golub-
sko-dobrzyńskiej policji otrzymał 
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, 
do którego doszło w miejscowości 
Szychowo, na drodze K 15. Na miej-
sce skierowano policjantów.

– Ze wstępnych ustaleń funk-
cjonariuszy wynika, że 43-letni 
kierujący osobowym fiatem miesz-
kaniec gm. Kowalewo Pomorskie 
wjechał na drogę krajową nr 15 
z drogi podporządkowanej i zde-
rzył się z jadącym w stronę Torunia 

osobowym bmw, którym kierował 
40-letni mieszkaniec Bydgoszczy. 
Kierowca fiata na skutek dozna-
nych obrażeń zmarł na miejscu 
– podaje asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Na miejscu wypadku pracowali 
policjanci pod nadzorem prokura-
tora. Na czas czynności ruch od-
bywał się wahadłowo. Okoliczności 
i przyczyny tego wypadku wyjaśni 
prokuratorskie śledztwo.

(ak)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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Rewolucja 
w rozliczeniach podatkowych

GOLUB-DOBRZYŃ  Usługa Twój e-PIT jest dostępna od 15 lutego 2019 r. dla podatników rozliczających 
się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Od przyszłego roku obejmie też PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Rozliczenia 
roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na 
podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową

Aby uzyskać dostęp do swo-
jego zeznania podatkowego za 
2018 r., przygotowanego w ra-
mach usługi Twój e-PIT, nie 
trzeba składać żadnego wniosku 
ani przynosić dokumentów do 
urzędu skarbowego. Zeznanie 
będzie wystawione automatycz-
nie i bezpłatnie dla wszystkich 
podatników, którzy rozliczają się 
na formularzach PIT-37 i PIT-38. 

Można je sprawdzić od 15 lutego 
do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie 
elektronicznie na Portalu Podat-
kowym Ministerstwa Finansów 
(podatki.gov.pl).

– Nasze systemy informa-
tyczne są już na tyle zaawansowa-
ne i wyposażone w odpowiednie 
dane, że możemy zaproponować 
zupełnie nowe podejście do roz-
liczeń podatkowych. Na bazie 

informacji przesyłanych od płat-
ników udostępnimy propozycję 
rocznego zeznania. To istotna 
zmiana w duchu filozofii 3xP, czyli 
prostych, przejrzystych i przyja-
znych podatków – mówi minister 
finansów prof. Teresa Czerwiń-
ska.

Co będzie 
zawierać Twój e-PIT
W usłudze Twój e-PIT to sys-

tem automatycznie przygotuje 
i udostępni dla podatnika zezna-
nie roczne. Usługa wykorzystuje 
przy tym wyłącznie te dane, któ-
re posiada administracja skarbo-
wa. Są to informacje od praco-
dawców, dane z ubiegłorocznych 
zeznań dotyczące ulgi na dzieci 
czy informacje o organizacji po-
żytku publicznego, którą podat-
nik wskazał rok wcześniej.

Jeżeli podatnik chce skorzy-
stać np. z odliczenia darowizny 
na cele krwiodawstwa czy kul-
tu religijnego, wydatków na cele 
rehabilitacyjne lub użytkowania 

internetu czy wpłat na IKZE – 
uzupełnia swoje zeznanie sa-
modzielnie, po zalogowaniu do 
usługi. Resort finansów będzie 
oferować pomoc w przypadku 
pytań dotyczących rozliczenia 
(telefonicznie, e-mailowo czy 
podczas czatu z konsultantem - 
link otwiera nowe okno w innym 
serwisie).

Zeznanie w usłudze Twój 
e-PIT jest wypełnione dla podat-
nika indywidualnie. Sposób roz-
liczenia można zmienić na wspól-
ny z małżonkiem lub jako osoba 
samotnie wychowująca dzieci. 
Aby to zrobić, również wystarczy 
się zalogować do usługi i wybrać 
odpowiednią opcję.

Wsparcie 
dla milionów podatników
Usługa Twój e-PIT ułatwi co-

roczne rozliczenie PIT milionom 
Polaków. Każdy będzie mógł za-
poznać się ze swoim PIT-37 lub 
PIT-38 za 2018 r. na portalu po-
datki.gov.pl. Wtedy zdecyduje, czy 

chce skorzystać z przygotowane-
go dla niego zeznania podatkowe-
go i ewentualnie je uzupełnić, czy 
też chce samodzielnie rozliczyć 
PIT (elektronicznie lub składając 
formularz w wersji papierowej 
w urzędzie skarbowym).

W 2020 r. z usługi Twój e-PIT 
będą mogli skorzystać kolejni 
podatnicy, którzy rozliczają się 
na formularzach PIT-36, PIT-36L 
i PIT-28. A to wszystko bezpłatnie, 
bezpiecznie i bez konieczności 
składania jakichkolwiek doku-
mentów.

Dodatkowo naczelnik US 
w Golubiu-Dobrzyniu zachęca do 
udziału w spotkaniu, na którym 
można dowiedzieć się wszystkie-
go o zmianach w rozliczeniach 
podatkowych. – 27 lutego 2019 
r. o godz. 9:00 w siedzibie tut. 
Urzędu Skarbowego odbędzie 
się spotkanie informacyjne dla 
podatników dotyczącego usługi 
Twój e-PIT – podaje golubski US.

(ak), fot. ilustracyjne

Golub-Dobrzyń

Koniec z nielegalnym graniem
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu wraz z funkcjona-
riuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu kolejny raz przeprowadzili wspól-
ne działania, których celem było zwalczanie przestępczości związanej z urzą-
dzaniem nielegalnych gier na automatach. Tym razem z salonu gier wycofano  
3 nielegalne automaty.

W poniedziałek (18.02.2019 r.) 
funkcjonariusze w jednym z lokali 
w Golubiu-Dobrzyniu zabezpieczyli 
kolejne 3 automaty do gier hazar-
dowych, na których zainstalowane 
były gry o charakterze losowym, 
prowadzone w celach komercyj-

Noga z gazu
Po raz kolejny policjanci z golubsko-dobrzyńskiej 
drogówki w wyznaczonych miejscach na terenie ca-
łego powiatu prowadzą działania pn. „Prędkość”. To 
część ogólnopolskiego przedsięwzięcia, które ma na 
celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
szczególnie w zakresie przestrzegania dozwolonej 
prędkości.

Powiat

W niedzielę (17.02.2019) od 
godziny 06.00 policjanci golub-
sko-dobrzyńskiej drogówki kon-
tynuowali dwudniowe działania 
pn. „Prędkość”. Funkcjonariusze 
w wyznaczonych punktach kon-
trolnych na drogach powiatu pro-
wadzili pomiar prędkości pojaz-
dów ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na nieprawidłowo wyko-
nujących manewru wyprzedza-

nia, wymuszania pierwszeństwa 
przejazdu i poruszanie się z nad-
mierna prędkością przez kieru-
jących. Mundurowi kontrolowali 
stan trzeźwości kierujących, stan 
techniczny pojazdów, wyposaże-
nie oraz wymagane dokumenty 
przez uczestników ruchu.

(ak)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

nych. Policjanci zabezpieczone 
automaty przekazali funkcjonariu-
szom Urzędu Celno-Skarbowego 
w Toruniu, którzy prowadzić będą 
dalsze postępowanie w tej sprawie.

Zgodnie z kodeksem karnym 
skarbowym za organizowanie gier 

hazardowych wbrew przepisom 
grozi kara pozbawienia wolności do 
3 lat oraz kara grzywny 100 tysię-
cy złotych za wstawienie do lokalu 
i udostępnienie jednego automatu.

(ak)

Golub-Dobrzyń

Kradzież nie popłaca
Kryminalni ustalili sprawcę kradzieży telefonu ko-
mórkowego z pomieszczenia biurowego jednej z firm 
na terenie miasta, do której doszło w czerwcu ubie-
głego roku. 37-letni mieszkaniec miasta usłyszał już 
zarzuty.

W ubiegły czwartek policjan-
ci z Golubia-Dobrzynia na pod-
stawie analizy zgromadzonych 
wcześniej materiałów ustalili 
sprawcę kradzieży telefonu ko-

mórkowego. Do przestępstwa 
doszło w czerwcu ubiegłego 
roku w jednym z pomieszczeń 
biurowych firmy w Golubiu-
Dobrzyniu. Nieznany wówczas 

sprawca, wykorzystując nieuwa-
gę pracownicy, dokonał kradzie-
ży jej telefonu komórkowego 
wartości 2300 zł.

Kryminalni ustalili, że 
przestępstwa tego dopuścił się  
37-letni mieszkaniec miasta. 
Amator cudzej własności usły-
szał zarzut kradzieży. Mężczy-
zna był już wcześniej notowany 
za przestępstwa kradzieży. Teraz 
ponownie stanie przed sądem. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności.

(ak)
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urodzinowy koncert w Szafarni
GMINA RADOMIN  Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na urodzinowy koncert 2 marca. Niemal 
co weekend w Szafarni rozbrzmiewają artyści muzyki klasycznej

R E K L A M A

W miniona sobotę w Ośrodku 
Chopinowskim w Szafarni odbył 
się nietypowy, międzynarodowy 
pojedynek instrumentalistów.

– Koncert był unikatową 
okazją do konfrontacji skrajnych 
brzmieniowo i pozornie odle-
głych stylistycznie instrumen-
tów – coraz bardziej popularnej, 

ale jeszcze nieco tajemniczej 
i egzotycznej, fletni Pana oraz 
już mocno osadzonych w na-
szej kulturze, a także świado-
mości wszystkich melomanów, 
skrzypiec  – opowiada Agnieszka 
Brzezińska, dyrektor Ośrodka. 
– Nietypowa formuła muzycz-
nego turnieju, wzorowana na 

XIX-wiecznych zmaganiach naj-
słynniejszych wirtuozów, w któ-
rych to publiczność decydowała 
o palmie pierwszeństwa dla jed-
nego z nich, nadała muzyczne-
mu spotkaniu posmak niemal 
sportowej rywalizacji.

