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GOLUB-DOBRZYŃ  Jeszcze przez prawie dwa tygodnie moż-
na składać do ratusza propozycje projektów do realizacji w ra-
mach budżetu obywatelskiego. Z miejskiej kasy wydzielono na 
ten cel 45 tys. zł

Zdecyduj na co 
pójdzie miejska kasa
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Golub-Dobrzyń

Zatrzymali  
28-letniego oszusta
Golubsko-dobrzyńscy kryminalni zatrzymali męż-
czyznę, za którym zostało wydane postanowienie 
doprowadzenia do zakładu karnego. Po wykonaniu 
niezbędnych czynności został przewieziony i osadzo-
ny w areszcie śledczym. Teraz mieszkaniec Golubia-
Dobrzynia będzie mógł rozliczyć się z przeszłością...

28-latek od września ubiegłego 
roku był poszukiwany do odbycia 
kary pozbawienia wolności za licz-
ne oszustwa, których się dopuścił. 
Jednak mężczyzna ukrywał się 
przed organami ścigania i nie prze-
bywał w miejscu zamieszkania.

– Z ustaleń policjantów, któ-
rzy zajęli się tą sprawą wynikało, 
że poszukiwany występuje w innej 
sprawie karnej jako świadek i dla-
tego został wezwany do sądu, aby 
złożyć zeznania. W poniedziałek 
(11.02.2019), gdy poszukiwany męż-
czyzna wyszedł z rozprawy sądo-
wej, wpadł w ręce kryminalnych, 
którzy już czekali na niego – asp. 
sztab. Małgorzata Lipińska z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Golu-

biu-Dobrzyniu.
28-latek pomimo zaskoczenia 

nie stawiał oparu. Jeszcze tego sa-
mego dnia został przewieziony do 
zakładu karnego, gdzie spędzi ko-
lejne dwa lata.

(ak), fot. KPP 
Golub-Dobrzyń

Dla mieszkańców Golubia-
Dobrzynia to druga edycja takie-
go przedsięwzięcia. Budżet Oby-
watelski po raz pierwszy miasto 
zrealizowało w 2018 r. W roku 
bieżącym wybór zadań do wyko-
nania w ramach budżetu Gminy 
Miasto Golub-Dobrzyń w 2019 r. 
odbywa się w formie konsultacji 
społecznych. Samorząd wydzie-
lił na realizację zadań zapropo-
nowanych w ramach konsultacji 
społecznych kwotę 45 tys. zł. Co 
można zrobić za takie pieniądze 

dla miasta i jego mieszkańców?
Dla przykładu można po-

dać projekty, jakie były złożo-
ne w edycji „BO” w 2018 r. I tak 
wśród propozycji były: „Bez-
pieczne osiedle” – budowa pro-
gu zwalniającego; „Miasto bez 
komarów” – zawieszenie budek 
lęgowych dla ptaków; „Budowa 
parkingu przy ul. Konopnickiej 
4”; „Monitoring miejski oraz 
projekt pn. „Chrońmy miejsca 
pamięci Golubia-Dobrzynia”. 
Ten ostatni okazał się zwycięski. 

W ramach zadania wykonano 
konserwację figury Matki Bo-
skiej w parku miejskim, ul. Plac 
1000-lecia. Koszt realizacji za-
dania wyniósł 26 715,00 zł.

Teraz miasto ogłosiło drugą 
edycję BO. Na zgłaszanie po-
mysłów do realizacji jest czas 
do 26 lutego. Do 5 marca na-
stąpi weryfikacja zgłoszeń pod 
względem formalnym, zaś do 15 
kwietnia pod względem mery-
torycznym. Podanie do publicz-
nej wiadomości listy projektów 
zadań poddanych pod głosowa-
nie uprawnionych mieszkańców 
nastąpi do 19.04.2019 r. Głoso-
wanie mieszkańców potrwa 21 
dni od dnia podania do publicz-
nej wiadomości listy projektów 
zadań. Lista rankingowa projek-
tów zadań kierowanych do re-
alizacji zostanie opublikowana 
do 7 dni od dnia kończącego ter-
min głosowania.

Kto może zgłaszać projekt? 
Jak będzie wyglądać głosowanie? 
Jaki jest dokładny regulamin 
BO? Tego wszystkiego możecie 
się dowiedzieć w magistracie 
i na stronie golubskiego urzędu 
miasta. 

Dokończenie na str. 8
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Będzie gaz w mieście?
Golub-Dobrzyń  20 lutego w Domu Kultury w Golubiu-Do-
brzyniu mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje w sprawie 
gazyfikacji miasta. Pracownicy urzędu miasta liczą na owocną 
dyskusję o potrzebach w tym zakresie

O G Ł O S Z E N I E

Spotkanie o charakterze infor-
macyjno-konsultacyjnym rozpocz-
nie się o godzinie 18:00. Rozmowy 
będą dotyczyły głównie części go-
lubskiej miasta. Przedstawiciele 
urzędu miasta będą udzielać infor-
macji nie tylko na tematy związane 
z podłączeniem gazu.

– Chcemy pokazać, gdzie obec-
nie przebiega gazociąg, bo okazuje 
się, że nie wszyscy wiedzą o tym, że 
mieszkają w sąsiedztwie sieci. Może 
się okazać, że jedyną kwestią do 
załatwienia jest złożenie wniosku. 
Spotkanie może być dobrą zachętą 
dla mieszkańców, liczymy na więk-
sze zainteresowanie podłączaniem 
do sieci. Chcemy też poruszyć temat 
kłopotliwego parkowania na starów-

ce. Innym ważnym tematem będzie 
zagospodarowanie części golubskiej. 
Mam nadzieję, że wzbudzimy dys-
kusję – mówi kierownik wydziału 
infrastruktury Anna Czarnecka.

