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GOLUB-DOBRZYŃ  Burmistrz Mariusz Piątkowski podjął 
decyzję o powołaniu swojego zastępcy. Została nim z dniem  
1 marca Róża Kopaczewska, była prezes Miejskiego Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu

Róża Kopaczewska 
wiceburmistrzem

Golub-Dobrzyń/
CieChoCin

Harcerskie świetlice 
podwórkowe
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Poszukuję lokalu
do wynajęcia w miejscowości

Golub- Dobrzyń
2 2od 100m  do 500m 

Kontakt: nieruchomosci@bodzio.pl
tel: 71/3997131, 71/3997132 
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Gmina Golub-Dobrzyń

Tragiczna śmierć 
dwóch mężczyzn
Golubsko-dobrzyńscy policjanci wyjaśniają okolicz-
ności wypadku w Pląchotach na drodze K15. Na sku-
tek zderzenia się osobowego vw z ciężarowym iveco 
śmierć na miejscu poniósł 24-letni mężczyzna.

W minioną sobotę (02.03.2019) 
około godziny 06.40 dyżurny 
golubsko-dobrzyńskiej policji 
otrzymał zgłoszenie o wypadku 
drogowym, do którego doszło 
w miejscowości Pląchoty, na dro-
dze K 15. Na miejsce skierowano 
policjantów.

– Ze wstępnych ustaleń funk-
cjonariuszy wynika, że 20-letnia 
kierująca osobowym vw miesz-
kanka Bydgoszczy, podróżująca 
z czworgiem pasażerów w stronę 
Torunia, na prostym odcinku dro-
gi, z nieustalonych przyczyn zje-
chała na przeciwległy pas ruchu, 
a następnie czołowo zderzyła się 
z nadjeżdżającym ciężarowym 
iveco – relacjonuje asp. sztab. 

Małgorzata Lipińska z Komendy 
Powiatowej Policji w Golubiu-Do-
brzyniu.

W wyniku zderzenia się po-
jazdów 24-letni pasażer vw po-
niósł śmierć na miejscu. Po upły-
wie kilku godzin od wypadku 
pomimo udzielonej pomocy me-
dycznej drugi pasażer vw, 23-letni 
mieszkaniec Bydgoszczy zmarł 
w szpitalu. Na miejscu pracowali 
policjanci pod nadzorem proku-
ratora. Na czas czynności mun-
durowi wyznaczyli objazdy.

Okoliczności i przyczyny tego 
tragicznego w skutkach wypadku 
wyjaśni prokuratorskie śledztwo.

(ak), fot. KPP 
Golub-Dobrzyń

O tym, że pracy w samorzą-
dzie jest wiele, nie trzeba raczej 
nikogo przekonywać. Miasto ma 

w planach realiza-
cję wielu inwestycji, 
pochyla się nad pro-
blemami palącymi 
mieszkańców, a więc 
obecnemu włodarzo-
wi pomoc na pewno 
jest potrzebna. Stąd 
decyzja o powołaniu 
zastępcy burmistrza. 
Od początku marca 

tę funkcję pełni w golubskim ra-
tuszu Róża Kopaczewska.

Przez ostatnie cztery lata 

Kopaczewska szefowała w Miej-
skim Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji, wcześniej pełniła 
obowiązki głównej księgowej 
w Miejskim Zespole Obsłu-
gi Oświaty. Z urzędem miasta 
związana była od 2005 roku. Jak 
sama przyznaje, jest to więc jej 
drugi powrót do ratusza.

– Mam szerokie pełnomoc-
nictwo do zastępowania burmi-
strza w większości spraw, poza 
budżetowymi. 

Dokończenie na str. 3
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Znalezione go nie utuczyło
KOWALEWO POMORSKIE  Kryminalni z Golubia-Dobrzynia odzyskali telefon komórkowy, który kilka mie-
sięcy temu poszkodowana utraciła na jednej z ulic w Kowalewie Pomorskim. Telefon trafił już do rąk właści-
cielki, natomiast nieuczciwemu 33-letniemu znalazcy grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności

Od pewnego czasu krymi-
nalni z Golubia-Dobrzynia zaj-
mowali się sprawą przywłasz-
czenia telefonu komórkowego. 
Zdarzenie miało miejsce w li-
stopadzie roku ubiegłego w Ko-
walewie Pomorskim. Wówczas 
pokrzywdzona mieszkanka mia-
sta wartość utraconego telefonu 
wyceniła na kwotę 2.300 zł.

W środę (27.02.2019) na pod-
stawie zebranych materiałów do-
wodowych policjanci ostatecznie 
sprawę wyjaśnili. Przesłuchany 
został, wcześniej wytypowany, 
33-letni mieszkaniec Kowalewa 

Pomorskiego, który przyznał, 
że znalazł na jednej z ulic mia-
sta nowy i sprawny telefon ko-
mórkowy i postanowił z niego 
korzystać, nie myśląc o tym, że 
rzecz znalezioną należy oddać.

– Policjanci odzyskany te-
lefon przekazali już jego wła-
ścicielce. Natomiast nieuczciwy 
znalazca za swoje czyny odpo-
wie przed sądem. 33-latkowi za 
popełnione przestępstwo przy-
właszczenia telefonu grozi te-
raz kara do 3 lat pozbawienia 
wolności – mówi asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z Komendy 

Powiatowej Policji w Golubiu-
Dobrzyniu.

Funkcjonariusze przypo-
minają, że jakiekolwiek znale-
zione przedmioty nie mogą być 
traktowane przez znalazcę jak 
własność. W takich sytuacjach 
należy podjąć czynności mają-
ce na celu ustalenie właściciela 
i oddanie rzeczy. Jeśli nie jest to 
możliwe, należy przekazać taką 
informację do biura rzeczy zna-
lezionych lub do najbliższej jed-
nostki policji.

(ak)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Powiat

Eliminują drogowy smog
Golubsko-dobrzyńscy policjanci przeprowadzili kolejne działania pod kryptonimem 
„SMOG”. Akcja miała na celu eliminowanie z ruchu pojazdy, których stan techniczny 
w oczywisty sposób wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie 
układu wydechowego, co mogło powodować zwiększoną emisję spalin.

W środę (27.02.2019) poli-
cjanci golubsko-dobrzyńskiej 
drogówki wzięli udział w ko-
lejnych ogólnopolskich działa-
niach krypt. „SMOG”. W czter-
nastu punktach kontrolnych na 
drogach powiatu golubsko-do-
brzyńskiego policjanci spraw-
dzali  czy układ wydechowy 
pojazdu nie powoduje nadmier-
nego zadymienia, kontrolowali 
sprawność układów: kierowni-
czego, hamulcowego i zawie-
szenia. Celem akcji „SMOG” było 

ujawnianie i eliminowanie 
z drogi pojazdów, których stan 
techniczny w oczywisty sposób 
wskazywał na wadliwe dzia-
łanie silnika lub uszkodzenie 
układu wydechowego, co mogło 
wpływać na zwiększoną emisję 
spalin do atmosfery. W trakcie 
działań policjanci skontrolowali 
82 pojazdy i zatrzymali 15 do-
wodów rejestracyjnych, w tym 
w 3 przypadkach z powodu nad-
miernej emisji spalin z pojazdu, 
a w 2 przypadkach w związku 

z wyciekiem płynów eksploata-
cyjnych z pojazdu.

– Golubsko-dobrzyńscy po-
licjanci przypominają, że kieru-
jący których pojazdy nie speł-
niają wymogów określonych 
przepisami prawa, muszą się 
liczyć z utratą dowodu rejestra-
cyjnego, który zostanie zwróco-
ny dopiero po usunięciu usterki. 
Ponadto kierowcy za zły stan 
techniczny pojazdu mogą zostać 
ukarani mandatem w wysokości 
do 500 zł – podkreśla asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP Go-
lub-Dobrzyń.

Przypominamy! Art. 66. ust. 
1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. – Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 
z późn. zm.) stanowi, że pojazd 
uczestniczący w ruchu ma być 
tak zbudowany, wyposażony 
i utrzymany, aby korzystanie 
z niego nie powodowało wy-
dzielania szkodliwych substan-
cji w stopniu przekraczającym 
wielkości określone w przepi-
sach szczegółowych.

Art. 132. ust. 1. pkt 1. c) Usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym 
określa, że policjant zatrzyma 
dowód rejestracyjny (pozwo-
lenie czasowe) w razie stwier-
dzenia lub uzasadnionego przy-
puszczenia, że pojazd narusza 
wymagania ochrony środowiska. 
W tym przypadku, policjant nie 
może zezwolić na używanie po-
jazdu przez kierującego.

(ak)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Wbrew zakazowi...
Policjanci z Kowalewa Pomorskiego zatrzymali do 
kontroli drogowej młodego kierowcę, który kierował 
osobowym audi pomimo decyzji o cofnięciu upraw-
nień wydanej przez starostę. Teraz 23-letni mieszka-
niec Chełmna za swoje czyny odpowie przed sądem, 
grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Kowalewo Pomorskie

W ubiegłym tygodniu po-
licjanci patrolujący Kowalewo 
Pomorskie o godz. 23.00 na dro-
dze krajowej nr 15 zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego 
osobowym audi. W trakcie legi-
tymowania 23-letniego miesz-
kańca Chełmna okazało się, że 
mężczyzna nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami, 
ponieważ decyzją starosty zo-
stały mu cofnięte. Teraz młody 
kierowca za jazdę samochodem 
bez uprawnień odpowie przed 
sądem.