Na koncercie wystąpili Artur 
Banaszkiewicz (Polska) – skrzyp-

ce, Dumitru Harea (Mołdawia) 
– fletnia Pana, towarzyszył im 
Andrij Melnym (Ukraina) – akor-
deon. Soliści zaprezentowali się 
najpierw oddzielnie, zarówno 
w repertuarze muzyki klasycz-
nej, popularnej, filmowej, jak 
i etnicznej, by w finale koncer-
tu połączyć brzmienia. Podczas 
koncertu zabrzmiały utwory 
Artura Banaszkiewicza, George-
s’a Bizeta, Gheorghe’a Zamfira, 
Jamesa Lasta, Johna Williamsa, 
Ennio Morricone, Vittorio Mon-
tiego, Gerge’a Dinicu, Francesco 
Sartoriego.

Natomiast już za tydzień  
(sobota, 2 marca) w Szafarni 
odbędzie się koncert z okazji 
209. Rocznicy urodzin Frydery-
ka Chopina. Tego dnia wystąpią: 
Michał Szymanowski (fortepian) 
oraz Chopin Fractále w składzie: 
Mat Kwiatkowski (wiolonczela), 
Maja Kwiatkowska (skrzypce), 
Karol Domański (instrumen-
ty perkusyjne), Marek Kądziela 
(gitara) a także aktor Paweł Ko-
walski. Koncert składać się bę-
dzie z dwóch części – klasycznej 

i jazzowej. Koncert Urodzinowy 
rozpocznie się o godzinie 17.00.

– Pierwsza część koncertu 
to recital fortepianowy Michała 
Szymanowskiego – dodaje dy-
rektor ośrodka. – W jego wyko-
naniu usłyszymy utwory Fryde-
ryka Chopina. W drugiej części 
wystąpi zespół Chopin Fractále. 
To autorski projekt Mata Kwiat-
kowskiego – wiolonczelisty 
od lat zanurzonego w nurtach 
jazzowo-eksperymentalnych, 
który bazując na klasycznych 
podstawach, łączy ze sobą har-
monie i struktury, instrumenty 
klasyczne z jazzowymi, tworząc 
nowatorskie brzmienia. Chopin 
Fractále przedstawi utwory in-
spirowane “fryckowymi moty-
wami” i kompozycjami, zabrzmi 
więc Polonez, Wal(e)c, Życzenie, 
Marsz. Nie zabraknie też mu-
zycznych prezentów – niespo-
dzianek. Utwory przeplatane 
będą fragmentami listów Fryde-
ryka Chopina, które zaprezentu-
je aktor Paweł Kowalski. 

(Szyw)
fot. Ośrodek w Szafarni

Na szafarskiej scenie rozbrzmiewają artyście nie tylko z Polski
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R E K L A M A

GOLUB-DOBRZYŃ  28-letni mieszkaniec miasta od blisko pięciu lat walczy o powrót do zdro-
wia, po bardzo poważnym wypadku. Możesz pomóc Mariuszowi Szyjkowskiemu, przekazując swój  
1 procent podatku

Mariusz prosi o twój 1 procent

Mariusz Szyj-
kowski ma 28lat 
i mieszka w Go-
lubiu-Dobr z yniu.  
3 sierpnia 2014 roku 
miał bardzo poważ-
ny wypadek, pod-
czas którego złamał 
kręgosłup szyjny 
na wysokosci C5-
C6 oraz uszkodził 
rdzeń kręgowy. Na 
skutek poniesio-
nych obrażeń zo-
stał sparaliżowany 
czterokończynowo 
(tetraplegia). Młody 
mężczyzna od kilku 
lat walczy o powrót 
do jak najlepszej 
sprawności.

– Nie poddałem 

się, rozpocząłem wielką wal-
kę o powrót do zdrowia, która 
ciągle trwa. Po odbytych reha-
bilitacjach odzyskałem częścio-
wą władzę w rękach, staram się 
odzyskać jak najlepszą formę 
fizyczną – mówi Mariusz Szyj-
kowski.

Rehabilitacja, leki, sprzęt 
medyczny i rehabilitacyjny 
oraz przystosowanie otoczenia 
do stanu zdrowia mieszkańca 
Golubia-Dobrzynia pochłania-
ją ogromne pieniądze, dlatego 
Mariusz zwraca się do z prośbą 
o pomoc i przekazanie jednego 
procenta podatku.

– W celu utrzymania mo-
jego organizmu w możliwie 
dobrej kondycji konieczna jest 
nieustanna praca nad ciałem, 
rehabilitacja, sprzęt rehabilita-

cyjny oraz ewentualne wyjaz-
dy na turnusy rehabilitacyjne. 
Wszystko wiąże się z dużymi 
kosztami, które ciągle wzrastają. 
Jeżeli zechcecie Państwo mnie 
wesprzeć, proszę o przekazanie 
1% podatku na konto Funda-
cji Słoneczko, KRS 0000186434, 
Cel szczegółowy: 677/S Mariusz 
Szyjkowski. Z całego serca dzię-
kuję Państwu za pomoc – mówi 
Mariusz Szyjkowski.

Aby pomóc Mariuszowi, 
można przekazać mu jeden pro-
cent podatku. Wystarczy wpisać 
przy składaniu zeznania po-
datkowego za ubiegły rok KRS 
0000186434 z dopiskiem 677/S 
Mariusz Szyjkowski.

(ak)
fot. nadesłane
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Młodzież w bibliotece
GOLUB-DOBRZYŃ  Nasza biblioteka stara się pozyskać wśród młodzieży szkolnej nowych zwolen-
ników swojej działalności. Czy to się jej udaje?

Miejska i Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna w Golubiu-Dobrzy-
niu oprócz swej aktywności ściśle 
związanej z książkami prowadzi 
również szereg działań mających 
na celu pozyskanie wśród mło-
dzieży szkolnej nowych przyjaciół 

książki. W ramach biblioteki dzia-
ła już Dyskusyjny Klub Książki, 
który skupia pasjonatów czyta-
nia, ale w wersji dla dorosłych. Na 
wzór tego klubu powstał już kilka 
lat temu Klub Strażników Ksią-
żek. Do tej grupy należy młodzież 

szkół gimnazjalnych i ponad gim-
nazjalnych. Spotkania odbywają 
się w co drugi wtorek po zajęciach 
lekcyjnych.

W ramach klubu młodzież 
spotyka się z ciekawymi ludźmi, 
w tym z władzami samorządo-

wymi, z którymi rozmawia o tym 
w jaki sposób wpłynęło na ich 
życie obcowanie z książkami. Są 
to ciekawe spotkania, z których 
można się dowiedzieć czy staro-
sta lub burmistrz czytają książki 
i jakie. Na swoich zajęciach zapo-
znają się z historią regionu i cie-
kawostkami z tym związanymi. 
W okresie letnim wybierają się 
również na różne wycieczki kra-
joznawcze. Na wszelki sposób sta-
rają się upowszechnić i rozpropa-
gować szersze czytanie zarówno 
wśród swoich rówieśników, ale 
również wśród osób dorosłych. 
W tym celu rozdają także książki 
w miejscach publicznych takich 
jak park miejski.

W ostatnim okresie zawią-
zało się nowe koło, które na ra-
zie jeszcze nie ma oficjalnej na-
zwy, a więc może Klub Aktywnej 

Książki? Do koła mogą natomiast 
należeć dzieci ze szkół podstawo-
wych. Ich spotkania będą się od-
bywać w każdy piątek tuż po zaję-
ciach lekcyjnych. Celem tej nowej 
aktywności jest na pewno popu-
laryzacja czytelnictwa wśród naj-
młodszych. Jednak to nie wszyst-
ko. Dzieci w ramach zajęć mogą 
mile spędzić czas wolny wśród 
swoich rówieśników, łącząc zaba-
wę (gry planszowe) z rozwijaniem 
zamiłowania do czytania książek. 
Miejmy nadzieje, że ta nowa ini-
cjatywa się przyjmie i będzie się 
dalej rozwijała.

Nadzór merytoryczny i pe-
dagogiczny nad tymi działaniami 
sprawuje starszy kustosz Joanna 
Metel, pracownik biblioteki.

(Maw)
Fot. MIPBP

Golub-Dobrzyń

Komputer dla seniora
Znajomość obsługi komputera w dzisiejszych czasach jest niezbędna. Co zrobić, 
aby go poznać? Na to pytanie pomoże nam odpowiedzieć miejska biblioteka.

Miejska i Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna w Golubiu-Dobrzy-
niu postanowiła wyjść naprzeciw 
wyzwaniu współczesnego świata 
i pomóc grupie osób starszych 
w poszerzeniu wiedzy na temat 
obsługi komputera. W siedzibie 
biblioteki przy ulicy Żeromskie-
go trwa kurs obsługi komputera.  
Zajęcia są prowadzone w cyklu 
tygodniowych spotkań, które 

odbywają się w każdy czwartek 
w godzinach przedpołudniowych 
(początek o godz. 10). W aktualnie 
prowadzonych zajęciach uczest-
niczy około 15 osób w „słusznym 
wieku”.  Kurs prowadzony jest 
nieodpłatnie i można dołączyć 
do niego w każdym czasie. Pro-
wadzącym zajęcia jest Zbigniew 
Sugalski, pracownik MIPBP.