Będzie mowa o różnych progra-
mach, np. o tym przeciw smogowi. 
Ostatnio jeden z Czytelników CGD 
zwrócił uwagę na program „Czyste 
Powietrze” realizowany przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
„Czyste Powietrze” obejmuje wspar-
cie finansowe dla osób indywidual-
nych, związane z wymianą źródeł 
ciepła.

– Może będzie spotkanie 
z przedstawicielem WFOŚiGW? Wie-
le osób może mieć problem z do-

kumentami, nie każdy może jechać 
po to specjalnie do Torunia, a osoby 
starsze mogą mieć problem z wysła-
niem za pomocą internetu – mówi 
nasz Czytelnik.

– Było jedno spotkanie z przed-
stawicielem WFOŚiGW o charakterze 
szkoleniowym. Niestety nie wystę-
powali do nas po raz drugi. Próbo-
waliśmy się kontaktować i czekamy 
na informacje – dodaje Anna Czar-
necka. – Faktycznie problemem jest 
wypełnienie, zebranie i dostarczenie 
dokumentów w sposób prawidłowy. 
Mamy koleżankę zajmującą się fun-
duszami, która posiada wiedzę i jest 
w stanie udzielić informacji. My 
również służymy pomocą.

(dr)

Zatrzymani 
z narkotykami
Golubsko-Dobrzyńscy policjanci patrolujący teren 
miasta w ostatnim tygodniu zatrzymali dwóch mło-
dych mężczyzn, którzy mieli przy sobie narkotyki. 
Dwaj mieszkańcy miasta usłyszeli już zarzuty posia-
dania nielegalnych substancji.

Golub-Dobrzyń

W niedzielę (03.02.19) około 
godz. 12.00 policjanci patrolu-
jący Golub-Dobrzyń na jednej 
z ulic zauważyli młodego męż-
czyznę, który na widok mundu-
rowych zaczął zachowywać się 
nerwowo. Funkcjonariusze po-
stanowili poznać powód takiego 
zachowania i przystąpili do legi-
tymowania.

– W trakcie kontroli  
19-letniego mieszkańca miasta 
okazało się, że posiada on przy 
sobie woreczek z zawartością 
suszu roślinnego. Po zbada-
nia i zważeniu zawartości wy-
szło na jaw że młody mężczy-
zna posiadał przy sobie prawie  
2 gramy marihuany – mówi asp. 
sztab. Małgorzata Lipińska z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Go-
lubiu-Dobrzyniu.

W środę (06.02.2019) 
około godz. 01.00 w nocy 
policjanci patrolujący Go-
lub-Dobrzyn zatrzymali do 
kontroli drogowej osobowego 
volkswagena. W trakcie legitymo-
wania mężczyzn podróżujących  
autem okazało się, że jeden 
z pasażerów, 21-letni mieszka-
niec miasta, posiada przy sobie 
prawie gram białej substancji, 
którą po zbadaniu narkoteste-
rem okazała się być amfetami-
na.

W obu przypadkach  
policyjne kontrole zakoń-
czyły się zatrzymaniem  
mężczyzn i przestawieniem  
im zarzutów za posiadanie 
środków narkotycznych. Teraz  
za swoje czyny odpowie-
dzą przed sądem. Grozi im  
po trzy lata pozbawienia wolno-
ści.

(ak)
fot. ilustracyjne
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GMINA RADOMIN  6 lutego w remizie strażackiej w Łubkach mieszkańcy zadecydowali, kto zajmie się 
sprawami ich wsi. Większością głosów wygrał Piotr Jachowski

Jachowski nowym sołtysem Łubek

O G Ł O S Z E N I E

Na zebraniu pojawiło się 26 
osób. Nad głosowaniem czuwała 
komisja, w której skład weszli: Ma-
rek Jachowski, Andrzej Wiśniewski, 
Wojciech Kopycki, Karol Cieszyński 
wraz z przewodniczącym Pawłem 
Kubickim. Większość głosów (wy-
nik: 14 do 12) zdobył 22-letni Piotr 

Jachowski. Dotychczasowy, wie-
loletni sołtys Henryk Sienkiewicz 
zakończył swoją służbę.

– Do kandydowania na soł-
tysa w mojej wsi już od jakie-
goś czasu namawiała mnie część 
mieszkańców, a także znajomi. 
Osobiście lubię pracować społecz-

nie na rzecz krajanów. Mam wiele 
ciekawych pomysłów i inicjatyw 
do zaproponowania. Jestem osobą 
otwartą i każdemu służę pomocą. 
Za pierwszorzędny cel postawiłem 
sobie przede wszystkim infra-
strukturę drogową – zapowiada 
Piotr Jachowski. – Niektóre drogi 

potrzebują pilnej naprawy. Po-
nadto chciałbym polepszyć roz-
wój integracji w moim sołectwie, 
a mamy do tego świetne warunki, 
ponieważ mamy piękną remizę 
z bardzo dobrym wyposażeniem. 
We wsi również prężnie działa 
jednostka ochotniczej straży po-

żarnej, której działalność także 
chciałbym wspomóc. Wszystko to 
postaram się zrealizować przy po-
mocy mieszkańców sołectwa wraz 
ze wsparciem wójta i radą gminy, 
którzy zawsze są otwarci na po-
trzeby mieszkańców.