Przypomnijmy, że osoby 
które dopuszczą się kierowa-

nia pojazdem, dla którego sto-
sowne uprawnienie zostało im 
wcześniej cofnięte w drodze 
decyzji administracyjnej wyda-
nej przez właściwego starostę 
lub prezydenta miasta, popeł-
niają przestępstwo z art. 180a 
kodeksu karnego. Za czyn ten 
przewidziano karę grzywny, 
karę ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. 
Niezależnie od rodzaju zasto-
sowanej kary, sąd może także 
orzec środek karny w postaci 
zakazu prowadzenia pojazdów.

(ak)

Nowy klub w radzie
Na ostatniej sesji rady miasta Golubia-Dobrzynia powstał 
nowy klub radnych: Golubsko-Dobrzyńska Alternatywa. 
Na jego czele stoi Krzysztof Skrzyniecki. Do klubu należą 
ponadto: Hanna Grzywińska, Monika Kwidzyńska, Do-
minika Piotrowska oraz Franciszek Jagielski. 

Golub-Dobrzyń

– Klub tworzą radni z różnych 
środowisk – podkreśla Krzysztof 
Skrzyniecki, przewodniczący klubu 
Golubsko-Dobrzyńska Alternaty-
wa. – Uważamy, że lepiej działać 
wspólnie niż każdy z osobna. Nie 
jesteśmy opozycją dla burmistrza. 
Dla nas liczy się realne współdzia-
łanie na rzecz mieszkańców i mia-
sta Golubia-Dobrzynia.

Przypominamy, że wcześniej 
powstał klub skupiający radnych 
z ugrupowania burmistrza Mariu-
sza Piątkowskiego – Niezależnej 
Akcji Samorządowej.

– Jesteśmy otwarci na pomysły 
i działania mieszkańców – dodaje 
przewodniczący nowego klubu.

(Szyw)
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nowy skład sołtysów
GMINA RADOMIN  Miejscowości w gminie Radomin mają za sobą wybory sołeckie. Przedstawiamy no-
wych gospodarzy sołectw oraz ich rady

O G Ł O S Z E N I E

Gmina obejmuje 16 sołectw. 
W niektórych zmienili się gospo-
darze. Sołtysi są odpowiedzialni 
m.in. za lokalne inwestycje i wy-
darzenia organizowane ze środ-
ków funduszu sołeckiego, a także 
pośredniczą pomiędzy władzami 
gminy a mieszkańcami.

– Jestem sołtysem już trzecią 
kadencję – mówi sołtys Płonne-
go Grażyna Szarszewska. – Nasz 
fundusz sołecki wynosi 27 tys. zł. 
Większość tego budżetu, bo 15 
tys. zł, przeznaczamy na moder-
nizację dróg gruntowych. Oprócz 
tego 5 tys. zł jest na odśnieżanie. 
Kolejny wydatek w budżecie to 
zakup sprzętu nagłaśniającego na 
potrzeby wsi. W Płonnem mamy 
różne imprezy okolicznościowe. 
Fundusz sołecki obejmuje np. Dni 
Płonnego, które prawdopodob-
nie odbędą się jesienią. Pozostałe 
środki przeznaczamy na sprząta-
nie wioski oraz wieniec dożynko-
wy.

– Cały nasz fundusz to ponad 
13 tys. zł. Z tych środków 4 tys. zł 
jest przeznaczone na zakup kru-

szywa drogowego, a 3 tys. zł na 
odśnieżanie i usługi Samorządo-
wego Zakładu Budżetowego. Po-
nad 6 tys. zł wydzieliliśmy, aby za-
dbać o naszą świetlicę wiejską. Te 
pieniądze obejmują zakup i mon-
taż ogrodzenia wokół budynku 
oraz jego doposażenie – mówi 
sołtys Wilczewa Karol Bejgier. – 
Do mojej pracy należy aktywna 
współpraca z gminą i mieszkań-
cami naszego sołectwa oraz po-
moc we wszystkich problemach 
mieszkańców. Ponadto zajmuję 
się utrzymaniem świetlicy wiej-
skiej. Angażuję młodzież do brania 
udziału w corocznych zawodach 
sołeckich w naszej gminie oraz 
co roku zachęcam i pomagam 
ludziom w pracach przy robie-
niu wieńca dożynkowego. Staram 
się też zachęcać mieszkańców do 
wspólnych spotkań. W tym roku 
organizowałem kulig dla chęt-
nych z naszej wsi, a w planach na 
najbliższy czas mam organizacje 
pikniku wiejskiego dla mieszkań-
ców Wilczewa.

Sołtysem Płonka został Le-

szek Blumkowski. Rada sołecka tej 
miejscowości to: Anna Blumkow-
ska, Andrzej Wileński, Jarosław 
Jamrowski, Paweł Cieszyński. Soł-
tysem Dulska jest Henryk Kwiat-
kowski. Rada sołecka Dulska ma 
następujący skład: Jan Jurkiewicz, 
Władysław Jurkiewicz, Izydor Ko-
narzewski, Krzysztof Boniecki, 
Pior Piotrowski, Eugeniusz Kwiat-
kowski, Stanisław Rogoziński. 
Sołtysem Jakubkowa jest Sławo-
mir Maciejewski. W radzie sołec-
kiej są: Joanna Grunwald, Andrzej 
Zakrzewski, Paweł Zakrzewski, 
Radosław Pilarski. Gospodarzem 
sołectwa Piórkowo jest Jerzy Sil-
kowski. Rada sołecka Piórkowa 
to: Mariusz Duchewicz, Jarosław 
Grabowski, Jarosław Rutkowski, 
Dariusz Silkowski, Tadeusz Dą-
browski, Roman Matyjasik, Iwona 
Grzegorzewska.

Sołtysem Bocheńca została 
Wiesława Stępnik. W radzie tej 
miejscowości są: Grażyna Błasz-
kiewicz, Beata Cieszyńska, Beata 
Krajewska, Anna Lipińska. Sołty-
sem wsi Gaj jest Jerzy Balinowski. 

W radzie są: Jacek Krzykowski, 
Barbara Leżyńska, Paweł Witkow-
ski, Leszek Wróblewski. W miej-
scowości Kamionka sołtysem jest 
Bogumił Maćko. Rada sołecka 
Kamionki: Jadwiga Kopczyńska, 
Arkadiusz Maciejewski, Roman 
Sztandarski, Jan Szulc. W Łub-
kach sołtysem został Piotr Ja-
chowski. Rada sołecka ma skład: 
Karol Cieszyński, Marek Jachow-
ski, Wojciech Kopycki, Andrzej 
Wiśniewski.

Sołtysem Płonnego jest Gra-
żyna Szarszewska. Skład rady 
sołeckiej jest następujący: Jerzy 
Jabs, Barbara Kopczyńska, Szy-
mon Rumiński, Sławomir Su-
wała, Marian Szwaracki, Łukasz 
Zieliński. W Radominie sołtysem 
jest Mirosław Orzechowski. Rada 
sołecka to: Stanisław Bożejewicz, 
Zbigniew Jurkiewicz, Barbara Le-
wicka, Mariusz Pętlicki, Michał 
Sulkowski, Piotr Targowski, Pa-
weł Tucholski. Sołtysem wsi Rę-
twiny została Ewelina Dec. Rada 
sołecka tej miejscowości: Miro-

sław Jachowski, Rafał Klaban, 
Krzysztof Kuroś, Krzysztof Żu-
rawski. W miejscowości Rodzone 
sołtysem został Julian Barasiń-
ski. W radzie sołeckiej są: Paweł 
Chmielewski, Barbara Laskowska, 
Ewa Sarnowska, Jan Traczykow-
ski.

Sołtysem Szafarni jest Sła-
womir Blumkowski. W radzie 
sołeckiej Szafarni są: Jadwiga 
Przyjemska, Roman Sławkowski, 
Grzegorz Stahnke, Danuta Szy-
mańska. W Szczutowie sołtysem 
jest Grzegorz Katarzyński. Rada 
sołecka tej wsi to: Katarzyna 
Chmielewska, Jan Hyjek, Małgo-
rzata Wesołowska, Grzegorz Wit-
kowski. Sołtysem Wilczewka jest 
Lech Szpejankowski. W radzie 
sołeckiej są: Adam Baliski, Paweł 
Dąbkowski, Paweł Wiśniewski, 
Tomasz Wiśniewski. W Wilczewie 
sołtysem jest Karol Bejgier. Rada 
sołecka tej miejscowości: Emilia 
Błaszkiewicz, Dariusz Burak, To-
masz Kozłowski, Józef Żebrowski. 

(dr), fot. nadesłane

Dokończenie ze str. 1
Znam nasz samorząd, znam 
miasto i jego specyfikę. Na pew-
no przed nami wiele ważnych 
zadań, w których będę poma-
gać panu burmistrzowi – mówi 
nowa wiceburmistrz Golubia-
Dobrzynia.

Róża Kopaczewska ma 43 
lata. Wykształcenie w kierunku 
zarządzania i finansów zdoby-
wała m.in. na uczelniach w Po-
znaniu i Płocku. Jak sama mówi, 
ma spore doświadczenie z pracy 
w Golubiu-Dobrzyniu. Po za-
kończonej pracy w MZWiK jest 
już prawą ręką Mariusza Piąt-
kowskiego.