– W trakcie zajęć uczestnicy 

kursu poznają podstawowe za-
sady budowy i obsługi kompute-
ra. Zapoznają się z fenomenem 
internetu, jego możliwościami 
i zasadami korzystania z jego za-
sobów – mówi nam prowadzący 
te zajęcia. – Nasi seniorzy dowie-
dzieli się w trakcie prowadzonych 
zajęć jak uniknąć różnych niebez-
pieczeństw wynikających z dostę-
pu do internetu. Aktualnie uczy-
my się jak opracowywać zdjęcia 
fotograficzne i przechowywać je 
bezpiecznie w naszym domowym 
urządzeniu – mówi Zbyszek Su-
galski.

Frekwencja na zajęciach po-
kazuje, że problem prawidłowego 
i bezpiecznego korzystania z tak 
popularnego narzędzia jakim jest 
komputer, jest również w zainte-
resowaniu starszych osób – se-
niorów.

(Maw)
Fot. Nadesłane

Będzie bezpieczniej
Golubsko-dobrzyńscy policjanci w wyznaczonych 
miejscach na terenie całego powiatu prowadzili dzia-
łania pn. „Trzeźwy kierujący”. Akcja ukierunkowana 
była głównie na sprawdzanie stanu trzeźwości kie-
rujących w celu wyeliminowania z dróg osób siadają-
cych za kierownicę „na podwójnym gazie”.

Golub-Dobrzyń

15 lutego golubsko-dobrzyń-
scy policjanci przeprowadzili 
kolejne działania pod nazwą 
„Trzeźwy kierujący”. Policjanci 
ruchu drogowego wyposażeni 
w przenośne urządzenia do ba-
dania stanu trzeźwości w godzi-
nach 04.30/08.00 i godzinach 
18.00/21.00 objęli swoje poste-
runki na drogach w dwunastu 
miejscach powiatu. W trakcie 
jednodniowych działań policjan-
ci skontrolowali 749 kierowców, 
w wyniku czego na drodze pu-
blicznej w Golubiu-Dobrzyniu 
udaremnili dalszą jazdę kierują-

cej pojazdem w stanie po użyciu 
alkoholu (0,37 promila alkoholu 
w organizmie) 52-letniej miesz-
kance gminy Golub-Dobrzyń.

Golubsko-dobrzyńscy po-
licjanci informują, że podobne 
działania mające na celu popra-
wę bezpieczeństwa uczestników 
ruchu poprzez eliminowanie 
z dróg powiatu golubsko-do-
brzyńskiego osób siadających za 
kierownicę „na podwójnym ga-
zie” będą kontynuowane.

(ak)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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R E K L A M A

przeciwko cyfrowemu 
wykluczeniu

GMINA ZBÓJNO  W Zbójnie działa aktywnie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Jego studenci przystąpili w ostatnim czasie 
do projektu „E-Kultura w srebrnym wieku”

Uczestnicy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z Gminy Zbójno rozpo-
częli udział w nowym projekcie ,,E-
Kultura w srebrnym wieku”. Projekt 
jest dofinansowany przez Fundację 
BGK im. J.K. Steczkowskiego w ra-
mach konkursu „Generacja 5.0”.

– Jego celem jest przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu 
i społecznemu osób w wieku 50 
plus – podkreśla Marzena Marcin-

kowska z urzędu gminy w Zbój-
nie. – Uczestnicy będą brali udział 
w warsztatach dotyczących bez-
pieczeństwa w internecie oraz ko-
rzystania z nowych technologii, 
a także warsztatach dotyczących 
korzystania z kultury on-line.

Spotkania będą odbywały się 
w miejscowościach: Zbójno, Wielgie 
I Działyń. Raz w miesiącu plano-
wane jest spotkanie w Kawiarence 

Studenci ze Zbójna rozpoczęli projekt „E-kultura w srebrnym wieku”

Kulturalnej we Wielgim z poetami 
artystami, muzykami z przedsta-
wicielami środowiska akademic-
kiego. Na zakończenie projektu 
uczestnicy będą mieli możliwość 
oglądania spektaklu w toruńskim 
teatrze. Patronat honorowy nad 
przedmiotowym projektem objęła 
wójt Katarzyna Kukielska.

(Szyw)
fot. UG Zbójno

Brawa za obywatelską 
postawę
Po raz kolejny informacja od społeczeństwa pozwoliła 
zatrzymać pijanego uczestnika ruchu drogowego. Kie-
rowca osobowego fiata miał blisko 3 promile. Miesz-
kaniec gminy Golub-Dobrzyń stracił już uprawnienia 
do kierowania pojazdami. Wkrótce 46-latek usłyszy za-
rzuty. Grozi mu 3 lata pozbawienia wolności.

Golub-Dobrzyń

W czwartek (14.02.2019) około 
godz. 21.00  dyżurny golubsko-
dobrzyńskiej komendy otrzymał 
anonimowe zgłoszenie o kierowcy 
osobowego fiata, który podróżo-
wał ulicami Golubia-Dobrzynia, 
a który najprawdopodobniej mógł 
być pijany.

Policjanci zespołu ruchu dro-
gowego w momencie przekazy-
wania komunikatu od dyżurnego 
znajdowali się właśnie na terenie 
miasta, szybko zlokalizowali opi-
sywany pojazd i zatrzymali do 
kontroli drogowej.

– W wyniku badania stanu 
trzeźwości kierującego 46-letniego 
mieszkańca gminy Golub-Dobrzyń 
okazało się, że miał on blisko 3 
promile alkoholu w organizmie 
i w takim stanie prowadził auto. 
Nieodpowiedzialny kierowca stra-
cił już uprawnienia do kierowania 
pojazdami. Teraz za swoje zacho-

wanie odpowie przed sądem – po-
daje asp. sztab. Małgorzata Lipiń-
ska z KPP Golub-Dobrzyń.

Pijani kierowcy nie zdają sobie 
sprawy z tego, że stanowią ogrom-
ne zagrożenie dla innych użyt-
kowników dróg i dla siebie. Może 
dzięki temu zgłoszeniu nie doszło 
do tragedii.

(ak)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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straż z tradycjami
GMINA KOWALEWO POMORSKIE  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie powstała 
na początku XX wieku. Mimo strat poniesionych w latach II wojny światowej nie straciła swojego patriotycz-
nego charakteru

R E K L A M A

Jednostka OSP w Wielkim 
Rychnowie powstała w 1911 roku. 
Pierwszymi jej założycielami byli 
Stanisław Drzazga i Janusz Leczek. 
Załoga OSP liczyła wtedy około 
20 gospodarzy, którzy stworzyli 
prężną jednostkę chroniącą miej-
scowe domostwa przed pożara-
mi. Wkrótce pobudowano remizę 
ze stajniami na 4 konie i z wysoką 
wieżą. Na wyposażeniu znalazła 
się sikawka konna i podstawowy 
sprzęt gaśniczy.

Na dwudziestolecie jednostki 
mieszkańcy ufundowali jej sztan-
dar, który niestety nie przetrwał 
wojny. Pozostał tylko sam drze-
wiec, a sztandar został spalony. 
W 1936 roku jednostka OSP wzbo-
gaciła się o pierwszą motopompę. 
Okres II wojny światowej to liczne 
represje wobec strażaków jako 
instytucji patriotycznej. Część 
strażaków została rozstrzelana, 
w tym prezes OSP Stanisław Le-
czek. Po wojnie wznowiono dzia-
łalność OSP. W 1947 roku został 
nadany nowy sztandar jednostce 

i tu wykorzystano stary drzewiec. 
W tych latach pozyskano również 
pierwszy samochód, a był nim 
Studebakier M 16, którego kie-
rowcą został Edmund Wadowski.

W latach 50. straż wzbogaciła 
się o nowocześniejszą motopom-
pę i samochód Lublin 51. W 1960 r. 
wybudowano nowy budynek re-
mizy, w którym znalazł się jeden 
boks garażowy i świetlica. Ta re-
miza służyła strażakom aż do 1997 
roku. Właśnie rok 1997 był prze-
łomowy w życiu OSP w Wielkim 
Rychnowie. W tym roku powstała 
nowa remiza strażacka. W skład 
nowej strażnicy wchodziły dwa 
boksy garażowe, biuro i sanitaria-
ty. Strażnica ta została ponownie 
odnowiona w 2012 roku, kiedy to 
dobudowano jeszcze jeden boks 
garażowy i wieżę. W tym roku 
ufundowano też nowy sztandar 
dla jednostki. Wówczas również 
wzrost aktywności strażackiej. 
Do jednostki zapisało się dużo 
młodzieży zarówno męskiej jak 
i damskiej.

Jednostka otrzymała również 
nowe pojazdy gaśnicze. Między 
innymi był to samochód Jelcz, 
samochód Tatra i Man. Pozyski-
wano również nowoczesny sprzęt 
techniczny w tym podnośnik 
koszowy. Strażacy również przy 
pomocy instytucji państwowych 
wybudowali amfiteatr przy OSP 
i wybrukowali plac przed nim. 
W 2005 roku jednostka została 
włączona do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. Tym 
samym jest wykorzystywana do 
działań na terenie całego powia-
tu. Otrzymała również sprzęt do 
działań ratowniczych na wodzie.

– Nasza jednostka OSP 
w chwili obecnej posiada 58 dru-
hów w tym 40 strażaków, którzy 
są przeszkoleni do działań ratow-
niczych. Posiadamy jedna dru-
żynę młodzieżową – chłopięcą 
– mówi obecny prezes jednostki 
Piotr Strzelecki. – W bezpośred-
niej akcji jednostką dowodzi jej 
naczelnik, czyli Piotr Sęk.

– Nasza jednostka działa bar-

dzo aktywnie na rzecz lokalnej 
społeczności. Naszą dumą jest na 
pewno szopka bożonarodzenio-
wa, którą wystawiamy w pobliżu 
naszej jednostki i która cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem. 
Bardzo chętnie uczestniczymy we 
wszelkiego rodzaju działalności 
społecznej. Pomagamy miesz-
kańcom we wszystkich sprawach. 
Nasi druhowie dbają o sprzęt 
strażacki, starając się pozyski-
wać odpowiednie środki. Między 

innymi wszelkie ekwiwalenty za 
udział w szkoleniach i akcjach ra-
towniczych przeznaczane są na 
rzecz jednostki tj. około 20 tys. 
złotych rocznie – mówi naczelnik 
OSP Piotr Sek.