(dr)

Golub-Dobrzyń

Historyczne 
wyróżnienie
W budynku urzędu miasta w Golubiu-Dobrzyniu zo-
stały wręczone „Odznaki Honorowe Sybiraka”. Otrzy-
mali je Marian Pniewski, Marian Wąsewicz oraz Szy-
mon Wiśniewski.

Odznaczenia wręczył prezes 
oddziału Związku Sybiraków w To-
runiu Jan Myrcha w asyście burmi-
strza Mariusza Piątkowskiego. Wy-
różnione osoby działają w ramach 
komitetu „Przywrócić Pamięć”, 
który w 2015 roku ufundował i zre-
alizował pomnik upamiętniający 
mieszkańców miasta, którzy w 1945 
roku zostali wywiezieni do ZSRR.

– Otrzymane wyróżnienie 
jest dla mnie bardzo ważne z tego 
względu, że mój pradziadek – Wła-
dysław Kociński w styczniu 1945 
roku został aresztowany przez 
NKWD i zesłany do Rosji, gdzie 
zmarł – mówi Szymon Wiśniew-
ski, jeden z laureatów. – W 2015 
roku byłem jednym z inicjatorów 
powstania w Golubiu-Dobrzyniu 
pomnika upamiętniającego miesz-
kańców wywiezionych do ZSRR 
w styczniu 1945 roku. Odznaczenie 
dedykuje wszystkim mieszkańcom 
Golubia, Dobrzynia oraz okolic, któ-
rzy zginęli na „nieludzkiej ziemi”.

(Red), fot. nadesłane

Grono wyróżnionych: Marian Pniewski, Szymon Wiśniewski, Marian Wąsewicz

W 2015 roku ufundowano pomnik 
upamiętniający wywiezionych do 
ZSRR mieszkańców miasta i okolic
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po studniówce czas na naukę
KOWALEWO POMORSKIE  W piątek 1 lutego młodzież z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim bawiła 
się na swoim balu studniówkowym. Zabawa odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowale-
wie Pomorskim. O muzyczne atrakcje dla uczestników studniówki zadbał DJ Wiesław

R E K L A M A

Tegoroczni maturzyści 
to uczniowie jednej klasy, ale 
kształcący się w dwóch zawo-
dach: technik żywienia i usług 
gastronomicznych oraz technik 
mechatronik. Tradycyjne hasło 
„Poloneza czas zacząć” wygłosił 
dyrektor szkoły Bogdan Oskwa-
rek. – Niech dzisiejszy wieczór 
będzie dla was niezapomnianym 
przeżyciem, a czekający was za 
sto dni egzamin dojrzałości za-

kończy jak najlepszymi wynika-
mi, które pozwolą na rozwija-
nie zawodowych umiejętności, 
dalszą edukację i realizację pla-
nów – mówił dyrektor Bogdan 
Oskwarek.

Młodzież z entuzjazmem 
opowiada o swoim balu. – Na po-
czątku trochę się stresowałem, 
szczególnie przed polonezem. 
Wszyscy chcieliśmy, aby wypadł 
jak najlepiej – mówi Dominik Dą-

browski. – Jednak później było juz 
z górki, a ponieważ przy polone-
zie miałem najlepszą partnerkę 
– Wiolettę Wolfram – to taniec 
nie stanowił żadnego problemu. 
Kiedy zabawa się rozkręciła, to 
żałowałem, że studniówka nie 
może potrwać dłużej, np. przez 
dwa dni – dodaje Dominik.

Jego opinię potwierdza Fa-
bian Krawczyk. – Wszyscy dobrze 
się bawiliśmy, było fantastycznie 

– ocenia Fabian. – Różne konkur-
sy i zabawy integrujące uczest-
ników, przeprowadzane przez 
DJ-a Wiesława, stanowiły dodat-
kową atrakcję.

– Podczas całej studniówki 
panowała bardzo dobra atmosfe-
ra – dopowiada Monika Cieślak. 
– Dzięki temu bardzo dobrze ba-
wiłam się z towarzyszącym mi 
Mateuszem. Zresztą dla Mateusza 
studniówka to nie nowość, gdyż 

w ubiegłym roku uczestniczył 
w swojej. A ponieważ jest absol-
wentem naszego technikum me-
chatronicznego, to tym bardziej 
czuliśmy się bardzo dobrze.

Po wesołej zabawie teraz 
czas na intensywną naukę. Egza-
miny maturalne rozpoczynają się 
już 6 maja, tj. za niespełna trzy 
miesiące.

(krzan)
fot. nadesłane
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coraz więcej czytamy
GOLUB-DOBRZYŃ  Za stan czytelnictwa w naszym mieście odpowiada Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna. Od kilku lat można zauważyć wzrost zainteresowania się literatura piękną

W Golubiu-Dobrzyniu funk-
cjonuje Miejska i Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna im. Ks. F. K. 
Malinowskiego. Obecnie jej zaso-
by oraz główna siedziba mieści się 
w budynku Szkoły Podstawowej 
przy ulicy Żeromskiego 11. Aby 
wyjść czytelnikom naprzeciwko, 
placówka posiada również zespo-
ły biblioteczne na terenie całego 
miasta. Wypożyczalnia znajdu-

je się w budynku Domu Kultury 
przy ulicy Hallera. Jest też punkt 
biblioteczny dla dzieci i młodzie-
ży przy ulicy Żeromskiego oraz 
filia przy ulicy Mickiewicza.