Na stanowisku szefa Miej-
skiego Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji Kopaczewską zastą-
pił Piotr Sipak.

(ak), fot. Facebook 
Róży Kopaczewskiej

Róża Kopaczewska 
wiceburmistrzem

Golub-DobrzyńGmina Zbójno/Powiat

Wyremontują 10 km dróg
Rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową prawie kilometrowego 
odcinka drogi powiatowej nr 2133C relacji Sitno-Wielgie.

Zgodnie z dokumentacją tech-
niczną wykonawca, firma Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych z Lip-
na, wykona prace polegające na 
przebudowie istniejących elemen-
tów drogi powiatowej wraz z jej 
skrzyżowaniem z drogą wojewódz-
ką nr 554. Inwestycja przewiduje 
przeprowadzenie remontu cząst-
kowego istniejącej nawierzchni 
drogi wraz z wykonaniem nowych 

warstw bitumicz-
nych, przeprowa-
dzenie remontu 
nawierzchni po-
boczy oraz wy-
konanie nowego 
o d w o dn i e n i a . 
W ramach zada-
nia zostanie rów-
nież wybudowany 

prawie 400- metrowy odcinek 
chodnika, który zostanie zlokali-
zowany po prawej stronie drogi. 
Całkowity koszt przeprowadzenia 
robót budowlanych, zgodnie z pod-
pisaną umową, wyniesie 594 231,20 
zł. Ustalony termin zakończenia 
prac przypada na 30 czerwca br.

– Przebudowa drogi nr 2133C 
Sitno-Wielgie jest jedną z kilku in-
westycji drogowych, które w bie-

żącym roku zostaną zrealizowane 
przez powiat golubsko-dobrzyński. 
Zgodnie z podpisanymi z wyko-
nawcami zadań umowami w bie-
żącym roku zostanie przebudowa-
nych i wyremontowanych prawie 
10 kilometrów dróg powiatowych, 
na kwotę ponad 4 miliony 600 ty-
sięcy złotych. Ponadto w ramach 
powyższych inwestycji zostaną 
wykonane odcinki chodników 
o długości ponad 500 metrów. Bio-
rąc pod uwagę panujące korzystne 
warunki atmosferyczne rozpoczę-
cie przez Wykonawców realizacji 
pozostałych inwestycji drogowych 
nastąpi już niebawem – informuje 
Starostwo Powiatowe w Golubiu-
Dobrzyniu.

(ak), fot. Powiat 
Golubsko-Dobrzyński



społeczeństwo4 Czwartek 7 marca 2019 GOLUB–CGD.PL

GOLUB-DOBRZYŃ/CIECHOCIN  Na terenie Golubia-Dobrzynia oraz gminy Ciechocin przez miniony rok 
działały podwórkowe świetlice – „Harcownie”. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzili w nich harcerze. To 
jeden z pierwszych tego typów projektów realizowanych w Polsce. Niebawem ruszy druga edycja projektu

Harcerskie świetlice podwórkowe

12-14 marca 2019, Bydgoszcz
Targi Narzędziowo-Przetwórcze

Targi INNOFORM® – cała branża w jednym miejscu

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

Strefa 
Usług Przemysłowych
Jak osiągnąć sukces w prowa-

dzeniu firmy? Jednym z kluczowych 

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

Nowości, innowacje, 
pionierskie technologie
Innowacyjne technologie, no-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Projekt „Harcownie – me-
todyka harcerstwa wsparciem dla 
rodziny” realizowany będzie przez 
dwa lata – mówi przewodnik Pa-
weł Biały, koordynator projektu. 
– Jego celem jest zwiększenie do-
stępu do usług wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej 720 osób za-
grożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym i wsparcie 
kompetencji wychowawczych 720 
osób z otoczenia osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym.

Projekt w swoich działaniach 
zakłada 2 edycje, w ramach któ-
rych powstały już 24 placówki 
wsparcia dziennego. Dwie z nich 
działają w Golubiu-Dobrzyniu 
oraz gminie Ciechocin. W placów-

kach wsparcia dziennego zajęcia 
prowadzone są w formie podwór-
kowej metodą harcerską, czyli 
z wykorzystaniem narzędzi me-
todycznych wypracowanych przez 
ZHP w swojej 100-letniej tradycji 
(zbiórka, biwak, rajd, obóz). Uzu-
pełnieniem oferty placówki jest 
wsparcie integracyjne dla rodzi-
ców i opiekunów. Programowo 
działania opierają się na rozwoju 
u dzieci i młodzieży kompetencji 
kluczowych, czyli umiejętności 
komunikacyjnych, językowych, 
matematycznych i informatycz-
nych, społecznych i obywatel-
skich, umiejętności uczenia się 
oraz przedsiębiorczość i świado-
mości kulturowej.

– Dla nas jako Chorągwi 

Kujawsko-Pomorskiej ZHP jest 
to możliwość bezpośredniego 
wsparcia dla rodzin, które dotych-
czas z naszymi metodami wycho-
wawczymi nie miały do czynienia 
– mówi koordynator projektu. – 
Jest to również sposób na zachę-
cenie młodych ludzi do rozwoju 
w wielu aspektach życia, a dla 
nas bezpośrednio realizacja misji 
Związku Harcerstwa Polskiego, 
którą jest „wychowywanie mło-
dego człowieka, czyli wspieranie 
go we wszechstronnym rozwoju 
i kształtowaniu charakteru przez 
stawianie wyzwań.”

Z „Harcowni” w Golubiu-Do-
brzyniu oraz Ciechocinie do tej 
pory łącznie skorzystało 30 osób 
(po 15 osób w każdej placówce). 

Kierownikiem pierwszej placówki 
jest harcmistrz Szymon Wiśniew-
ski, a drugiej podharcmistrz Bo-
gusław Bogucki. Funkcje wycho-
wawców pełnią podharcmistrz 
Mariusz Fydryszewski oraz Alek-
sandra Laskowska. Rekrutacja do 
obu placówek w ramach drugiej 
edycji już ruszyła. Zgłaszać się 
można korzystając ze strony in-
ternetowej projektu oraz u kie-
rowników „Harcowni”.

– W planach mamy organiza-
cję różnych ciekawych zajęć, któ-
re będziemy realizować metodą 
harcerską – dodaje hm. Szymon 
Wiśniewski, kierownik placów-
ki w Golubiu-Dobrzyniu. – Nie 
zabraknie ciekawych wycieczek, 
zajęć językowych oraz oczywiście 

harcerskich. Nasi podopieczni 
będą mogli pojechać również na 
darmowy obóz harcerski.

W ramach pierwszej edycji 
odbyło się kilkadziesiąt spotkań, 
w tym dwa biwaki (Rytebłota, 
Zamek w Golubiu) oraz even-
ty w Brodnicy i Toruniu. Latem 
uczestnicy projektu wzięli udział 
w obozie w Harcerskim Ośrodku 
Edukacji ekologicznej w Funce 
koło Chojnic. Projekt jest współ-
finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020.

(Red), fot. ZHP
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zdrada na uniwersytecie
GOLUB-DOBRZYŃ  Odbyło się kolejne spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem 
rozmawiano i dyskutowano na temat czy zdrada popłaca...

Ostania środa lutego to ko-
lejny termin spotkania słuchaczy 
UTW w golubskiej bibliotece. Tym 
razem tematem wykładu były 
„Małżeńskie sprawy przed sądami 
w dawnej Polsce”. Wykład popro-
wadził dr hab. Zbigniew Nawor-
ski z Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy. Wykładowca temat 
ten zna bardzo dobrze, ponieważ 

był on przedmiotem jego badań 
naukowych.

Słuchacze z ciekawością wy-
słuchali jak to dawniej było ze 
zdradą małżeńską. Co mogło być 
przedmiotem zdrady małżeń-
skiej, a może było przyzwolenie 
na takowy proceder? Ówcze-
sne sądy nie raz i nie dwa miały 
problem z udowodnienie winy 

zdrady małżeńskiej. Kary za ten 
proceder były również nieraz 
całkiem odmienne od życzenia 
stron. Orzekano nieraz bardzo 
łagodnie, wymierzając łagodną 
karę cielesną, a czasem zarzą-
dzano szereg tortur, które miały 
zadośćuczynić krzywdzie drugiej 
strony.

Wykład cieszył się bardzo du-

żym zainteresowaniem zwłasz-
cza płci żeńskiej, która w dyskusji 
powykładowej była skłonna po-
wrócić do stosowania tortur i kar 
cielesnych.

Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku zyskują coraz więcej zwolenni-
ków. W ostatnim okresie czasu tę 
instytucję kultury uruchomiono 
w Kowalewie Pomorskim i trwają 

przygotowania do uruchomienia 
UTW w Ostrowitem w gminie 
Golub-Dobrzyń. Działa również 
UTW w gminie Zbójno. Może to 
być pewne uzupełnienie Kół Go-
spodyń Wiejskich działających na 
terenach wiejskich. Nigdy nie jest 
za późno na uzupełnienie i po-
szerzenie swojej wiedzy.

(Maw), fot. nadesłane

Święto harcerzy
W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ko-
walewie Pomorskim harcerze z Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego Golub-Dobrzyń obchodzili swoje 
święto – Dzień Myśli Braterskiej. W uroczystym apelu 
wzięło udział ponad 200 harcerzy z całego powiatu.