OSP w Wielkim Rychnowie to 
na pewno jednostka z wieloma 
tradycjami, które są kultywowa-
ne przez obecnych strażaków, 
nierzadko wnuków pierwszych 
założycieli jednostki.

(Maw), fot. nadesłane
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policjanci 
w „wazównie”

GOLUB-DOBRZYŃ  Golubsko-dobrzyńscy policjanci syste-
matycznie spotykają się z młodzieżą, aby rozmawiać o świado-
mym i odpowiedzialnym korzystaniu z internetu. Tym razem 
zajęcia takie przeprowadzone zostały w Zespole Szkół nr 1 im. 
Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

SKUTECZNA METODA USUWANIA BÓLU KRĘGOSŁUPA, STAWÓW i MIĘŚNI
Ludmiła Maciejewska 

Terapeuta Manualny - Technik Masażysta
Żyj bez bólu kręgosłupa!

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

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

O metodzie:
Założeniem metody, jest li-

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

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

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

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

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

by szybciej wyprowadzić pacjenta 
ze stanu przewlekłego.

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

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

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

Pani Ludmiła ukończyła stu-

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

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

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

Golub-Dobrzyń
ul. Wojska Polskiego 3 c

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

A R T Y K U Ł    S P O N S O R O W A N Y

Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Golubiu-Dobrzyniu 
spotkali się młodzieżą w Zespole 
Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Go-
lubiu-Dobrzyniu, aby porozmawiać 
o niebezpieczeństwach jakie może 
nieść niewłaściwe korzystanie z in-
ternetu i jak należy postępować, 
aby nie paść ofiarą, ani nie stać się 

sprawcą cyberprzemocy.
– Młodzież dowiedziała się, że 

cyberprzemoc to przemoc za po-
średnictwem internetu i telefonu 
komórkowego. Za pomocą prezen-
tacji multimedialnej przedstawio-
ne zostały formy cyberprzemocy, 
a więc wyzwiska, straszenie, po-
niżanie innych osób w internecie 

lub przy użyciu telefonu, robienie 
komuś zdjęć, rejestrowaniu filmów 
bez zgody drugiej osoby, publiko-
wanie w internecie lub rozsyłanie 
telefonem zdjęć, filmów lub tek-
stów, które obrażają lub ośmie-
szają inne osoby. Młodzi ludzie 
dowiedzieli się, że te negatywne 
zachowania niosą ze sobą konse-
kwencje prawne – wyjaśnia asp. 
sztab. Małgorzata Lipińska z KPP 
Golub-Dobrzyń.

Policjanci przestrzegali, aby 
chronić swojej prywatności w wir-
tualnym świecie i że obdarzanie 
zaufaniem osoby poznane w sieci 
może przynieść bardzo negatywne 
skutki. Dlatego młodzi ludzie uczu-
leni zostali, aby być bardzo ostroż-
nym w kontaktach z osobami nie-
znajomymi.

(ak)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Wieczór 
dla seniorów 
12 lutego sołtys i rada sołecka Nowogrodu zapro-
sili seniorów do świetlicy wiejskiej na doroczne 
spotkanie.

Gmina Golub-Dobrzyń

Przy stołach suto zasta-
wionych słodkościami seniorzy 
odebrali życzenia złożone przez 
sołtysa Bogdana Jagielskie-
go. Następnie obejrzeli występ 
dzieci ze szkoły w Nowogrodzie 
pod opieką Małgorzaty Krauzy. 
Na tegoroczne spotkanie z se-
niorami przygotowałam przed-
stawienie w formie koncertu 
życzeń. – Pisząc scenariusz, 
podziękowania i życzenia kie-

rowałam m.in. do tych którzy 
działają na rzecz harmonijnego 
rozwoju społeczności lokalnej – 
mówi Małgorzata Krauza, orga-
nizator.

W imieniu dzieci i wnuków 
seniorzy usłyszeli podziękowa-
nia za podnoszenie na duchu 
i za przekazywanie cennych ży-
ciowych wskazówek.

(pw)
fot. nadesłane
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Dzięki RPo powstają 
nowe miejsca opieki nad dziećmi

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

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

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

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

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

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

– Grudziądz – 105 nowych 
miejsc,

– Inowrocław – 86 nowych 
miejsc,

– Mogilno – 68 nowych 
miejsc,

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

– Brodnica – 60 nowych 
miejsc,

– Aleksandrów Kujawski – 
47 nowych miejsc,

– Sępólno Krajeńskie – 40 
nowych miejsc,

– Tuchola – 32 nowe miej-
sca,

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

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

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

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

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

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

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

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

– Obrowo (powiat toruński) 
– 15 nowych miejsc,

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

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

– Golub-Dobrzyń – 10 no-
wych miejsc.

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

Inwestycje w przedszkola
Środki z naszego Regionalne-

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

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

na realizację których trafiło dotąd 
wsparcie

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

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

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

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

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

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

Najważniejsze liczby:
– Prawie 2,4 tys. nowych 

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

miejsc dla maluchów w przed-
szkolach,

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

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

(red)

Region

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

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

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

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

Konkurs „Ekologiczny edu-
kator szkolny” UM organizuje 

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

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

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

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

(red)
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Krowa, której 
niestraszne mrozy

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

R E K L A M A

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

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

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

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

(pw)

Dopłaty

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

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

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

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

(pw)

Szkolenia

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

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

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

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

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

(pw)

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

Finanse

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

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

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

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

(pw)

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

Zwierzęta

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

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

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Tak jak 500+  

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

Terminy składania wniosków

Wnioski o świadczenie z Programu „Do-

bry start” będzie można składać przez 

internet od 1 lipca br. – przez portal 

Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.

gov.pl lub bankowość elektroniczną. 

Z kolei od 1 sierpnia wnioski będzie 

można składać także w tradycyjnej 

formie papierowej (w urzędzie miasta/

gminy, ośrodku pomocy społecznej lub 

innej jednostce organizacyjnej gmi-

ny). Wnioski będzie można składać do  

30 listopada br.

1,44 mld zł na Dobry Start

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

Ponad 3 mln wniosków  

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

Finansowe wsparcie na dobry start 
w szkole 

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

Będzie kontynuacja

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

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

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

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

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

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału  

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

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

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

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu 

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

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

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

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

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

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

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

oprac. (ak)

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

Młodzi muzycy zaprezentu-

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

kwiatki grają i śpiewają
Kwiatki nie tylko ładnie pach-

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

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

(krzan)
Fot. (nadesłane)

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

wisk.
Podczas konkursu nagradza-

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

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

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

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

(red)

Konkursy

Floriany po raz trzeci
Trwa trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu na 
Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych 
z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019, orga-
nizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcję mie-
sięcznika „Strażak”.
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Czwartek, 21 lutego 2019

14:00 Elif

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

05:40 Ukryta prawda odc. 485 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 17 - serial 

07:45 Szpital odc. 215 - serial 

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

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

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 23 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 24 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 279 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 18 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 54 - serial 

15:25 Szpital odc. 216 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 3 - serial

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

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

18:25 Brzydula odc. 201 - serial

18:55 Brzydula odc. 202 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 24 - serial

20:00 Terminal - komedia

22:40 Miłość bez końca - dramat

00:50 Oszuści odc. 8 s. 2 - serial

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

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

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Kemping - film

09:15 Łagodna - dramat

11:00 Przedwiośnie odc. 1 - serial

12:05 Przedwiośnie odc. 2 - serial

13:10 Opowieści weekendowe: 

 Urok wszeteczny - film

14:20 Krótki dzień pracy - dramat

15:50 Cwał - komedia

17:45 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

18:00 Hogo fogo Homolka - komedia

19:40 Herbert - Mosty odc. 7

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Borsalino - dramat

22:35 Życie Samuela Fullera - film

00:05 Scena klasyczna odc. 22

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

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

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 31 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2397

11:00 Ukryta prawda odc. 663 - serial

12:00 Szpital odc. 505 - serial

13:00 Szkoła odc. 406 - serial

14:00 19+ odc. 341 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 16

15:30 Szkoła odc. 407 - serial 

16:30 19+ odc. 342 - serial 

17:00 Szpital odc. 506 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 664 - serial 

19:00 Fakty

19:30 „Szóstka” odc. 1 - serial

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 95

19:50 „Szóstka” odc. 2 - serial

19:55 Uwaga! odc. 5591

20:10 Doradca smaku odc. 32 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2829 - serial

20:55 Milionerzy odc. 151

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17

22:30 Tammy - komedia

00:35 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 11

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

13:25 Sąd rodzinny 17:00 Policjantki 
i policjanci

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

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

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

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

„Żyleta”
(1996r.) TV Puls 23:20

„Zaginiony w akcji III: 
Początek”

(1988r.) TV 4 21:00



Piątek, 22 lutego 2019

14:00 Elif

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

05:40 Ukryta prawda odc. 486 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 18 - serial 

07:45 Szpital odc. 216 - serial 

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

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

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 24 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 25 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 280 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 19 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 55 - serial 

15:25 Szpital odc. 217 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 3 - serial

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

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

18:25 Brzydula odc. 203 - serial

18:55 Brzydula odc. 204 - serial

19:30 Kulisy sławy extra

20:00 Pamiętnik - dramat

22:40 Żona astronauty - film

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

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

06:00 Niewolnica Victoria odc. 47

07:00 Zbuntowany anioł odc. 163

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 144 s. 3 - serial

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

 odc. 9 - serial

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

 odc. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 9 s. 18 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 10 s. 18 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 21 - serial

14:00 Zaklinaczka duchów odc. 9 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 - serial