– Nasz księgozbiór liczy sobie 
ponad 47 tysięcy tytułów z tego 
najwięcej jest literatury pięknej 
dla dzieci i młodzieży oraz tytu-
ły niebeletrystyczne. W swoich 
zbiorach posiadamy również 33 

dokumenty audio-wizualne – 
mówi Ewa Każmierkiewicz, za-
stępca dyrektora biblioteki ds. 
merytorycznych. – Dla lepszego 
dotarcia do naszego czytelnika 
uruchomiliśmy również książkę 
na telefon – podkreśla Ewa Każ-
mierkiewicz. – Polega to na tym, 
że wystarczy zadzwonić do nas, że 
chce się wypożyczyć książkę np. 
z działu kryminał, a pracownik 
biblioteki wybierze odpowiedni 
tytuł i dostarczy ją pod wskazany 
adres. Jest to program dla ludzi 
starszych oraz takich, którzy nie 
mogą sami przyjść do nas. Myślę, 
że bardzo dobrze się on spraw-
dzi, a tym samym książki dotrą 
do każdego zainteresowanego. 
Funkcjonuje również program 
Mak+, dzięki któremu można wy-
pożyczyć książkę przez internet.

Jak przedstawia się liczba 
czytelników korzystających z bi-
blioteki?

– W naszej bibliotece jest 
zarejestrowanych ponad 1300 
czytelników, którzy wypożyczyli 
w 2018 roku ponad 27 tysięcy ty-
tułów – informuje nas zastępca 

dyrektora. – Naszą bibliotekę od-
wiedziło w roku ubiegłym ponad 
10 tysięcy osób, korzystając z sze-
rokiej oferty kulturalnej, którą 
prowadzimy. Oprócz działalności 
typowo związanej z książkami 
prowadzimy także bogatą działal-
ność kulturalno-edukacyjną. Za-
liczyć tu trzeba lekcje bibliotecz-
ne, wycieczki do innych książnic, 
spotkania autorskie, działalność 
w ramach Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku czy też Dyskusyjny 
Klub Książki. Z tej działalności 
skorzystało w 2018 roku ponad 
2800 użytkowników. Można u nas 
także korzystać z komputerów 
bezpośrednio podłączonych do 
internetu.

Biblioteka realizuje obecnie 
„Narodowy Program rozwoju 
Czytelnictwa”. W ramach niego 
książnica otrzymała dotację z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w wysokości pra-
wie 6000 złotych na zakup ksią-
żek. Organizator biblioteki, czyli 
Urząd Miasta dofinansował nasze 
zakupy kwotą ponad 9 tysięcy 
złotych.

– W sumie dokonaliśmy zaku-
pu ponad 700 tytułów za sumę 15 
000 złotych – dodaje wicedyrek-
tor. – Dokonano zakupów książek 
z działów beletrystyka, biografia, 
historia czy też literatura podróż-
nicza. W naszych zasobach może-
my także zapoznać się z bogatą 
ofertą czasopism. Prenumeru-
jemy na bieżąco ponad 30 tytu-
łów prasy ogólnopolskiej. Nasza 
biblioteka jest otwarta również 
dla studentów zamieszkałych 
na naszym terenie. Staramy się 
wzbogacić naszą ofertę o pozycje 
niezbędne do poszerzania wiedzy 
właśnie dla tej grupy czytelni-
ków.

– Tak prowadzona działal-
ność biblioteki pozwoliła osiągnąć 
wskaźnik 4,58 wypożyczenia ksią-
żek na 100 mieszkańców. Uzyska-
ny wskaźnik pokazuje wyraźnie, 
że stan czytelnictwa w naszym 
regionie jest na dobrym poziomie 
i systematycznie rośnie z roku na 
rok – informuje Ewa Każmierkie-
wicz.

Tekst i fot. (Maw)

Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych golubskiej 
biblioteki Ewa Każmierkiewicz

Gmina Golub-Dobrzyń

Impreza choinkowa w Olszówce
Dzieci z Antoniewa i Olszówki wraz z rodzinami bawiły się w sobotę 9 lutego 
w świetlicy w Olszówce. Za organizację wydarzenia było odpowiedzialne sołec-
two, koło gospodyń i strażacy.

Zabawa choinkowa w Olszów-
ce jest organizowana cyklicznie. 
Wydarzenie rozpoczęło się o go-
dzinie 15:00. Już chwilę później 
mali goście chętnie weszli na par-
kiet. Do tańca ruszyli również ich 
opiekunowie. Dla każdego dziecka 
tradycyjnie została przygotowana 
paczka. Sołtys Teresa Górna pozy-
tywnie ocenia wynik starań zarów-

no swoich, jak i jej pomocników.
– Choinka była zrealizowa-

na w ramach funduszu sołeckie-
go. Zazwyczaj przychodzi około 
50 dzieci, w tym roku frekwencja 
też dopisała. Jak zawsze mogłam 
liczyć na pomoc rady, dziewczyn 
z koła gospodyń i ochotniczej stra-
ży pożarnej. Zawsze ktoś pomaga 
mi w działaniach, za co serdecznie 

dziękuję.
Podczas zabawy przygrywał 

zespół Orient-Music. Jego człon-
kowie zapewnili o dodatkowe za-
bawy dla wszystkich uczestników, 
w tym i dla dorosłych. Do dyspozy-
cji gości były gorące napoje i słody-
cze, a także imprezowe akcesoria 
i ozdoby.