Powiat

– 22 lutego obchodziliśmy 
rocznicę urodzin Lorda Roberta 
Baden-Powella i jego żony Olave 
Baden-Powell. Jest to dzień bar-
dzo ważny dla każdego skauta 
na świecie – wyjaśnia harcmistrz 
Szymon Wiśniewski, komendant 
Hufca ZHP Golub-Dobrzyń. – 
Jest to dzień wyjątkowy, w któ-
rym wracamy pamięcią do tych 
wszystkich druhen i druhów, 
których spotkaliśmy na naszej 

harcerskiej ścieżce i z radością 
pozdrawiamy wszystkich swoich 
harcerskich przyjaciół, którzy 
wspólnie z nami wędrują szlakiem 
służby i harcerskiej przygody. Dla 
harcerzy z Hufca Golub-Dobrzyń 
22 lutego i 1 marca to również 
rocznica urodzin Fryderyka Cho-
pina, patrona naszego hufca. Nie 
mogliśmy zorganizować tego dnia 
swojego święta i dlatego spotkali-
śmy się w Kowalewie Pomorskim 

w piątek.
Z okazji święta wyróżnienia 

otrzymało kilkunastu zuchów, 
harcerzy i instruktorów. Listem 
Komendanta Chorągwi Kujaw-
sko-Pomorskiej ZHP zostali wy-
różnieni: podharcmistrz Anita 
Kłoss oraz przewodnik Weronika 
Żółtowska, Dominika Sicińska, 
Kinga Dąbrowska oraz Agnieszka 
Galczewska.

Wyróżnienia z rąk komen-
danta hufca odebrali natomiast: 
Zuzanna Paradowska, Weronika 
Veith, Alicja Foksińska, Julita Za-
błocka, Magdalena Kalinowska, 
Patrycja Galczewska, Dominik Le-
wandowski, Szymon Gocyła oraz 
Mateusz Konczalski.

Ponadto wyróżniono kilku-
dziesięciu harcerzy i instrukto-
rów honorową odznaką „Stulecia 
ZHP w Golubiu-Dobrzyniu.

(Szyw), fot. SP 
Kowalewo  Pomorskie

Kilkudziesięciu harcerzy i instruktorów otrzymało wyróżnienia i nagrody

Gospodarzem spotkania była nowo powstała drużyna 
w Kowalewie Pomorskim

W Dniu Myśli Braterskiej wzięło udział ponad 200 harcerzy
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Kolejna stulatka
GMINA ZBÓJNO  Gminę Zbójno zamieszkuje prawie 5 tys. mieszkańców. Pod względem pożarowym 
na jej terenie funkcjonuje 7 jednostek OSP. Jedną z nich jest OSP Zbójno

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zbójnie powstała w 1918 roku, 
czyli tuż po odzyskaniu niepodle-
głości przez Polskę. Inicjatywa po-
wstania tej jednostki pochodziła 
od samych mieszkańców wsi Zbój-
no i okolic. Jej głównymi propaga-
torami byli: Bronisław Dąbrowski, 
Stefan Szczepankowski i Włady-
sław Lewandowski.

Pierwsza siedziba jednostki 
to dzierżawione pomieszczenia, 
do czasu postawienia pierwszej 
własnej strażnicy. Było to jeszcze 
przed wybuchem II wojny świato-
wej. Budynek murowany powstał 
dopiero w 1951 roku z inicjatywy 
Tadeusza Makowskiego. Został on 
częściowo pobudowany w czynie 
społecznym przez samych stra-

żaków. W latach późniejszych do 
pierwotnego budynku dobudo-
wano jeszcze pomieszczenia ga-
rażowe. Jednostka cały czas się 
rozwijała. Nadchodził coraz bar-
dziej nowoczesnt sprzęt. W 1968 
roku mieszkańcy Zbójna w dowód 
uznania dla miejscowych straża-
ków ufundowali dla nich sztandar 
jednostki, który był przez wiele lat 
symbolem OSP w Zbójnie.

Druhowie w Zbójnie regular-
nie przez wszystkie lata podnosili 
swoją sprawność i skuteczność. 
Przynależność do OSP była i na 
pewno jest dużym wyróżnieniem 
dla młodych ludzi. W ramach 
OSP funkcjonują dwie drużyny 
młodzieżowe. Jedna to drużyna 
chłopięca, a druga dziewczęca. Ci 

młodzi ludzie wielokrotnie uczest-
niczyli w zawodach pożarniczych 
zarówno w skali gminy jak i po-
wiatu. Pierwsza z nich w latach 
ubiegłych uczestniczyła także 
w zawodach krajowych w odby-
wających się w Kościanie. Zarząd 
OSP myśli o powołaniu żeńskiej 
drużyny strażackiej w 2019 roku.

Stara strażnica stawała się za 
mała. Władze gminy starały się 
zapewnić strażakom odpowied-
ni sprzęt oraz bazę. W 1995 roku 
jednostka OSP w Zbójnie została 
włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Z tą chwi-
lą przed jednostką zostały posta-
wione nowe cele i zadania. W 2015 
przystąpiono do budowy nowej 
strażnicy, która została ukończona 

w 2016 toku. Powstał nowy mu-
rowany obiekt, w którym są dwa 
boksy garażowe i pomieszczenia 
socjalne. Na 100-lecie powstania 
jednostki w 2018 roku został rów-
nież ufundowany nowy sztandar.

– Nasza jednostka liczy obec-
nie 40 druhów, z czego przeszko-
lonych i gotowych do akcji jest 18 
strażaków – mówi naczelnik jed-
nostki Michał Zglenicki. – Na sta-
nie jest średni samochód gaśniczy 
Mercedes ze zbiornikiem o pojem-
ności 2,5 tys. litrów na środek ga-
śniczy. Ponadto posiadamy samo-
chód Ford Transit-Bus.

– OSP w Zbójnie posiada tak-
że bardzo dobry sprzęt techniczny 
– chwali wyposażenie jednostki 
komendant gminnego związku 

OSP w Zbójnie Dariusz Mężykow-
ski. – Możemy tu zobaczyć średni 
zestaw Lucasa tj. pompę, noży-
ce i rozpierak. Znajdują się także 
na wyposażeniu jednostki kliny 
do stabilizacji pojazdu, zestaw do 
oznakowania miejsca zdarzenia 
i zestaw do ratownictwa medycz-
nego. Nie zabrakło też motopompy 
Tohatsu, motopompy pływającej 
Niagara i pompy szlamowej. Jest 
to już bardzo profesjonalny sprzęt 
technicy – dodaje komendant.

Jak więc widać, mieszkańcy 
wsi Zbójno mogą spać spokojnie 
wiedząc, że ich jednostka OSP za-
wsze czuwa nad ich bezpieczeń-
stwem.

Tekst i fot. (Maw)

Naczelnik OSP Michał Zglenicki  samochód gaśniczy
Sprzęt techniczny prezentuje komendant ZOSP w Zbójnie 
Dariusz Mężykowski OSP Zbójno na ćwiczeniach

Nadanie sztandaru jednostce w 2018 roku Nowa strażnica

Golub-Dobrzyń

O zdrowym odżywianiu
Golubska placówka Uniwersytetu Trzeciego Wieku postanowiła zaangażować się 
w projekt dot. zdrowego odżywiania. Czy te wiadomości są nam potrzebne?

Golubski Oddział UTW pod-
pisał porozumienie z Fundacją 
Regionalnej Inicjatywy Spor-
towo-Edukacyjnej mające na 
celu realizację projektu „Gotuj 
międzypokoleniowo – jedz i żyj 
zdrowo”.

– W realizację tego projek-
tu włączyła się również Miejska 
i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

oraz kompleks szkolny im. Orła 
Białego. Głównym celem projek-
tu jest zwiększenie świadomości 
dot. zdrowego żywienia wśród 
dzieci, młodzieży, ich rodziców 
i osób starszych. Jako dodatkowy 
cel wyznaczamy sobie integracje 
międzypokoleniową lokalnej spo-
łeczności – mówi Janina Tuszyń-
ska, główny koordynator UTW.

Projekt będzie realizowany 
w formie warsztatów, na któ-
rych uczestnicy dowiedzą się jak 
powinna wyglądać dieta, jakie 
produkty są odpowiednie dla 
osób dorastających, a jakie dla 
starszych. Warsztaty będą pro-
wadzone od marca do czerwca. 
W zajęciach będą uczestniczyć 
najmłodsi, czyli uczniowie szkoły, 

ich rodzice oraz grupa seniorów 
z UTW. Będzie wspólne gotowa-
nie i nawiązywanie więzi miedzy 
różnymi pokoleniami i grupami 
społecznymi. Miejsce zajęć to 
oczywiście Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Golubiu-Do-
brzyniu.

Na zakończenie projektu od-
będzie się wspólny piknik uczest-
ników projektu, gdzie będzie 

można się podzielić nabytymi 
umiejętnościami oraz doświad-
czeniami kulinarnymi. Miejmy 
nadzieje, że realizacja projektu 
podniesie świadomość społe-
czeństwa, że z otyłością, plagą 
współczesnego świata,  można 
walczyć już od wczesnych lat 
i nie poprzestać aż do słusznego 
wieku.