16:00 Prześladowca - thriller

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 145 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 146 s. 3 - serial

20:00 Pocałunek smoka - film

21:55 Terrorysta - film

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

01:25 Biesiada na cztery pory roku 

 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1311

08:35 Sobie król - film

09:25 Hogo fogo Homolka - komedia

11:00 Przedwiośnie odc. 3 - serial

12:00 Przedwiośnie odc. 4 - serial

13:05 Operacja Himmler - dramat

14:40 Last Night 

 of the Proms 2015 odc. 2

16:20 Znieważona ziemia - dramat

18:15 Odyseja filmowa odc. 15 - serial

19:25 Pojedynki stulecia odc. 15

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Mama - dramat

22:45 Świat w piosence odc. 8

23:40 Tygodnik kulturalny

00:30 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości

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

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

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 32 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2398

11:00 Ukryta prawda odc. 664 - serial

12:00 Szpital odc. 506 - serial

13:00 Szkoła odc. 407 - serial

14:00 19+ odc. 342 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 16

15:30 Szkoła odc. 408 - serial 

16:30 19+ odc. 343 - serial 

17:00 Szpital odc. 507 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 665 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 96

19:50 Uwaga! odc. 5592

20:00 Strzelec - film

22:30 Zapłata - thriller

01:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17

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

06:45 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

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

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

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

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

„Strzelec”
(2007r.) TVN 20:00

10:15 Sensacja XXI wieku



Sobota, 23 lutego 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

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

05:40 Ukryta prawda odc. 487 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

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

09:25 Brzydula odc. 195 - serial

09:55 Brzydula odc. 196 - serial

10:25 Brzydula odc. 197 - serial

10:55 Brzydula odc. 198 - serial

11:30 Brzydula odc. 199 - serial

12:05 Brzydula odc. 200 - serial

12:45 Hop - film

14:45 Szkoła rocka - komedia

17:00 Lawina - film

19:00 Ostatni władca wiatru - film

21:20 Pożegnanie z Afryką - dramat

00:35 Zakochani - komedia

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

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

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

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

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

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 2004 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 2005 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1421 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

11:35 To je Borowicz. Podróże 

 ze smakiem odc. 10

12:05 Eddie - komedia

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Kabaret w samo południe odc. 9

16:15 Słowo na niedzielę

16:25 Rodzinka.pl odc. 251 - serial

17:00 Zmiennicy odc. 1 - serial

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Postaw na milion

19:25 Postaw na milion - kulisy 

19:35 Lajk! odc. 36

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

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

22:45 Uprzywilejowani - thriller

00:10 The Good Doctor 

 odc. 27 s. 2 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1137

11:00 Na Wspólnej odc. 2826 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2827 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2828 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2829 - serial

12:50 Całe szczęście - kulisy produkcji

13:25 Maverick - western

16:00 Kroniki Spiderwick - film

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:40 Raport smogowy odc. 97

19:45 Uwaga! odc. 5593

20:00 Och, życie - komedia

22:20 Dziewczyna mojego kumpla 

 - komedia

00:35 Strzelec - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Księga dżungli II - film

10:15 Ewa gotuje odc. 320

10:45 Wspólna chata - komedia

12:55 Dziś 13, jutro 30 - komedia

15:10 Jaś Fasola - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 20

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 147

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 148

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 394 - serial

20:05 Noc w muzeum: 

 Tajemnica grobowca - film

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 98 s. 11

00:10 Lincoln - film

09:55 Brzydula 10:25 Policjantki 
i policjanci

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

przepisy

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

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

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

„16 przecznic”
(2006r.) TVP 1 22:30

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



Niedziela, 24 lutego 2019

05:40 Klan

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

06:00 Tata sam w domu odc. 4

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 23 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 24 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 19 - serial

08:40 Flintstonowie odc. 20 - serial

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

10:40 Galileo odc. 711

11:40 Galileo odc. 712

12:50 Napad - komedia

14:45 Stara miłość nie rdzewieje 

 - komedia

16:45 Biały Tygrys - film

19:00 Galileo odc. 713

20:00 Babylon A.D. - film

22:05 Spotlight - dramat

00:50 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial

06:00 Flash odc. 3 - serial

06:55 Flash odc. 4 - serial

07:55 Flash odc. 5 - serial

08:50 Przygody Merlina 

 odc. 2 s. 4 - serial

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

10:50 W królestwie smoków - film

13:15 Beethoven - komedia

15:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

16:25 Alvin i wiewiórki - komedia

18:05 Jaś Fasola: nadciąga 

 totalny kataklizm - komedia

20:00 Armageddon - film

23:05 Plan doskonały - thriller

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

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 5

07:30 Teledyski

08:15 Rzecz Polska odc. 7

08:30 Pierwsza podróż Ako - film

08:35 O czym marzą koty - film

08:40 Lunatyk - film

08:45 Nie pchać się, proszę - film

09:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 8 s. 3 - serial

10:10 Chopin uratował mi życie - film

11:10 Trzeci punkt widzenia odc. 277

11:40 Ostry film zaangażowany - film

11:50 Żeniac - komedia

13:15 Zakochany Molier - film

15:20 Chuligan literacki odc. 96

15:50 Anne-Sophie Mutter 

 - The Club Concert

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 484

18:10 Gracze - film

20:00 Generał Nil - film

22:10 Trzeci punkt widzenia odc. 277

22:40 Droga do mistrzostwa - film

23:45 Scena alternatywna odc. 58

00:25 Diabelska przełęcz - dramat

06:20 Był taki dzień odc. 482

06:25 Dziennik telewizyjny

07:15 Wszystkie kolory świata 

 odc. 14 - serial

08:20 Święty Augustyn odc. 1 - serial

09:15 Sposób na Alcybiadesa 

 odc. 3 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 52

10:50 Złoto Jukonu odc. 2 - serial

11:55 Szlakiem amfor. 

 Historia podboju Galii - film

13:00 Dziewicza Nowa Zelandia 

 odc. 6 - serial

13:55 Archiwum zimnej wojny odc. 14

14:35 Stawka większa niż życie 

 odc. 8 - serial

15:45 Przepis na sukces - film

16:35 Wielka gra

17:25 Wojownicy czasu odc. 13

18:00 Królowa Bona odc. 6 - serial

19:05 Śladami pułkownika

19:40 Pola historii

20:05 Wojna generałów odc. 5 - serial

21:10 Pan Wołodyjowski - film

22:40 Wielki test o Wyspiańskim

00:25 Śmieciarz odc. 4 - serial

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

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 2007 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 2008 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1422 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:35 Przeżyć w Serengeti - film

11:40 Czyngis-chan - film

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

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

16:15 Bake off - Ale przepis odc. 62

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

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 732 - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 252 - serial

20:05 Zapowiedź - thriller

22:15 Musimy sobie pomagać 

 - komedia

00:25 Hardkor Disko - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1138

11:00 Co za tydzień odc. 890

11:45 Ciężarówką przez Wietnam 

 odc. 4 - serial

12:50 Kochany urwis - komedia

14:30 Johnny English: reaktywacja  

 - komedia

16:40 Pamiętnik księżniczki II:  

 Królewskie zaręczyny - komedia

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:40 Raport smogowy odc. 98

19:45 Uwaga! odc. 5594

20:00 Shrek Trzeci - film

22:00 Niezłomny - dramat

00:55 Sztos - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:50 Rodzinka nie z tej ziemi - film

10:50 Noc w muzeum: 

 Tajemnica grobowca - film

13:05 Indiana Jones i ostatnia krucjata  

 - film

15:50 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 98 s. 11

17:50 Nasz nowy dom odc. 106

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 304

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

21:05 Kabaret Neo-Nówka: 

 Kazik sam w domu

00:05 Następne 48 godzin - komedia

05:40 Ukryta prawda odc. 488 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 202 - serial

09:30 Brzydula odc. 203 - serial

10:05 Brzydula odc. 204 - serial

10:40 Brzydula odc. 201 - serial

11:15 Zakochani po uszy odc. 21 - serial

11:50 Zakochani po uszy odc. 22 - serial

12:25 Zakochani po uszy odc. 23 - serial

13:00 Zakochani po uszy odc. 24 - serial

13:35 Miś Yogi - film

15:20 Przygoda na Antarktydzie - film

17:50 Ostatni władca wiatru - film

20:00 Kobieta na krawędzi - dramat

22:25 Inwazja - thriller

00:40 Moc magii odc. 406

09:30 Brzydula 10:40 Galileo

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

10:20 Okrasa łamie 
przepisy

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

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

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

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

„Siła i honor”
(2000r.) TV 4 16:30



Poniedziałek, 25 lutego 2019

14:00 Elif

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

05:45 Ukryta prawda odc. 489 - serial 

06:50 Sąd rodzinny odc. 19 - serial 

07:50 Szpital odc. 217 - serial 

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

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

09:50 Dziewczyny z Hollywood 

 odc. 9 s. 2

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 26 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 281 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 20 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 56 - serial 

15:25 Szpital odc. 218 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 3 - serial

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

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

18:25 Brzydula odc. 205 - serial

18:55 Brzydula odc. 206 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 25 - serial

20:00 Sęp - thriller

22:45 W garniturach odc. 12 - serial

23:50 Kick-Ass 2 - komedia

01:55 Moc magii odc. 407

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

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

07:00 Teledyski

08:00 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 10

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Neonowa fraszka - film

08:40 Miasto - film

09:00 Znieważona ziemia - dramat

11:00 Przedwiośnie odc. 5 - serial

12:00 Przedwiośnie odc. 6 - serial

13:00 Personel - dramat

14:20 Księstwo - film

16:35 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 10 - serial

17:40 Intruz - thriller

19:20 Rzecz Polska odc. 8

19:30 Którędy po sztukę odc. 74

19:35 Pomnik. Europa Środkowo

 -Wschodnia 1918-2018

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Bardzo poszukiwany człowiek  

 - thriller

22:30 Sonita - film

00:05 Powidoki odc. 8 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 483

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Korona królów odc. 155 - serial