Tekst i fot. (dr)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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wyrzuć z siebie stres
POWIAT  BSR, czyli technika Body Stress Release, wspiera ludzki organizm w wykorzystywaniu wrodzonej 
zdolności do samoleczenia i utrzymania dobrej kondycji. Jak podkreślają zwolennicy tej metody, jest to 
możliwe dzięki uwalnianiu z ciała nagromadzonego stresu, który wywoływał uczucie zmęczenia, napięcie, 
brak energii i chęci do życia, a także bóle głowy, pleców czy poczucie odrętwienia

Choć sesja BSR trochę przypo-
mina masaż, to niewiele ma z nim 
wspólnego. To łagodny zabieg, 
podczas którego lokalizowane są 
obszary i kierunki napięcia w na-
szym organizmie. Wykorzystuje 
przy tym mechanizm biologiczne-
go sprzężenia zwrotnego. Osobie 
poddającej się zabiegowi specjalista 
dostarcza bodźców w postaci lek-
kiego, lecz zdecydowanego nacisku, 
przebiegającego dokładnie w tym 
kierunku, jaki jest niezbędny, aby 
pobudzić ciało do uwolnienia na-
gromadzonego napięcia. 

Ambasadorzy BSR 
w powiecie wąbrzeskim
Od niedawna mieszkańcami 

Czystochlebia są Andy Bengsch 
i Agata Sołtyszewska-Bengsch. 
Sympatyczne holendersko-polskie 
małżeństwo od 2010 roku zajmuje 
się praktykowaniem idei BSR. Po 
odbyciu specjalistycznego szkolenia 
w BSR Academy w Republice Połu-
dniowej Afryki, państwo Bengsch 
zdobyli odpowiednie umiejętno-
ści, potwierdzone certyfikatem. 
Do osiedlenia się w Polsce skłoniła 
ich sytuacja rodzinna. A ponieważ 
właśnie w Czystochlebiu brat pani 
Agaty wypatrzył urokliwą działkę, 
to właśnie na niej małżonkowie 
postawili swój dom. 

– Jestem chyba pierwszym gó-
ralem w okolicy – śmieje się Andy 
Bengsch (dom jest drewniany i po-
sadowiony na sporym wzniesieniu 
– red.). 

Pani Agata jest absolwentką 
wydziału rehabilitacji na poznań-
skiej Akademii Wychowania Fizycz-
nego. Po studiach wraz z mężem 
zamieszkała w Holandii, gdzie Andy 
Bengsch przez niemal trzydzieści 
lat był nauczycielem i dyrektorem 
szkoły dla dzieci o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. Od kilku 
lat pracuje też jako specjalista Body 
Stress Release. Warto dodać, iż 
mąż pani Agaty ma polskie korze-
nie. Jego pradziadek wyemigrował 
z Polski do Holandii. Teraz prawnuk 
powrócił do kraju swoich przod-
ków. Mimo że państwo Bengsch 
w Czystochlebiu zakotwiczyli do-
piero rok temu, to czują się silnie 
związani z miejscem, które świado-
mie wybrali do życia. 

– Kiedy zaczynaliśmy studia 
w RPA, wymarzyliśmy sobie, aby 
metodę BSR wprowadzić także 
w Polsce. Technika jest prosta, ale 
bardzo skuteczna, dlatego jesteśmy 
zadowoleni, że możemy ją rozwijać 
właśnie tu – mówi Agata Sołty-
szewska-Bengsch. 

Dlaczego warto 
zwrócić uwagę na BSR?
– Body Stress Release to uni-

kalna, uzupełniająca technika zdro-
wotna, która została opracowana 
w latach osiemdziesiątych XX wie-
ku w RPA przez Gail i Ewalda Meg-
gersee. Obecnie jest praktykowana 
na całym świecie. Potrzeba jej roz-
winięcia zrodziła się z wyniszczają-
cego bólu Ewalda Meggersee, jaki 

odczuwał po wypadku, który prze-
żył w dzieciństwie (w wieku pięciu 
lat spadł z drzewa) – wyjaśniają 
państwo Bengsch. – W Holandii 
działa ponad stu specjalistów zaj-
mujących się BSR. W Polsce, jak do 
tej pory, jesteśmy jedyni – dodają.

Propagatorzy Body Stress Re-
lease zastrzegają, że technika ta nie 
stawia diagnozy ani nie leczy jakie-
gokolwiek schorzenia. 

– Proces uwalniania nagro-
madzonego napięcia zawsze za-
czynamy trzema sesjami: 1, 4 i 11 
dnia, ponieważ napięcia są ułożo-
ne warstwami. W odniesieniu do 
techniki BSR najchętniej używamy 
określenia „zabiegi komplementar-
ne, uzupełniające” – zaznacza Andy 
Bengsch. – Ponieważ leki przeciw-
bólowe nie leczą, a tylko chwilowo 
maskują ból, to uzupełnieniem jest 
ta alternatywna metoda. Ból jest 
ważnym sygnałem, który wymaga 
odpowiedniego podejścia, stwo-
rzenia organizmowi odpowiednich 
warunków. Wtedy ból znika bez 
żadnych środków chemicznych – 
dopowiada pani Agata. – My jedy-
nie aktywujemy organizm, aby zro-
bił to, co sam potrafi. Podczas sesji 
BSR usuwamy „zaległe” napięcia, 
a jednocześnie w trakcie rozmowy 
uwrażliwiamy daną osobę, jakich 
zachowań powinna unikać. 