(Maw)

R E K L A M A
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cześć pamięci sybiraków
GOLUB-DOBRZYŃ  Golubskie Koło Sybiraków istnieje od kilku lat. W swoich szeregach skupia osoby 
wywiezione w przeszłości na tereny byłego ZSRR, a także ich potomków

R E K L A M A

W lutym br. minęła 74. rocz-
nica wywiezienia mieszkańców 
pobliskiej Chełmży na tereny 
byłego ZSRR. Z tej okazji wła-
dze samorządowe tego miasta 
postanowiły uczcić pamięć ze-
słańców. Zorganizowano uro-
czyste obchody, na które udała 
się również delegacja naszego 
oddziału Koła Sybiraków.

– Na obchody udała się na-
sza delegacja, ponieważ ściśle 

współpracujemy ze sobą. Nasze 
koło wielokrotnie gościło u sie-
bie jednego z chełmżyńskich sy-
biraków, tj. Leszka Masłowskie-
go, który na spotkaniach z nami 
podzielił się swoimi wspomnie-
niami z pobytu na obczyźnie. 
Właśnie wspomnienia o nim 
były głównym punktem ob-
chodów tej rocznicy. Niestety 
znany sybirak zmarł w styczniu 
tego roku. Jego wspomnienia 

w postaci listu na spotkaniu od-
czytała jego córka – mówi Ewa 
Każmierkiewicz, przewodniczą-
ca Koła Sybiraków w Golubiu-
Dobrzyniu.

W obchodach 74. rocznicy 
zsyłki w Chełmży oprócz naszej 
delegacji brali udział mieszkań-
cy miasta, liczne delegacje oraz 
poczty sztandarowe instytucji 
miejskich.

(Maw), fot. nadesłane
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dzień Kobiet i Mężczyzn
ŚWIĘTA  Kiedy jest obchodzony Dzień Kobiet, wie każdy. Ale czy wiadomo kiedy jest obchodzony 
Dzień Mężczyzn? Tutaj trzeba się trochę zastanowić

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

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

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

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

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

nym od pracy.
Dzień Kobiet obecnie jest 

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

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

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

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

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

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

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

(Maw)
fot. ilustracyjne

Obyczaje

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

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

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

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

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

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

Kościół katolicki po wpro-

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

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

Jak mamy pościć? W środę 
popielcową obowiązują nas dwa 

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

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

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

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

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

w wysokości niższej niż wysokość 
najniższej emerytury.

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

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

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

(pw)

Zwierzęta

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

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

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

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

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

(pw)
fot. ilustracyjne

Konkursy

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

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

cy, który przeprowadzą komisje 
konkursowe.

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

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

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

(pw)

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

Izby rolnicze

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

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

(pw)
fot. ilustarcyjne

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

Uprawy

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

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

(pw)

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

Uprawy

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

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

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Dodatkowy koszt 10 miliardów zł

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

Jeszcze miesiąc

Minister Elżbieta Rafalska poin-
formowała, że projekt jest gotowy 

i może być zaprezentowany lada 

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

marca projekt zostanie przyjęty przez 

Radę Ministrów – stwierdziła. Prace 

powinny zakończyć się na początku 

kwietnia

Przełomowe zmiany

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

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

Skąd pieniądze?  

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

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

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

„500+” na pierwsze dziecko

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

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

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

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

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

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oprac. (ak)

Koncerty

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

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

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

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

(ak)
fot. Wikipedia

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

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

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

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

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

(red), fot. Szymon Zdzie-
bło/tarantoga.pl
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14:00 Elif

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

06:00 Ukryta prawda odc. 499 - serial 

07:00 Sąd rodzinny odc. 27 - serial 

08:00 Szpital odc. 225 - serial 

08:55 Brzydula odc. 217 - serial

09:30 Zakochani po uszy odc. 31 

 - serial

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 34 - serial 

12:20 Ukryta prawda odc. 289 - serial 

13:20 Sąd rodzinny odc. 28 - serial 

14:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 64 - serial 

15:20 Szpital odc. 226 - serial 

16:20 Gotowe na wszystko odc. 18 

 s. 3 - serial

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

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

18:20 Brzydula odc. 221 - serial

18:55 Brzydula odc. 222 - serial

19:30 Zakochani po uszy odc. 32 

 - serial

20:00 Godziny szczytu III - komedia 

21:55 Poznaj mojego tatę - komedia 

00:10 Oszuści odc. 10 s. 2 - serial

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

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

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:30 Monolog trębacza - film 

09:00 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 7 - serial

12:45 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 8 - serial

14:15 Studio Kultura - rozmowy 

14:30 Taśmy Kultury 

15:10 Awatar, czyli zamiana dusz - film

16:20 Chłopcy - dramat

18:00 Jaujard, człowiek, 

 który ocalił Luwr - film 

19:20 Pegaz odc. 118

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Szkoła podstawowa - komedia 

22:05 Koło pióra 

22:40 Świątynie kultury odc. 1 - serial

23:20 Scena klasyczna odc. 45

00:15 Rodzina na sprzedaż - dramat

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

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków odc. 4 - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom 
 - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Oratorium średniowieczne 
 „Ordo Virtutum” św. Hildegardy 
 z Bingen 
13:40 Procesja dziejów
14:00 Męczeństwo św. Perpetuy - film 
14:50 Kabwe 
14:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
15:00 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
 - film 
15:45 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne bonifratrów 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 40 dni ze św. Gerardem
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 11 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka 
 odc. 2
22:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Sanktuarium Matki Bożej 
 w La Salette 
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2407

11:00 Ukryta prawda odc. 998 - serial

12:00 Szpital odc. 887 - serial

13:00 Szkoła odc. 650 - serial

14:00 19+ odc. 351 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3

15:30 Szkoła odc. 651 - serial

16:30 19+ odc. 352 - serial

17:00 Szpital odc. 888 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 999 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 109

19:50 Uwaga! odc. 5605

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2837 - serial

20:55 Milionerzy odc. 235

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 19

22:30 Nie kłam, kochanie - komedia 

00:40 Odwróceni - ojcowie i córki 

 odc. 2 - serial

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

13:20 Sąd rodzinny 17:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

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

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

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

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

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

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



Piątek, 8 marca 2019

14:00 Elif

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

06:00 Ukryta prawda odc. 500 - serial 

07:00 Sąd rodzinny odc. 28 - serial 

08:00 Szpital odc. 226 - serial 

08:55 Brzydula odc. 218 - serial

09:30 Zakochani po uszy odc. 32 

 - serial

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 35 - serial 

12:20 Ukryta prawda odc. 290 - serial 

13:20 Sąd rodzinny odc. 29 - serial 

14:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 65 - serial 

15:20 Szpital odc. 227 - serial 

16:20 Gotowe na wszystko odc. 19 

 s. 3 - serial

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

18:20 Brzydula odc. 223 - serial

18:55 Brzydula odc. 224 - serial

19:30 Kulisy sławy extra odc. 8 s. 2 

20:00 Boyhood - dramat

23:25 Sex Story - komedia 

01:40 Oszuści odc. 10 s. 2 - serial

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

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

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:30 Niestety - film

08:50 Marina Abramovic 

09:20 Chłopcy - dramat

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 1 - serial

12:30 Rodzina Połanieckich 

 odc. 2 - serial

14:00 Studio Kultura - rozmowy 

14:30 Daniel Hope - w hołdzie 

 Yehudiemu Menuhinowi 

16:25 Jak się pozbyć czarnego kota 

 - komedia 

18:00 Zmiana - film 

19:25 Koło pióra 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 131

20:25 Underground - komediodramat

23:20 Amerykański epos odc. 1 - serial

0:25 Tygodnik kulturalny 

01:15 III - film

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

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 11 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Święty nie rodzi się po śmierci 
 - film 
11:25 Głos Polski 
11:35 Duszpasterz - film 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy
14:10 Święty na każdy dzień
14:15 Zofia Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy odc. 4 - serial
14:35 Wakacje z Chopinem - film 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Aktywna zima
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Opowieści Theo odc. 14 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Ziemia obiecana odc. 24 - serial
22:40 Łaski pełna - film

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2408

11:00 Ukryta prawda odc. 999 - serial

12:00 Szpital odc. 888 - serial

13:00 Szkoła odc. 651 - serial

14:00 19+ odc. 352 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4

15:30 Szkoła odc. 652 - serial

16:30 19+ odc. 353 - serial

17:00 Szpital odc. 889 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1000 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 110

19:50 Uwaga! odc. 5606

20:00 Sztuka kochania. Historia 

 Michaliny Wisłockiej - film

22:35 Drakula - historia nieznana 

 - horror 

00:25 Kuba Wojewódzki odc. 15 s. 13

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

13:20 Sąd rodzinny 09:00 Septagon

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Rodzina 
Połanieckich

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

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

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

„Seksmisja”
(1983r.) Polsat 22:35

„Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej”

(2017r.) TVN 20:00

10:25 Sensacja XXI wieku



Sobota, 9 marca 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

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

05:25 Ukryta prawda odc. 501 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Ukryta prawda odc. 287 - serial 

09:40 Ukryta prawda odc. 288 - serial 

10:40 Brzydula odc. 219 - serial

11:15 Brzydula odc. 220 - serial

11:50 Brzydula odc. 221 - serial

12:25 Brzydula odc. 222 - serial

13:00 Dennis znów rozrabia - komedia 

14:40 Na ratunek wielorybom 

 - melodramat

16:50 Nigdy w życiu! - komedia 

19:00 Poznaj naszą rodzinkę - komedia 

21:10 Złodziej tożsamości - komedia

23:30 Godziny szczytu III - komedia 

01:25 Moc magii odc. 419

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

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 6 

 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 10 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 10 - serial 