08:15 Korona królów odc. 156 - serial

08:50 Ex libris

09:20 My, dzieci z Lagrów - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 142

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

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 3

12:20 Czterdziestolatek - 20 lat później  

 odc. 1 - serial

13:30 Pan Wołodyjowski - film

15:00 Dziewicza Nowa Zelandia 

 odc. 6 - serial

16:10 Spór o historię odc. 48,

16:50 Powstanie Wielkopolskie

17:50 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:25 Flesz historii

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 4

19:00 Sprawiedliwi odc. 7 - serial

19:55 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 6 - serial

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 2

22:40 Marzyciele odc. 16

23:15 Wojna o morza odc. 2 - film

00:20 Emigranci ‘81 - film

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

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

05:50 Uwaga! odc. 5594

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 33

07:55 Akademia ogrodnika odc. 33

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2399

11:00 Ukryta prawda odc. 665 - serial

12:00 Szpital odc. 507 - serial

13:00 Szkoła odc. 408 - serial

14:00 19+ odc. 343 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 16

15:30 Szkoła odc. 643 - serial 

16:30 19+ odc. 344 - serial 

17:00 Szpital odc. 880 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 991 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 99

19:50 Uwaga! odc. 5595

20:10 Doradca smaku odc. 33 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2830 - serial

20:55 Milionerzy odc. 228

21:30 Odwróceni - ojcowie i córki 

 odc. 1 - serial

22:30 Wróg numer jeden - thriller

01:50 Co za tydzień odc. 890

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

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

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

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

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

„Król Wikingów”
(2013r.) TV 4 00:00

„Kick-Ass 2”
(2013r.) TVN 7 23:50



Wtorek, 26 lutego 2019

14:00 Elif

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

05:40 Ukryta prawda odc. 490 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 20 - serial 

07:45 Szpital odc. 218 - serial 

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

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

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 25 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 27 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 282 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 21 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 57 - serial 

15:25 Szpital odc. 219 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 3 - serial

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

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

18:25 Brzydula odc. 207 - serial

18:55 Brzydula odc. 208 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 26 - serial

20:00 Inwazja - thriller

22:10 Ostatni bastion - film

00:50 Moc magii odc. 408

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

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

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Doradcy króla Hydropsa - film

09:10 Intruz - thriller

11:00 Dorastanie odc. 1 - serial

12:10 Dorastanie odc. 2 - serial

13:20 Julia wraca do domu - dramat

15:30 Straszny sen Dzidziusia  

 Górkiewicza - komedia

17:30 Prawie jak matka - komedia

19:30 Chuligan literacki odc. 96

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Hamlet: Bregenz Festival 2016

22:55 Czworo do pary - komedia

00:35 Neon - film

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

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

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 33 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2400

11:00 Ukryta prawda odc. 991 - serial

12:00 Szpital odc. 880 - serial

13:00 Szkoła odc. 643 - serial

14:00 19+ odc. 344 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 16

15:30 Szkoła odc. 644 - serial 

16:30 19+ odc. 345 - serial 

17:00 Szpital odc. 881 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 992 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 100

19:50 Uwaga! odc. 5596

20:10 Doradca smaku odc. 34 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2831 - serial

20:55 Milionerzy odc. 229

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1150

00:05 Ciężarówką przez Wietnam 

 odc. 4 - serial

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

07:45 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

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

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

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

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

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

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



Środa, 27 lutego 2019

14:00 Elif

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

05:40 Ukryta prawda odc. 491 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 21 - serial 

07:45 Szpital odc. 219 - serial 

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

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

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 26 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 28 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 283 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 22 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 58 - serial 

15:25 Szpital odc. 220 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 3 - serial

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

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

18:25 Brzydula odc. 209 - serial

18:55 Brzydula odc. 210 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 27 - serial

20:00 Opór - film

23:00 Żona astronauty - film

01:25 Moc magii odc. 409

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

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

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Absolutorium - film

08:55 Prawie jak matka - komedia

11:00 Dorastanie odc. 3 - serial

12:10 Dorastanie odc. 4 - serial

13:20 Ballada o ścinaniu drzewa 

 - komedia

14:05 Daleko od okna - dramat

16:10 Legendy rocka odc. 54 - serial

16:35 Legendy rocka odc. 55 - serial

17:10 Miłość od pierwszego ugryzienia  

 - komedia

19:00 Powidoki odc. 8 - serial

19:25 Dezerterzy odc. 1

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Dureń - dramat

22:30 Barwy Japonii: Wspaniały świat 

 Alberta Kahna - film

23:35 Wojciech Kilar 

 - koncert muzyki filmowej

00:40 Czworo do pary - komedia

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

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

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 34 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2401

11:00 Ukryta prawda odc. 992 - serial

12:00 Szpital odc. 881 - serial

13:00 Szkoła odc. 644 - serial

14:00 19+ odc. 345 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 16

15:30 Szkoła odc. 645 - serial 

16:30 19+ odc. 346 - serial 

17:00 Szpital odc. 882 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 993 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 101

19:50 Uwaga! odc. 5597

20:10 Doradca smaku odc. 35 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2832 - serial

20:55 Milionerzy odc. 230

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

22:30 10 000 lat przed naszą erą - film

00:45 American - Horror Story: 

 Murder House odc. 4 - serial

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

14:25 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

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

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

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

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

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

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

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

sposób wykonania:

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

smacznego!

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

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

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

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

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

Małgorzata Małkińska z KPP 
Lipno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Kolorowanki dla dzieci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie,  ani  do  siebie  cudzych  pretensji.  Nie  dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. Ktoś 
da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją od-
rzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.
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Świętowanie we wrockach
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka i z pewno-
ścią o randze obchodów Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu nikomu nie trzeba przypominać

Dzień Babci i Dziadka to naj-
piękniejsze dni, w których obda-
rzani są oni szczególnymi dowo-
dami miłości. Obok Dnia Mamy 
i Taty oraz Dnia Dziecka jest to 
najważniejsze święto w roku, 
istotne i bardzo mocno przeży-

wane przez dzieci – głównych go-
spodarzy tych uroczystości.

– W naszym przedszkolu 
w obecnym roku szkolnym uro-
czyste spotkania z okazji Świę-
ta Babci i Dziadka odbyło się 
8.02.2019 w remizie OSP Wrocki. 

Licznie przybywający goście za-
siadali przy przygotowanych dla 
nich stołach i z niecierpliwością 
czekali na rozpoczęcie wystę-
pu swoich wnucząt. Na twa-
rzach przedszkolaków widać było 
ogromną radość, skupienie oraz 

nutkę niepokoju. Dzieci wspólnie 
ze swoimi paniami przygotowały 
część artystyczną, na której za-
prezentowały umiejętności re-
cytatorskie, taneczne i wokalne. 
Wszyscy z dumą patrzyli na swo-
je wnuczęta, które włożyły wiele 
wysiłku w to, aby jak najlepiej 
wyrazić swoją miłość i szacunek 
oraz podziękować dziadkom za 
cierpliwość, zrozumienie i opiekę, 
a przede wszystkim za czas, który 
zawsze mają dla swoich wnuków 
– mówią Izabela  Drozd i Andże-
lika Kowalska z przedszkola we 
Wrockach.

Niejednej babci i dziadkowi 
łezka kręciła się w oku, a na ustach 
można było zobaczyć uśmiech. 
Publiczność nie żałowała rów-
nież pochwał dla swoich wnuków 
i nagrodziła ich gromkimi brawa-

mi. Na koniec tych wyjątkowych 
występów dzieci wręczyły swoim 
ukochanym seniorom własno-
ręcznie przygotowane upomin-
ki i złożyły życzenia. W dalszej 
części uroczystości niecodzienni 
goście zostali podjęci słodkim 
poczęstunkiem, przygotowanym 
przez rodziców.

– Kochanym babciom i dro-
gim dziadkom jeszcze raz życzy-
my samych pięknych chwil w ży-
ciu i tego, aby zawsze byli dumni 
ze swych wnuków jak w dniu 
ich występu. Mamy nadzieję, że 
wspólnie spędzone w naszej pla-
cówce chwile na długo pozosta-
ną w pamięci zarówno dzieci jak 
i babć oraz dziadków – dodają 
organizatorki.

(ak)
fot. nadesłane

Gmina Golub-Dobrzyń

Kultura połączyła samorządy
W sobotnie popołudnie w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spo-
tkanie z kulturą zorganizowane przez lokalne samorządy.

Intencją samorządów: Miasta 
Golubia-Dobrzynia, Gminy Go-
lub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego było poszerzenie 
współpracy w zakresie promocji 
wartości kulturalnych regionu oraz 
ochrony tradycji i lokalnego dzie-
dzictwa. Na wypełnionej po brzegi 
sali pojawiła się między innymi: sa-
morządowcy, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych oraz lokalni 
przedsiębiorcy.

W pierwszej części wieczoru 
można było wysłuchać utworów 
muzyki ludowej, klasycznej i roz-
rywkowej w wykonaniu uczniów 
i nauczycieli Publicznej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia w Golubiu-
Dobrzyniu. Następnie na scenie 
pojawiła się Grupa Teatralna pro-
wadzona w golubsko-dobrzyńskim 
Domu Kultury, której opiekunką 
jest Paulina Gralik. Młodzi artyści 
zaprezentowali dzieło sceniczne pt. 
„Początek”, opowiadające o naro-
dzinach Chrystusa.

Przysłowiową „wisienką na tor-
cie” była degustacja potraw lokal-
nych, przygotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z Podzamku 
Golubskiego, Skępska i Macikowa.