Jak opisują małżonkowie 
Bengsch, Body Stress Release ofe-
ruje łagodny i skuteczny sposób na 
uwolnienie ludzkiego ciała z na-
gromadzonego napięcia, aktywu-
jąc w ten sposób proces przywra-
cający i wzmacniający naturalną 
zdolność organizmu do samouz-
drawiania. Właśnie to nagromadzo-
ne napięcie może być przyczyną 
dyskomfortu lub innych objawów, 
których współczesny człowiek co-
raz częściej doświadcza. Obecnie 
dosyć powszechne są takie dolegli-
wości jak: bóle pleców i szyi, bóle 
głowy, rwa kulszowa, fibromialgia 
(schorzenie reumatyczne), skurcze, 

zaparcia, lęk, sztywność podczas 
wstawania z łóżka czy zawroty gło-
wy. Nawet dzieci mogą odczuwać 
niepokój, wiercą się, mają trudno-
ści, aby posiedzieć w jednym miej-
scu, są nadpobudliwe psychoru-
chowo. 

– Określenie „stress release” 
(uwolnienie stresu) może być tro-
chę mylące, ponieważ nie chodzi tu 
jedynie o powszechne rozumienie 
stresu, ale głównie o nadmierne 
napięcie mięśniowe – tłumaczy 
pani Agata. – Podczas sesji dokład-
nie testujemy miejsca, w których 
może się ono skupiać. Bardzo deli-
katnie, choć jednocześnie stanow-
czo, uciskamy określone miejsca 
na ciele klienta (głównie w okolicy 
kręgosłupa). Osoba uczestnicząca 
w sesji pozostaje przez cały czas 
w ubraniu, więc mimo iż stosuje-
my techniki manualne, nie jest to 
masaż. Można stwierdzić, że BSR 
bardzo dobrze działa na wszyst-
kie sprawy związane z przeciąże-
niem organizmu (migreny, bóle 
kręgosłupa itp.). Te napięcia w cią-
gu naszego całego życia kumulują 
się. I do pewnego momentu mo-
żemy nie odczuwać ich skutku. 
Ale często bywa tak, że zaskakują 
nas pewne sytuacje, na które nie 
mamy już wpływu, np. wypadki, 
choroby. Wówczas organizm sam 

nie daje rady, aby te wszystkie na-
pięcia rozładować. Wtedy BSR staje 
się swoistym katalizatorem, który 
pozwoli pobudzić nasze ciało do 
„samoleczenia” – wyjaśnia Agata 
Sołtyszewska-Bengsch. 

Technikę BSR można stoso-
wać zarówno u osób dorosłych, jak 
i dzieci. W zasadzie nie ma dla niej 
przeciwwskazań. 

– Ewentualnie w przypadku 
osób, które są świeżo po jakichś 
urazach czy zabiegach, należy od-
czekać, aby wydobrzały – mówi 
pan Andy.

Gabinet jest już czynny, można 
się umówić telefonicznie. Skiero-
wanie od lekarza nie jest potrzeb-
ne. Jeżeli ktoś chciałby poznać 
więcej szczegółów na temat Body 
Stress Release, może skorzystać 
z zaproszenia na spotkanie w Go-
lubsko-Dobrzyńskim Domu Kultu-
ry. – W czwartek 21. lutego o godzi-
nie 18.00 organizujemy spotkanie 
informacyjne, podczas którego 
postaramy się odpowiedzieć na 
wszelkie pytania dotyczące BSR. Ze 
względów organizacyjnych prosimy 
o wcześniejsze telefoniczne (lub 
SMS-owe) potwierdzenie udziału 
pod numerem 500-716-835 Agata 
lub 500-716-886 Andy.

(tekst i fot. krzan)

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

Mistrzyni języka rosyjskiego
W Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się Olimpiada Języka Rosyj-
skiego zorganizowana przez Komitet Okręgowy 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego 
UMK w Toruniu.

Golub-Dobrzyń

Szkołę reprezentowała na eta-
pie pierwszego stopnia Milena Sa-
necka z klasy III Technikum Ekono-
micznego. Eliminacje pierwszego 
stopnia składały się z części pisem-
nej i z części ustnej.

– Część pisemną poprzedziła 
część ustna, na której uczennica 
zaprezentowała temat w języku 
rosyjskim: Bookcrossing po rosyj-
sku – wyjaśnia Maria Zielińska, 
nauczycielka języka rosyjskiego. 

– Test zawierał zadania o róż-
nym stopniu trudności. Uczennica 
musiała zmierzyć się z sześcio-
ma zadaniami, które sprawdzały 
znajomość słownictwa, ortografii, 
wiedzę gramatyczną, umiejętność 

tłumaczenia zdań na język ro-
syjski, sprawność pisania i czyta-
nia ze zrozumieniem. Test trwał  
120 min.

Mielna Sanecka zakwalifikowa-
ła się do etapu okręgowego Olim-

piady Języka Rosyjskiego, który 
odbędzie się na początku marca 
w Collegium Maius UMK w Toru-
niu.

(Szyw)
fot. ilustracyjne
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100 lat dawno minęło
KOWALEWO POMORSKIE  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim w 2018 roku 
obchodziła swoje 135-lecie. Co się zmieniło przez te długie lata?

Ochotnicza Straż Pożarna w Ko-
walewie Pomorskim powstała już 
w 1883 roku. Głównym inicjatorem 
jej założenia był kupiec kowalewski 
Józef Przybyszewski. W skład jed-
nostki wchodziło wówczas 23 dru-
hów, w tym 8 Polaków. W tamtych 
czasach nie było żadnych dotacji 
finansowych na jednostkę. Środki 
niezbędne na funkcjonowanie OSP 
pochodziły ze składek członkow-
skich, zbiórek ulicznych i darowizn 
obywateli. Właśnie z tych funduszy 
postawiono budynek remizy, zaku-

piono wozy, beczki i wiadra. Sprzęt 
pożarowy stanowiły: sikawka ręcz-
na na podwoziu, beczkowóz i węże. 
Zatrudniono też trębacza, który 
miał obowiązek powiadamiania 
strażaków o powstałym pożarze.