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

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

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 152 s. 4 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 153 s. 4 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 154 s. 4 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 155 s. 4 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 156 s. 4 - serial

15:00 Rodzinny interes odc. 1 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 2 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 3 - serial

18:00 Rodzinny interes odc. 4 - serial

19:00 Rodzinny interes odc. 5 - serial

20:00 22 kule - film

22:25 Kula w łeb - film

00:05 Jestem zemstą - film

07:30 Informacje kulturalne 

07:45 Komu piosenkę 

08:30 Karino odc. 9 - serial

09:05 Karino odc. 10 - serial

09:40 Tygodnik kulturalny 

10:35 Penelopa - dramat

12:10 Wydarzenie aktualne 

12:40 Dziewczyny do wzięcia 

 - komedia 

13:40 Ostatnia akcja - komedia

15:20 One. Kobiety Kultury - film 

15:55 Człowiek z Zachodu - western 

17:45 Dranie w kinie odc. 49

18:30 Zastrzeliła mnie pani. Życie 

 i śmierć Sama Cooke’a - film 

20:20 Birdy - dramat

22:25 Amy Winehouse „I Told You 

 I Was Trouble” Live from London 

 - koncert 

23:30 Funny Games U.S. - thriller 

01:35 Performance odc. 109

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

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:25 Myśląc Ojczyzna 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Porady medyczne bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Łaski pełna - film
15:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia 
16:10 Camino polskie - film 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Historia królowej Estery 
 odc. 7 - serial
23:00 Obyś był zimny albo gorący - film 

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

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1141

11:00 Na Wspólnej odc. 2834 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2835 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2836 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2837 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 1 s. 4

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

15:25 Efekt domina odc. 1 s. 6

16:00 Panny młode ponad miarę 

 - serial

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 19

18:00 36,6 °C odc. 2 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:44 Raport smogowy odc. 111

19:45 Uwaga! odc. 5607

20:00 Fryderyki. 25 lat najlepszej 

 muzyki 

22:20 Druhny - komedia 

01:00 Ścigana - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:45 Mulan II - film

10:15 Ewa gotuje odc. 353

10:45 Sekrety rodziny odc. 1 - serial 

11:45 Sekrety rodziny odc. 2 - serial 

12:45 Sekrety rodziny odc. 3 - serial 

13:45 Świat według Kiepskich 

 odc. 5 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

 odc. 10 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

 odc. 14 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 51

17:45 SuperPies odc. 14

18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 150

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 403 - serial

20:05 Shrek II - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 100 s. 11

00:05 Fałszerz - thriller 

02:05 Tajemnice losu odc. 3233

10:40 Brzydula 12:55 Policjantki 
i policjanci

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

przepisy

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

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

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

„Rocky Balboa”
(2006r.) TVP 1 20:30

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

05:40 Klan odc. 3446
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 114
09:05 Ziarno odc. 698
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 59 - serial
10:15 Wszystko, na co niebo 
 zezwala - melodramat
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:40 Misja w Afryce odc. 6 - serial
13:00 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
13:10 To był rok!
14:20 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
14:30 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
15:30 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
15:40 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
16:30 Puchar Świata w Oslo 
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz odc. 266 
 s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia? 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych odc. 2 
 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 8
22:15 Monte Carlo - komedia 
00:10 Rocky Balboa - dramat

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 16 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 17 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 18 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial

07:55 Flintstonowie odc. 22 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 23 - serial

09:00 Dzielna Mysz odc. 11 - serial

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

10:55 Galileo odc. 727

11:55 Galileo odc. 728

12:55 Hokus-pokus - komedia 

15:00 Agent z przypadku - komedia

16:50 Ja Cię kręcę odc. 2

19:00 Galileo odc. 729

20:00 Straszny film II - komedia 

21:45 Odzyskać dziecko - film 

23:45 Kobiety i mafia odc. 3 - serial

00:45 Kobiety i mafia odc. 4 - serial

05:40 Flash odc. 7 - serial

06:25 Flash odc. 8 - serial

07:15 Przygody Merlina odc. 7 

 s. 3 - serial

08:10 Przygody Merlina odc. 8 

 s. 3 - serial

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

10:00 Żandarm z Saint-Tropez 

 - komedia 

12:00 Piękna i Borys Bestia - komedia 

14:25 Historia Kopciuszka odc. 6 - film

16:00 7 krasnoludków: Las to za mało! 

 Historia jeszcze prawdziwsza 

 - komedia 

18:00 Nowe przygody Aladyna 

 - komedia 

20:00 John Wick 2 - thriller 

22:25 Igrzyska śmierci - film

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

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 18

07:45 Dranie w kinie odc. 49

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 10 s. 3 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 1 

 s. 1 - koncert 

10:45 Karnawał zwierząt - balet 

11:40 Trzeci punkt widzenia odc. 279

12:10 A – B - film 

12:15 Klatki - film

12:35 Jak ojciec i syn - dramat

14:45 Chuligan literacki odc. 117

15:25 Joyce DiDonato Sings in War 

 and Peace: Harmony Through 

 Music - koncert 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 541

18:10 Rysa - dramat

20:00 Most na rzece Kwai - film

22:45 Scena alternatywna odc. 80

23:20 Trzeci punkt widzenia odc. 279

23:55 Razem - film 

01:00 Birdy - dramat

06:15 Był taki dzień odc. 497

06:20 Dziennik telewizyjny 

07:00 Transsyberyjska wyprawa 

 Joanny Lumley odc. 2 - serial

08:00 Święty Augustyn odc. 3 - serial

09:00 Zaklęty dwór odc. 4 - serial

10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 190

10:30 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 2 - film 

11:35 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial

12:40 Afryka odc. 2 - serial

13:40 Archiwum zimnej wojny odc. 17

14:20 Stawka większa niż życie 

 odc. 10 - serial

15:20 Tajemnice Państwa Podziemnego 

 odc. 2 - serial

15:55 Wielka gra odc. 102

16:45 Wojownicy czasu odc. 15

17:15 Królowa Bona odc. 10 - serial

18:25 Dziewczyny do wzięcia - komedia 

19:20 Zamordowane dzieciństwo - film 

20:10 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial

21:15 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

23:05 Lawa - dramat

01:25 Awatar, czyli zamiana dusz - film

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc Ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Cuda Jezusa odc. 15 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 15 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Szlif księżnej - film
15:50 Święty na każdy dzień
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Gorzkie żale 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:00 Msza święta w intencji 
 Ofiar katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana 
 Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Pochodzenie świata - film 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2017 

 - serial

06:25 Barwy szczęścia odc. 2018 

 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1426 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Wielkie koty w domu 

 odc. 1 - serial

11:50 Most na Renie - dramat

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Na dobre i na złe odc. 734 

 - serial

16:15 Dance Dance Dance odc. 3

17:10 Dance Dance Dance odc. 4

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:35 Rodzinka.pl odc. 253 - serial

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

20:05 Step Up: Taniec zmysłów - film

21:55 Projektantka - komediodramat

00:05 Whisky dla aniołów - komedia 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1142

11:00 Efekt domina odc. 2 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 892

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

13:15 Święte miejsca - film 

14:15 Patent na kasę odc. 7

14:50 Ochroniarz amator - komedia 

17:00 W głowie się nie mieści - film

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:44 Raport smogowy odc. 112

19:45 Uwaga! odc. 5608

20:00 MasterChef Junior odc. 2 s. 4

21:30 Gniew tytanów - film

23:40 Ring - horror 

02:05 Uwaga! odc. 5608

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 

 odc. 44 - serial

09:05 Dawno dawno temu w Idolu - film

09:30 Asterix w Brytanii - film

11:05 Auta II - film

13:40 Shrek II - film 

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 100 s. 11

17:45 Nasz nowy dom odc. 132

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 306

20:00 W rytmie serca odc. 42 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 52

23:05 Udając gliniarzy - komedia

01:20 Need for Speed - film

05:30 Ukryta prawda odc. 502 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy

08:45 Całe szczęście - kulisy produkcji 

09:15 Ukryta prawda odc. 289 - serial 

10:15 Ukryta prawda odc. 290 - serial 

11:15 Brzydula odc. 223 - serial

11:50 Zakochani po uszy odc. 29 - serial

12:25 Zakochani po uszy odc. 30 - serial

13:00 Zakochani po uszy odc. 31 - serial

13:35 Zakochani po uszy odc. 32 - serial

14:10 Pożyczalscy - film

16:00 Trzej muszkieterowie - film

18:25 Los numeros - komedia 

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

22:05 Snowpiercer: Arka przyszłości - film

00:45 Moc magii odc. 420

11:15 Brzydula 10:55 Galileo

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

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

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

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

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

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

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



Poniedziałek, 11 marca 2019

14:00 Elif

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

06:00 Ukryta prawda odc. 503 - serial 

07:00 Sąd rodzinny odc. 29 - serial 

08:00 Szpital odc. 227 - serial 

09:00 Brzydula odc. 224 - serial

09:30 Kulisy sławy extra odc. 8 s. 2

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 36 - serial 

12:15 Ukryta prawda odc. 291 - serial 

13:15 Sąd rodzinny odc. 30 - serial 

14:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 66 - serial 

15:15 Szpital odc. 228 - serial 

16:15 Gotowe na wszystko odc. 20 

 s. 3 - serial

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

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

18:10 Brzydula odc. 225 - serial

18:45 Brzydula odc. 226 - serial

19:20 Doradca smaku odc. 1 s. 10

19:30 Zakochani po uszy odc. 33 

 - serial

20:00 Los numeros - komedia 

21:40 Wilkołak - horror 

23:55 Moc magii odc. 421

02:05 Ukryta prawda odc. 503 - serial 

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

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

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

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

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Syria 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ojciec McGivney - film 
13:20 Koncert życzeń
14:10 Uczeń i mistrz - film
15:40 Spacer po misji w Gahunga 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Mojżesz - 10 przykazań - serial
23:00 Filmowe życiorysy