(red)
fot. UG Golub-Dobrzyń
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Poeta ekranu
POSTAĆ  Steven Spielberg, Martin Scorsese, Andrzej Wajda – 
to jedni z wielu wielkich reżyserów filmowych. W tym gronie 
był także przedwojenny reżyser Ryszard Bolesławski. Pocho-
dził z małej wioski nieopodal Płocka, a skończył w Hollywood

Ryszard urodził się w 1889 
roku w Dębowej Górze w okolicy 
Płocka. Początkowo nic nie zapo-
wiadało, że zostanie reżyserem. 
Po pierwsze dlatego, ze w cza-
sach jego młodości film dopiero 
raczkował, a po drogie ponieważ 
Bolesławski wstąpił do szkoły 
wojskowej. Kształcił się w Ode-
ssie, gdzie poznał środowisko 
rosyjskiej inteligencji i kultury. 
Dopiero w 1906 roku otrzymał 
angaż w moskiewskim teatrze. 
Został aktorem, a następnie re-
żyserem. Już w 1912 roku w war-
szawskiej gazecie „Świat” pisano 
o świetnym rosyjskim reżyserze 
Bolesławskim.

Teatr, w którym pracował 
zwany Teatrem Stanisławskiego, 
był uważany za najlepszy w całej 
Rosji. Miał co roku wiele wystę-
pów zagranicznych. Pieniędzy 
nigdy aktorom nie brakowało, 
ponieważ placówkę wspierał 
jeden z najbogatszych Rosjan – 
Morozow. Mimo pracy w odległej 
Moskwie Bolesławski w wakacje 

zjeżdżał pod Płock, gdzie odwie-
dzał swoją matkę. To właśnie 
w rodzinnym domu jako kilku-
nastolatek założył pierwszy te-
atr. Zaangażował do niego krew-
nych oraz letników.   W czasach 
I wojny światowej zaciągnął się 
do polskiego oddziału walczące-
go w carskie armii – tzw. Legio-
nu Puławskiego. Walczył także 
przeciwko bolszewikom w 1920 
roku. Równolegle zaczął tworzyć 
pierwsze filmy. Były to produkcje 
z przeznaczeniem dla wojska.

W 1921 roku został reżyserem 
w Teatrze Polskim w Warszawie. 
Na co dzień zajmował się również 
tłumaczeniem z języka angiel-
skiego najlepszych dramatów. 
Dla Bolesławskiego możliwości 
filmowe ówczesnej warszawy 
były zbyt małe. Wyjechał do Ber-
lina, potem do Wiednia i w końcu 
do Nowego Jorku. Tam otrzymał 
dobrze płatną pracę w teatrze 
i został dyrektorem szkoły dra-
matycznej. Zwrócił na siebie 
uwagę jednej z największych 

wytwórni filmowych – Metro 
Goldwyn Meyer. Wyreżyserował 
głośny film pt. „Ostatnia carowa”. 
Recenzje były bardzo pozytyw-
ne. Wkrótce zaczęto go nazywać 
„poetą ekranu”.

Było w tym nieco prawdy, 
ponieważ w wolnych chwilach 
Bolesławski pisał swoją powieść 
– „Droga ułana”. Książka była 
oparta o doświadczenia wojenne 
reżysera. Recenzje książki były 
także znakomite. Uważano, że 
przewyższa ona nawet słynną 
„Na zachodzie bez zmian”. W 1937 
roku reżyserował samej Marlenie 
Dietrich w filmie „Ogrody Allaha”. 
Był to jeden z pierwszych koloro-
wych filmów w historii. Niestety 
Bolesławski zmarł na zawał 17 
stycznia 1937 roku. W Hollywood 
do dziś, na słynnej alei gwiazd 
znajduje się również gwiazda po-
święcona jemu. 

Najciekawsze było to, że Bo-
lesławski nie był szerzej znany 
w Polsce. Nawet w USA nie uwa-
żano go za Polaka.

Słynna, pochodząca z Lipna 
Pola Negri miała okazję rozma-
wiać z nim kilkukrotnie, a mimo 
to uważała, że jest Rosjaninem. 
Dopiero w 1928 roku dowiedziała 
się o jego polskim pochodzeniu 
i była mocno zaskoczona. Sam 
Bolesławski nie obnosił sie ze 
swoją polskością. Był patriotą, 
o czym świadczą jego czyny, ale 
jakoś nie miał potrzeby ogłasza-
nia całemu światu jaki to z nie-
go Polak. Jeszcze, gdy pracował 
w Moskwie, lubił promować pol-
ską sztukę, tłumacząc na rosyj-
ski polskie dramaty.

(pw)

Ciekawostka

Dwa lata do laborantki
Obecnie dużo mówi się o aferze związanej z mięsem wołowym, które trafiło 
na rynek, a miało pochodzić od chorych zwierząt. Dawniej badanie produk-
tów odzwierzęcych było jeszcze trudniejsze, ale starano się tworzyć szkoły, 
które przygotowywały specjalistów do badań weterynaryjnych.

Jedną z tych placówek była 
Żeńska Szkoła Mleczarsko-Se-
rowarska w Szafarni, gdzie po 
2-letnim kursie można było zo-
stać laborantką. Szkoła w Sza-
farni kształciła na dwóch kie-
runkach. Jednym był kurs 
mleczarsko-serowarski, a dru-
gim kurs laborantek. Ten drugi 
był dłuższy i trwał dwa lata. By 
zostać laborantką, nie wystar-
czyło skoczyć szkoły powszech-

nej (dawniej określano tak szkoły 
podstawowe). Należało ukończyć 
6 klas gimnazjum i mieć matu-
rę. Dodatkowo szkoła w Szafar-
ni oczekiwała świadectwa mo-
ralności z urzędu gminy bądź 
parafii oraz świadectwa odbycia 
praktyki mleczarskiej. Inaczej 
mówiąc, do szkoły przyjmowa-
no tylko dziewczęta, które miały 
jakieś pojęcie o tym jak wygląda 
praca w mleczarni.

Ukończenie kursu labo-
rantki otwierało możliwości 
pracy w mleczarni oraz w sta-
cjach badania żywności, które 
powstawały przy magistra-
tach miejskich. Nauka w szkole 
kosztowała 100 zł, a oprocz stu-
diowania należało pod okiem 
instruktorów prowadzić prace 
w przyszkolnej oborze i chlew-
ni.

(pw)

XX wiek

Gangrena moralna
26 sierpnia 1927 roku w Papowie Biskupim pod koła 
pociągu rzucił się znany wąbrzeski adwokat.

Wszystko rozegrało się 
dość szybko. W okolicach Pa-
powa – ok. 700 metrów od 
tamtejszej stacji 39-letni Wła-
dysław Matysiak rzucił się 
pod pociąg. Matysiak był zna-
ny w mieście, ponieważ był 
kierownikiem biura adwokac-
kiego i mieszkał przy ul. Mic-
kiewicza 4. Śmierć nastąpiła 
szybko. Lokomotywa uderzyła 

Matysiaka w głowę i odrzuciła 
ciało na kilkanaście metrów. 
Przy zmarłym znaleziono list 
pożegnalny do zony. Samobój-
ca pisał, że odbiera sobie ży-
cie, ponieważ nie może dłużej 
znieść „gangreny moralnej” 
w której żyje. Adwokata po-
chowano na cmentarzu w Pa-
powie.

(pw)

XIX wiek

Droga przez labirynt
Gdzie znajdowała się najgorsza droga na ziemi do-
brzyńskiej w XIX wieku? Dziś to bardzo trudne do 
rozstrzygnięcia, ale z pewnością jedną z czołowych 
lokat zajęłaby droga w okolicach wsi Białasy przed 
Sierpcem.

Z drogi przez Białasy ko-
rzystało wielu mieszkańców 
Rypina, którzy podróżowali 
do Sierpca. Do wsi Białas trakt 
z Rypina wyglądał przyzwo-
icie. Był dość szeroki i obsadzo-
ny topolami. Dawniej drzewa 
miały pozytywne znaczenie. 
Chroniły podróżnych przed 
bezlitosnymi promieniami 
letniego słońca. Później droga 
była już zupełnie rozregulo-
wana, niczym Drwęca mean-
drowała po polach. Co więcej, 
na środku drogi mogliśmy 
napotkać na rosnące jałowce. 
W 1879 roku podroż z Rypina 
do Sierpca opisał jeden z po-
dróżnych.

– „Wjechaliśmy w jakieś 
miejsce, które można by na-
zwać mianem Labiryntu. Trze-
ba było szukać drogi, iść przed 
końmi. Całe szczęście, że to 
spotkało nas mężczyzn, a nie 
kobiety z dziećmi. Trakt pro-
wadzi przez pustynię, a mię-
dzy jałowcami rozliczne krzy-
żują się drożyny jedne gorsze 
od drugich. Tak że niepodobna 
było nie zbłądzić, choć woźni-
ca od dawna zna miejscowość. 
Wjechaliśmy też w jakieś miej-
sce, które z powodu ciemnej 
nocy trudno określić, ale to na 
pewno, że łatwo tam było wy-
wrócić lub dyszel złamać”.

(pw)

XX wiek

Śmierć 
szukając pracy
W 1928 roku w okolicy Lipna znaleziono komplet-
nie wycieńczoną 20-latkę. Zmarła z wyczerpania 
szukając pracy.

Córka p. Tomaszewskiego 
pochodziła z Nowego Miasta 
Lubawskiego. Jej tato pracował 
jako kasjer w miejscowej Kasie 
Chorych. Dziewczyna skoń-
czywszy szkolę, postanowiła 
znaleźć dla siebie pracę. Wyje-
chała szukać jej w okolicy Lip-
na. Do miasta dojechała przez 
Toruń kolejką. Po wyjściu 
z pociągu miała przejść ok. 17 
km na piechotę. W końcu wy-
czerpana i zziębnięta miała 
upaść na drogę. Przejeżdżający 
rolnik zauważył ją, podbiegł 
i zdołał tylko usłyszeć od niej 
kim jest i skąd pochodzi. Na-
stępnie zmarła. Ciało 20-latki 

przewieziono do Lipna. Na-
stępnie pochowano ją na miej-
scowym cmentarzu.