Na 25-lecie jednostki w 1908 
roku mieszkańcy Kowalewa Po-
morskiego ufundowali strażakom 
ich pierwszy sztandar, który był 
z nimi aż do 1926 roku. W czasach 
I wojny światowej jednostką OSP 
zarządzali Prusacy. Po jej zakoń-
czeniu na czele organizacji stanął 

między innymi Andrzej Kontowski 
i Florian Kurzyński. Dla strażaków 
zaczął się trudny okres II wojny 
światowej. Jednostka zawiesiła 
czasowo swoją działalność aż do 4 
lutego 1945 roku. Wtedy to funkcję 
naczelnika objął ponownie Andrzej 
Kontowski, a prezesem został aktu-
alny burmistrz Kowalewa. Wojenne 
zniszczenia objęły także siedzibę 
OSP. Postanowiono wybudować 
nową strażnicę. Zmieniały się także 
wkrótce władze OSP.

W lutym 1950 roku nowym na-

czelnikiem jednostki został Fran-
ciszek Marski. Pod koniec lat 70. 
został ufundowany nowy sztandar 
i przystąpiono do remontu ist-
niejącej remizy, który ostatecznie 
ukończono na 100-lecie OSP w 1983 
roku. Przez następne lata wiele się 
zmieniło u druhów w Kowalewie 
Pomorskim. Przybywało sprzętu 
i zmieniali się także ludzie, w tym 
władze OSP. W 2014 roku nowym 
prezesem jednostki został Janusz 
Kalinowski, a nowym naczelnikiem 
Przemysław Rudewicz.

W 1995 roku decyzją komen-
danta głównego straży pożarnej 
OSP w Kowalewie Pomorskim 
została włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Spowodowało to nowe obowiązki 
i zadania dla jednostki. Cel OSP to 
zapewnienie ochrony życia, zdro-
wia, mienia lub środowiska w ra-
mach działań wspólnie z Państwo-
wą Strażą Pożarną już nie tylko na 
terenie miasta i gminy Kowalewo 
Pomorskie, ale także na terenie ca-
łego powiatu.

Na przestrzeni lat funkcjono-
wania zmieniały się w jednostce 
pojazdy pożarnicze. W chwili obec-
nej na stanie znajdują się trzy auta. 

Pierwszy to ciężki samochód gaśni-
czy Jelcz, który posiada zbiornik na 
środek gaśniczy o pojemności 600 
tysięcy litrów. Drugi to średni sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy mar-
ki Iveco ze zbiornikiem o pojem-
ności 2,5 tysiąca litrów dodatkowo 
wyposażony w sprzęt ratowniczy 
wykorzystywany przy zabezpie-
czaniu zdarzeń drogowych. Trzeci 
pojazd to popularny Żuk służący do 
transportu druhów.

W 2017 roku dzięki pozyska-
nym środkom z budżetu MSWiA 
oraz pieniądzom z budżetu gminy 
wyremontowano budynek remizy.

– Obecnie jednostka skupia 25 
druhów, w tym gotowych do dzia-
łań ratowniczych jest 17 ochotni-
ków. Strażacy na bieżąco podnoszą 
swoje kwalifikacje, uczestnicząc 
w szkoleniach i ćwiczeniach organi-
zowanych przez Państwową Straż 
Pożarną w Golubiu-Dobrzyniu. 
Jednostka bierze również aktywny 
udział w życiu społeczności lokalnej 
oraz kultywuje tradycje pożarnicze 
i patriotyczne wśród mieszkańców 
Kowalewa Pomorskiego – mówi 
prezes OSP Janusz Kalinowski.

Tekst i fot. (Maw)

Gmina Golub-Dobrzyń

Połączyli miłe z pożytecznym
Podobnie jak w w innych placówkach tak i w Węgiersku w czasie karnawału od-
bywają się zabawy choinkowe. Mają one na celu integrację uczniów, rodziców 
i nauczycieli z lokalną społecznością. Tegoroczna impreza odbyła się w sobotę 2 
lutego.

Zabawę przygotowują co roku 
rodzice. Uczniowie pod opieką na-
uczycieli zapewniają część arty-

styczną. Ponad godzinny program 
zawierał w tym roku piosenki, tań-
ce, recytacje wierszy oraz inne cie-

kawe pokazy kabaretowe. Następ-
nie rozpoczęła się zabawa trwająca 
do późnych godzin wieczornych. 

Dla najmłodszych przygotowano 
paczki oraz rozmaite zabawy ani-
macyjne.

Powoli staje sie tradycją, by za-
bawę choinkową wykorzystać tak-
że do czynienia dobra. W ubiegłym 
roku w trakcie choinki przeprowa-
dzono rejestrację potencjalnych 
dawców szpiku kostnego dla jed-
nego z chorych dzieci. Tym razem 

wybór padł na dzieci – ofiary kon-
fliktu w Syrii. Odbyła się licytacja 
przedmiotów wykonanych przez 
uczniów podczas zajęć technicz-
nych w szkole. W ten sposób także 
najmłodsi mogli poczuć, że mają 
swój wkład w pomoc rówieśnikom 
na Bliskim Wschodzie.