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

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

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

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

11:00 Rodzina 
Połanieckich 10:15 Sensacje XX wieku

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

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

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

„Projektantka”
(2015r.) TVP 2 01:00

„Los numeros”
(2011r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 12 marca 2019

14:00 Elif

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

06:00 Ukryta prawda odc. 504 - serial 

07:00 Sąd rodzinny odc. 30 - serial 

08:00 Szpital odc. 228 - serial 

09:00 Brzydula odc. 225 - serial

09:30 Doradca smaku odc. 1 s. 10

09:35 Zakochani po uszy odc. 33 

 - serial

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 37 - serial 

12:15 Ukryta prawda odc. 292 - serial 

13:15 Sąd rodzinny odc. 31 - serial 

14:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 68 - serial 

15:15 Szpital odc. 229 - serial 

16:15 Gotowe na wszystko odc. 21 

 s. 3 - serial

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

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

18:10 Brzydula odc. 227 - serial

18:45 Brzydula odc. 228 - serial

19:20 Doradca smaku odc. 2 s. 10

19:30 Zakochani po uszy odc. 34 

 - serial

20:00 Kryjówka - film

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

00:30 Moc magii odc. 422

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

06:00 Niewolnica Victoria odc. 59

07:00 Zbuntowany anioł odc. 175

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 157 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 6 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 21 

 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 

 s. 19 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

 s. 19 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 20 s. 4 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 33 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 22 

 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 6 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 7 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 157 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 158 s. 4 - serial

20:00 Człowiek pies - film

22:00 John Wick 2 - thriller 

00:25 Aniołki Charliego - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:35 Niedziela Barabasza - nowela

09:15 Na odsiecz Wiedniowi - film 

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 5 - serial

12:30 Rodzina Połanieckich 

 odc. 6 - serial

14:05 Studio Kultura - rozmowy 

14:25 Studio Kultura - niedziela z... 

15:20 Kalipso - film

16:20 Pół serio - komedia 

18:00 Fabryka hitów odc. 2 - serial

19:00 Teledyski

19:25 Antyfonie odc. 7 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Tak zwana ludzkość w obłędzie 

 - spektakl 

21:35 Cioteczka Danielle - komedia 

23:35 One. Kobiety Kultury - film 

00:10 Jest naprawdę ekstra 

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

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:50 Owoce posługi misyjnej - film 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna 
11:45 20 lat dla świata
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Filmowe życiorysy
13:45 Młodzi światu
14:00 Mojżesz - 10 przykazań - serial
14:50 Światła nadziei - film 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Święta Barbara - dramat
23:50 Lusaka Bauleni 

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 5 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2410

11:00 Ukryta prawda odc. 1001 - serial

12:00 Szpital odc. 890 - serial

13:00 Szkoła odc. 653 - serial

14:00 19+ odc. 354 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6

15:30 Szkoła odc. 654 - serial

16:30 19+ odc. 355 - serial

17:00 Szpital odc. 891 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1002 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5610

20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2839 - serial

20:55 Milionerzy odc. 237

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 16 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1152

00:05 36,6 °C odc. 2 s. 5

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

15:15 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Rodzina 
Połanieckich 10:20 Sensacja XX wieku

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

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

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

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

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



Środa, 13 marca 2019

14:00 Elif

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

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

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

06:00 Niewolnica Victoria odc. 60

07:00 Zbuntowany anioł odc. 176

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 158 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 7 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 22 

 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 

 s. 19 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

 s. 19 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 4 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 34 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 23 

 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 7 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 8 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 158 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 159 s. 4 - serial

20:00 Igrzyska śmierci - film

23:00 Aż do śmierci - film

01:05 Code Black: Stan krytyczny 

 odc. 14 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:35 Marchenbilder - Obrazki 

 z bajek - film

09:15 Pół serio - komedia 

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 7 - serial

12:30 Modrzejewska odc. 1 - serial

13:55 Studio Kultura - rozmowy 

14:20 Młynarski. Róbmy swoje 

15:35 Smak czekolady - film

16:25 Pryzmat - dramat

18:00 Maurizio Pollini 

 - wirtuoz fortepianu - film 

19:00 Teledyski

19:25 Chuligan literacki odc. 117

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Szukając Kelly - western 

22:10 Pegaz odc. 119

22:45 Sztuka Skandynawii odc. 2 

 - serial

23:50 Tribute to Tomasz Stańko 

 - koncert 

00:45 Cioteczka Danielle - komedia 

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

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Edward Stachura z tego świata 
 - film 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 20 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Powrót posła - spektakl 
13:30 Mama Antonia - film 
14:00 Filmowe życiorysy
15:25 Ja głuchy - film 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Mała Nellie od Świętego Boga 
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków odc. 5 
 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Wołyń - nierozliczone 
 ludobójstwo - film 
23:15 Wypaczone sumienia 

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2411

11:00 Ukryta prawda odc. 1002 - serial

12:00 Szpital odc. 891 - serial

13:00 Szkoła odc. 654 - serial

14:00 19+ odc. 355 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7

15:30 Szkoła odc. 655 - serial

16:30 19+ odc. 356 - serial

17:00 Szpital odc. 892 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1003 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 115

19:50 Uwaga! odc. 5611

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2840 - serial

20:55 Milionerzy odc. 238

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

22:35 Ścigana - film

00:25 American Horror Story: 

 Murder House odc. 6 - serial

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

14:15 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

17:00 Policjantki 
i policjanci

12:30 Modrzejewska 10:40 Sensacje XX wieku

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

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

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

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

„Ścigana”
(2011r.) TVN 22:35

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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tatar ze śledzia
składniki: 

salinaty 200g

cebula czerwona 100 g

ogórki kiszone 100 g

śmietana 18 % 100g

cukier i pieprz do smaku

koperek do dekoracji

sposób wykonania:

Śledzia namocz w zimnej wodzie. 

Osuszonego śledzia, cebulę i ogórki pokrój 

w drobną kostkę. Przygotowane składniki 

połącz ze śmietaną. Dokładnie wymieszaj 

i dopraw pieprzem, ewentualnie cukrem. 

Tatar ze śledzia nakładaj na tartaletki 

z ciasta kruchego. Udekoruj koperkiem.  

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

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

Prowadzone w tych spra-
wach działania doprowadziły do 

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

łączna wartość strat wyniosła 
ponad 1800 złotych.

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

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

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

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

(ak)

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

Włocławek

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

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

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

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

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

(ak)

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

Tuchola

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

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

Tucholscy stróże prawa, pod 

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

Nakło nad Notecią

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

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

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

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

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

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

(ak)
fot. ilustracyjne

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

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

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

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

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

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

(ak)
fot. KPP Mogilno

Świecie

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

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

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

ka i odjechał. 
Na miejsce zostali skierowa-

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

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

(ak), fot. KPP Świecie

Grudziądz

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

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

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

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

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

(ak)
fot. ilustarcyjne

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

Świecie

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

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

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

(ak)
fot. KPP Świecie
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Kolorowanki dla dzieci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GMINA CIECHOCIN  Jak ostatki to czas najwyższy na wspaniałą zabawę. Z takiego założenia wyszli bie-
siadnicy, którzy w sobotni wieczór spotkali się w Nowej Wsi

Ostatnia sobota karnawa-
łu była dla seniorów z terenu 
gminy Ciechocin okazją do do-
skonałej zabawy. Podczas wie-
czorku karnawałowego organi-
zowanego przez Klub Seniora 
licznie przybyli goście wypełnili 
świetlice wiejską w Nowej Wsi. 
Radosna muzyka natychmiast 
wprawiła wszystkich w dosko-
nały nastrój, który z pewnością 

pozostanie w pamięci seniorów 
na długo.

Spotkanie zaszczycili swo-
ją obecnością przewodnicząca 
rady gminy Ciechocin Aneta Pie-
trzak oraz wiceprzewodniczą-
cy rady Karol Majewski, którzy 
w imieniu wójta Andrzeja Okru-
cińskiego życzyli zebranym uda-
nej zabawy.

– Składamy serdeczne po-

dziękowania członkom Klubu 
Seniora za działalność na rzecz 
najstarszych mieszkańców gmi-
ny Ciechocin. Państwa społeczna 
praca udowadnia, że można być 
aktywnym niezależnie od wieku 
i co najważniejsze nieustannie 
cieszyć się życiem – czytamy na 
stronie Urzędu Gminy Ciecho-
cin.

(ak), fot. UG Ciechocin

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

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

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

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

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

służby trzymano w tzw. stą-
giewce.