W 1928 roku sytuacja 
związana z bezrobociem 
w Polsce była dość dobra, ale 
zdecydowanie niekorzystna 
dla młodych, niezamężnych 
kobiet. Preferowano męż-
czyzn, tak w pracach fizycz-
nych, jak i biurowych. Wła-
dze państwowe preferowały, 
by zatrudniano głowy rodzin. 
Młodocianych pracowników 
nie opłacało się zatrudniać, 
ponieważ państwo wymagało, 
by płacono im więcej.

(pw)



Czwartek 21 lutego 2019 społeczeństwo 27GOLUB–CGD.PL

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Na początku lutego w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi bawili się miesz-
kańcy co najmniej trzech pokoleń. Wszystko za sprawą połączonej imprezy dla najmłodszych oraz 
dla seniorów

Balowali najmłodsi i nieco starsi

Uroczystość rozpoczął soł-
tys Ryszard Skrzyniecki, skła-
dając mieszkańcom życzenia 
noworoczne oraz z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Dla gości były 
przygotowane ciepłe posiłki 
oraz kawa, herbata i ciasto. Se-
niorzy spędzali miło czas przy 
muzyce oraz tańcach. Następnie 
od godz. 17.00 do 20.00 odbyło 
się spotkanie dzieci sołectwa 
Nowa wieś ze św. Mikołajem.

– Dzieci bawiły się i tańczy-
ły przy muzyce. Mikołaj pytał 
odważne dzieciaki o poznane 
wierszyki i piosenki. Milusiń-
scy chętnie recytowali wier-
sze, śpiewali piosenki, po czym 
otrzymywały paczki od Miko-
łaja. Środki na spotkanie z se-
niorami oraz dziećmi mieliśmy 
z funduszu sołeckiego. Paczki 
dla najmłodszych były z pienię-
dzy od sponsorów – mówi soł-

tys Ryszard Skrzyniecki.
– Serdecznie dziękuję ra-

dzie sołeckiej oraz Kole Gospo-
dyń Wiejskich z Nowej Wsi za 
zaangażowanie się w przygoto-
wanie tych uroczystości. Dzię-
kuję również seniorom za liczne 
przybycie oraz składam życze-
nia noworoczne wszystkim nie-
obecnym – dodaje sołtys Skrzy-
niecki.

(ak), fot. nadesłane

Dzień Babci i Dziadka  
w przedszkolu Jakubek
15 lutego w Punkcie Przedszkolnym „Jakubek” w Płonnem odbyło się przedsta-
wienie z okazji dnia babci i dziadka.

Gmina Radomin Młodzi artyści w swoim 
programie artystycznym poka-
zali jak ważnymi osobami w ich 
życiu są ich dziadkowie i babcie. 
Przedszkolaki piosenką, tańcem 
oraz wierszem przekazały swoje 
uczucia wobec najważniejszych 
tego dnia osób. Na uroczystości 
pojawili się także rodzice oraz 
przedstawiciele władz, z wój-
tem gminy Radomin Piotrem 
Wolskim na czele. Po części ar-

tystycznej wszyscy mogli skosz-
tować pysznego, słodkiego po-
częstunku. Warto wspomnieć, że 
młodzi artyści nie tylko zaprosi-
li swoich dziadków na akademię 
poprzez samodzielnie wykona-
ne zaproszenia, ale też wręczyli 
im po przedstawieniu upominki 
z własnymi zdjęciami.

(red)
fot. nadesłane
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Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

Doradztwo/inwestycje

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

Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-

ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-

łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowanie, 

doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 886 

115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-Do-

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

514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniecka, 

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

486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, Go-

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

890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 

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

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

Edukacja

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 

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

tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 

1A, tel. 693 032 565

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 

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

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

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 

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

6/61, tel. 889-307-337 

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

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

Język angielski i niemiecki - korepetycje dla dzie-

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

549

Finanse/bankowość

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-

ruchomości, Kowalewo Pom.,  ul. Toruńska 4, 

tel. 781 491 378

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-

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

lecia 13 B, tel. 531 022 379

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty kon-

solidacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, 

Lipno, tel. 54 287 19 99

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania 

kursu walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 

30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena, 

najlepsze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 

30 11

Udzielę pożyczki bez BIK na raty od 
1500 zł do 20 000 zł. Szybko i dys-
kretnie. Również na dowód. Dojazd do 
klienta.Tel. 572 148 143
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i tortyR E K L A M A
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Tygodnik Regionu
golubsko-dobRzyńskiego

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada 
za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Redakcja:
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 22 
tel. (56) 493 41 50
e-mail: redakcja@wpr.info.pl

Redaktor naczelny:
Andrzej Korpalski
tel. 535 170 961
a.korpalski@wpr.info.pl

Dział reklamy i ogłoszeń:
tel. 608 688 587
e-mail: reklama@wpr.info.pl 

Wydawca: 
WPR Sp. z o.o.
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 20 

Druk:
GRUPA WM Sp. z o.o.  
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Kolportaż prasy:
tel. 535 584 565
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Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

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

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75
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FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

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

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

Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188
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przygotowania do wiosny ruszyły
Piłka nożna  Wiosną nie tylko przyroda budzi się do życia. Drużyny z niższych lig także po malutku 
wracają do gry. Jak w sparingach radzą sobie ekipy z czterech okolicznych powiatów?

Biegi

Zapisy na Dychę Kowalewską
Amatorzy lekkoatletyki mogą już zapisywać się na kolejną edycję biegów ulicz-
nych w Kowalewie Pomorskim. Tegoroczna „Dycha” odbędzie się 18 maja.

Poza biegiem głównym na 10 
km odbędzie się również bieg to-
warzyszący na 5 km, a także biegi 
dla dzieci na dystansach odpo-
wiednich dla poszczególnych grup 
wiekowych. Organizatorzy zapo-
wiadają ponadto szereg wydarzeń 
towarzyszących, m. in. imprezy 
rozrywkowe dla rodzin oraz sto-
iska wystawowe lokalnych przed-
siębiorców.

Szybciej się zapiszesz, 
mniej zapłacisz
Do udziału w biegach warto 

zapisywać się jak najszybciej, po-
nieważ pakiety startowe do końca 
lutego oferowane są w promocyj-
nej cenie. – Do końca lutego za pa-
kiet startowy bez koszulki uczest-
nicy zapłacą 25 zł, zaś z koszulką 40 
zł. Od początku marca do 5 maja 
będzie to odpowiednio 35 zł lub 
50 zł. Natomiast od 6 do 16 maja 
można będzie wykupić już tylko 
pakiet startowy bez koszulki za 40 
zł. W dniu biegów opłata startowa 
w biurze zawodów wyniesie 60 zł. 
I to pod warunkiem, że nie zostanie 

przekroczony limit uczestników. 
Warto więc już teraz dokonać for-
malności – zachęca dyrektor bie-
gu Bogdan Oskwarek. – Ponadto 
wszyscy uczestnicy, którzy ukoń-
czą bieg, otrzymają pamiątkowe 
medale, a zwycięzcy w poszczegól-
nych kategoriach biegu głównego, 
nagrody pieniężne – dodaje. Więcej 
informacji oraz zgłoszenia na stro-
nie biegu: www.dychakowalewska.
pl.

– Bieganie jest najprostszym 
sposobem na sportową aktywność, 

dostępną w zasadzie dla każdego, 
zależy nam więc na propagowa-
niu tej formy ruchu jako przejawu 
zdrowego stylu życia – mówi Bog-
dan Oskwarek. – Chcemy ponadto 
promować miasto i gminę Kowa-
lewo Pomorskie, a także powiat 
golubsko-dobrzyński, jako miejsca 
przyjazne sportowcom i kibicom.

Jak podkreśla dyrektor biegu, 
trasa na 10 km posiada atest Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki. 
Limit czasu na jej pokonanie to 1 
godzina 30 minut. Na trasie będą 
zlokalizowane punkty z wodą. Bieg 
odbędzie się przy ograniczonym 
ruchu ulicznym, a zawodników 
obowiązuje ruch prawostronny. 
Biegacze są ponadto zobowiązani 
do zachowania szczególnej ostroż-
ności i bezwzględnego podporząd-

kowania się zaleceniom osób kieru-
jących ruchem. Co ważne, wszyscy 
uczestnicy są ubezpieczeni od 
następstw nieszczęśliwych wypad-
ków w czasie biegu (na zasadach 
ogólnych). Jednak ubezpieczenie 
indywidualne na wypadek kontuzji 
lub innego nieszczęśliwego zdarze-
nia, które może stać się udziałem 
zawodnika w czasie biegu, wymaga 
osobnej polisy, wykupionej przez 
uczestników na podstawie odręb-
nych umów.  Uczestnikami biegu 
mogą być osoby, które najpóźniej 
w dniu rozgrywania biegów ukoń-
czą 16 lat. Natomiast osoby, które 
nie ukończą jeszcze 18. roku życia, 
zobowiązane są do posiadania pi-
semnej zgody opiekunów praw-
nych na uczestnictwo w biegu.

krzysztof Zaniewski

Powiat golubsko-dobrzyński
Seniorzy Drwęcy Golub-Do-

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

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

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

Honorowego gola po rzucie rożnym 
zdobył Krzysztof Marcinkowski. 

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

Powiat wąbrzeski
O wcześniejszych meczach 

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

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

Powiat lipnowski
Lider włocławskiej A-klasy, 

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

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

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

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

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

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

Powiat rypiński
Lech Rypin wiosenne granie 

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

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

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