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

kiem. Był to kijek opatrzony 
specjalnymi pręcikami.

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

(pw)

XX wiek

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

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

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

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

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

(pw)

XX wiek

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

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

kowe fotografie.
25 czerwca 1934 roku zarząd 

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

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

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

(pw)

XX wiek

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

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

Po wyjściu z zakładu zna-

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

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

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

(pw)
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GMINA KOWALEWO POMORSKIE  Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące ma swojego patrona. Od po-
łowy lutego br. jest nim Irena Sendlerowa, kobieta która w czasie II wojny światowej uratowała życie 
tysiącom żydowskich dzieci

Irena Sendlerowa 
patronką SP w Wielkiej Łące

15 lutego 2019 roku miało 
miejsce bardzo ważne w życiu 
szkoły wydarzenie. Było to nada-
nie imienia Ireny Sendlerowej pla-
cówce oraz rozwinięcie sztandaru. 
W uroczystości uczestniczyło wie-
lu szacownych gości. Byli m. in.: 
kujawsko-pomorski wicekurator 
oświaty Maria Mazurkiewicz, bur-
mistrz Kowalewa Pomorskiego Ja-
cek Żurawski, przewodniczący rady 
powiatu oraz wieloletni burmistrz 
Kowalewa Pomorskiego Andrzej 
Grabowski, a także kadra kierow-
nicza urzędu, instytucji oraz szkół 
z terenu gminy, fundatorzy sztan-
daru, emerytowani pracownicy 
Szkoły, jej sympatycy, absolwenci, 
rodzice.

Podczas uroczystości honoro-
wi goście oraz fundatorzy sztanda-
ru zaznaczyli swoją obecność, wbi-
jając symboliczne gwoździe oraz 
składając podpis w kronice szkoły. 
– Ten dzień był wyjątkowy z wielu 
powodów. Społeczność szkolna po 
raz pierwszy wykonała publicznie 
hymn szkoły autorstwa nauczyciela 
placówki Iwony Zduniak. Uczniowie 
przygotowali również dla wszyst-
kich zgromadzonych część arty-
styczną, w której odzwierciedlili 
nastrój oraz rzeczywistość II wojny 
światowej, a także sytuację w jakiej 
znalazła się ludność żydowska. Uka-
zali w jaki sposób Irena Sendlerowa 
wraz z gronem współpracowników 
wspierała i ratowała żydowskie 

dzieci. Uczniowie klas I-IV stworzyli 
chór, który zaprezentował piosenki 
krzewiące wartości niezwykle waż-
ne dla naszej patronki – relacjonu-
je kadra SP w Wielkie Łące.

Szkoła Podstawowa im. Ireny 
Sendlerowej wyglądała tego dnia 
wyjątkowo uroczyście między inny-
mi dzięki wystawie prac uczniow-
skich, która została przygotowana 
przez Danutę Płuciennik-Dębińską.

Irena Stanisława Sendlerowa 
(z domu Krzyżanowska) urodziła 
się 15 lutego 1910 roku w Warsza-
wie, zmarła 12 maja 2008 roku. 
Grób Sendlerowej znajduje się na 
warszawskich Powązkach. Patron-
ka szkoły w Wielkiej Łące to polska 
działaczka społeczna i charytatyw-

na, od 1942 roku członek Rady Po-
mocy Żydom, odznaczona meda-
lem „Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata”, dama Orderu Orła Białego 
i Orderu Uśmiechu.

Irena Sendlerowa uratowała 
prawie 2500 tysiąca dzieci. W 1999 
roku amerykański nauczyciel Nor-
man Conard z Uniontown w stanie 
Kansas zainspirował powstanie 
szkolnej sztuki teatralnej „Życie 
w słoiku”. Jej tytuł nawiązuje do 
sposobu w jaki zachowały się in-
formacje o pochodzeniu urato-
wanych dzieci: nazwiska rodziców 
i nowe, przybrane personalia Ire-
na Sendlerowa zakopywała w sło-
iku, w ogrodzie. Tylko dzięki tym 
notatkom dzieci które przeżyły 
wojnę, dowiedziały się o swoich 
rodzinach. Przedstawienie oparte 
na faktach z życiorysu Ireny Sen-
dlerowej wystawiono ponad dwie-
ście razy w Stanach Zjednoczonych 
i Polsce. Zdobyło ono duży rozgłos 
w mediach amerykańskich i do-
prowadziło w końcu do powstania 
fundacji „Life in a Jar” promującej 
bohaterską postawę Ireny Sendle-
rowej.

Swoje dzieciństwo Irena Sen-
dlerowa ze względu na stan zdro-
wia spędziła w Otwocku, który 
miał status uzdrowiska. Studiowała 
prawo, a potem polonistykę. Za-
częła pomagać Żydom długo przed 
powstaniem getta warszawskiego. 

W grudniu 1942 roku Rada Pomo-
cy Żydom „Żegota” mianowała ją 
szefową wydziału dziecięcego. Jako 
pracownik ośrodka pomocy spo-
łecznej miała przepustkę do getta, 
gdzie nosiła Gwiazdę Dawida jako 
znak solidarności z Żydami oraz 
jako sposób na ukrycie się pośród 
społeczności getta. Współpracowa-
ła z polską organizacją pomocową 
działającą pod niemieckim nadzo-
rem i zorganizowała przemycanie 
dzieci żydowskich z getta, umiesz-
czając je w przybranych rodzinach, 
domach dziecka i u sióstr katolic-
kich w Warszawie.

21 października 1943 została 
aresztowana przez Gestapo, a po 
trzech miesiącach śledztwa ska-
zana na karę śmierci. „Żegota” 
zdołała ją uratować, przekupując 
niemieckich strażników. Po wojnie 
również pracowała na rzecz dzie-
ci, tworzyła domy sierot, powołała 
Ośrodek Opieki nad Matką i Dziec-
kiem – instytucję pomocy rodzi-
nom bezrobotnym. Ostatnie lata 
życia spędziła w Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Konwentu Bonifratrów 
w Warszawie. W maju 2013 roku pa-
miątki po Irenie Sendlerowej córka 
Janina Zgrzembska przekazała do 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
w Warszawie.

(ak), fot. UM 
Kowalewo Pomorskie
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Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płacimy 
Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 510 
503 510

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

Oddam owczarka niemieckiego długowłosego, 
tel. 880 409 583 

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

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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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. 662 061 331
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

O G Ł O S Z E N I E
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OOMarket  w sezonie budowlanym 

otwarty do godz. 18.oo!

Tu kupisz
NA RATY!
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Zimowe ściganie
KOLARSTWO/BIEGI  Sezon zimowy to dla kolarzy chwilowa przerwa w jeździe na rowerze. Jednak to tak-
że dobry czas na ładowanie swoich akumulatorów przed szybko zbliżającym się sezonem rowerowym

Obecny sezon zimowy dla 
amatorów kolarstwa nie był chwi-
lą odpoczynku. Kolarze owszem 
zeszli ze swoich rowerów, ale 
tylko na chwilę. Czas zimy spę-
dzili na intensywnych treningach 
siłowych i taktycznych. Spędza-
li dużo czasu na siłowniach, ale 
również w terenie. Jednak tym 
razem nie była to jazda na rowe-
rze, ale wszelkiego rodzaju biegi 
przełajowe mające na celu gene-
ralne wzmocnienie organizmu.

Kolarze z naszego powiatu, 

czyli zawodnicy szkółek kolar-
skich skupieni wokół teamu ko-
larskiego LUKS Grodno-Nowo-
gród, wraz ze swoim trenerem 
Wiesławem Młodziankiewiczem, 
w lutym wzięli udział w biegach 
przełajowych. Były to biegi pod 
hasłem „Zimowo na sportowo” 
zorganizowane dla szkółek ko-
larskich województwa kujawsko-
pomorskiego. Zawody odbyły się 
w Grudziądzu (16 lutego) i w Lise-
wie k/Chełmży (23 lutego). Biegi 
odbywały się na różnych dystan-

sach w zależności od wieku dane-
go uczestnika. Najkrótszy dystans 
wynosił 600 metrów, a najdłuż-
szy 2000 metrów.

Nasi zawodnicy spisali się 
bardzo dobrze, wygrywając po-
szczególne wyścigi zarówno 
w kategorii dziewcząt jak i chłop-
ców. Dzięki takiej postawie LUKS 
Grodno-Nowogród zwyciężył tak-
że w kwalifikacji drużynowej.

Zwycięzcy otrzymali medale 
i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

(Maw), fot. nadesłane

Kolarstwo

Kibicowali swoim idolom
Z trybun kolarskiego toru w Pruszkowie zawodnicy UKS „Sokół” Wielkie Rychno-
wo obserwowali zmagania Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym.

Aktywnym dopingiem, 
zwłaszcza polskich reprezen-
tantów, zagrzewało do walki 
ośmioro naszych młodzików. – 
Byliśmy świadkami ustanowie-
nia wspaniałego rekordu świata 
przez reprezentację Australii 
w konkurencji: wyścig drużyno-

wy na dochodzenie. Wizyta na 
mistrzostwach jeszcze bardziej 
nas zmotywowała do solidnej 
pracy treningowej – przyzna-
ją młodzi zawodnicy „Sokoła” 
Wielkie Rychnowo.

(red), fot. Sokół 
Wielkie Rychnowo