(pw)
fot. nadesłane
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strażackie ćwiczenia na lodzie
GOLUB-DOBRZYŃ  Jak bardzo niebezpieczne są zbiorniki wodne wczesną wiosną, można się było prze-
konać podczas ćwiczeń zorganizowanych przez strażaków

W ubiegłym tygodniu druho-
wie z golubskiej straży pożarnej 
zorganizowali ćwiczenia wod-
no-lodowe nad jeziorem Grodno 
w pobliżu Nowogrodu.

– W zawodach wzięły udział 
dwa zastępy strażackie z PSP 
w Golubiu-Dobrzyniu oraz jeden 
zastęp druhów z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Wielkim Rychnowie 
– mówi st. Kpt. Witold Juszczak, 
zastępca komendanta PSP w Go-
lubiu-Dobrzyniu. – Druhowie 
z OSP w Wielkim Rychnowie bio-

rą udział w ćwiczeniach, ponie-
waż posiadają odpowiedni sprzęt 
(ponton, deskę lodową i ubrania 
niezatapialne) do tego typu dzia-
łań ratowniczych na akwenach 
i są wyznaczeni do działań ratow-
nictwa wodnego.

Szkoleniem dowodził dowód-
ca Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej PSP mł. bryg. Piotr Kubacki. – 
Ćwiczenia polegają na uratowaniu 
tonącego wędkarza i udzieleniu 
mu pierwszej pomocy aż do prze-
kazania uratowanego pod opiekę 

lekarza – tak określił cel działań 
dowódca operacji. W trakcie dzia-
łań użyto posiadany sprzęt, tj. 
niezatapialne ubrania, deskę lo-
dową, kamizelki ratunkowe i liny 
ratownicze.

Ćwiczeniom przyglądała 
się zaciekawiona grupa emery-
tów z terenu gminy Golub-Do-
brzyń oraz grupa uczniów klasy 
mundurowej z Zespołu Szkół  
nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

Tekst i fot. (Maw)

Golub-Dobrzyń

Zdecyduj na co pójdzie 
miejska kasa
Dokończenie ze str. 1

Ale kwestia na pewno jest 
godna uwagi i po raz kolejny sta-
nowi szansę dla mieszkańców, by 
zdecydować, na co pójdą publiczne 
pieniądze. Stanowi też wyzwanie 
i sprawdzian dla społeczeństwa, 
która powinno się zaktywizować.

– Koszt pojedynczego projek-
tu zgłaszanego w ramach konsul-
tacji nie może przekroczyć kwoty 
środków wyodrębnionych z budże-
tu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń 
przeznaczonych na dany rok. 
W przypadku, gdy po sporządzeniu 
niezbędnej dokumentacji i zakoń-
czeniu wyboru wykonawcy, war-

tość zadania przekroczy określoną 
w zarządzeniu burmistrza kwotę 
i nie ma możliwości ograniczenia 
zakresu realizacji zadania, nastąpi 
odstąpienie od realizacji tego za-
dania w ramach konsultacji na rok 
2019. Do realizacji zostanie przyjęte 
kolejne zadanie z największą liczbą 
głosów, pod warunkiem, iż realiza-
cja tego zadania będzie możliwa do 
zrealizowania do końca roku bu-
dżetowego 2019, mając na uwadze 
zadanie poprzednie – mówi bur-
mistrz Mariusz Piątkowski.

Projekt zadania może zostać 
poddany korekcie. Oznacza to, iż 
na etapie weryfikacji merytorycz-

nej projektu przewiduje się możli-
wość wprowadzenia zmian, które 
pozwolą na ewentualną realizację 
zadania. Wszelkie zmiany do pro-
jektu zadania konsultowane są 
z podmiotem składającym projekt 
i dokonywane są za pisemną zgodą 
podmiotu. Wszelkie zmiany zostaną 
odnotowane w karcie zmiany pro-
jektu podpisanej przez podmiot, 
załączonej do dokumentacji. Wzór 
karty zmiany projektu zadania sta-
nowi załącznik nr 5 do regulaminu 
Konsultacji Społecznych.

(ak)
fot. ilustracyjne

Prawie 3 promile 
motorowerzysty
Dzielnicowy zatrzymał 46-letniego kierowcę moto-
roweru, który prowadził pojazd, mając 2,70 promi-
la alkoholu w organizmie. Teraz za popełnienie tego 
przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozba-
wienia wolności.

Gmina Zbójno

W niedzielę (10.02.2019) 
dzielnicowi pełniący służbę 
w gminie Zbójno około godz. 
15.00 zatrzymali do kontroli 
drogowej kierującego motoro-
werem, od którego wyczuwal-
na była silna woń alkoholu. Po 
zbadaniu stanu trzeźwości 46-
letniego mieszkańca gminy oka-

zało się, że miał on 2,70 promila 
alkoholu w organizmie. Mężczy-
zna odpowie teraz za kierowanie 
pojazdem mechanicznym  po 
drodze publicznej w stanie nie-
trzeźwości. Za popełnienie tego 
przestępstwa grozi mu kara do  
2 lat pozbawienia wolności.

(ak)
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Długowieczność – mity czy fakty
ZDROWIE  Od dawna człowiek zastanawia się czy długowieczność jest w jego zasięgu. Czy osią-
gnięcie wieku 100 lat jest możliwe dla współczesnego człowieka?

Czym 
jest długowieczność?
O tym postaramy się odpowie-

dzieć w tym artykule. Człowiek od 
zarania dziejów marzy o tym, aby 
żyć bardzo długo. Naukowcy z całe-
go świata prowadzą badania, które 
pozwolą nam osiągnąć wiek prze-
kraczający 100 lat. Owszem zda-
rzają się przypadki osiągania tego 
wieku przez pojedyncze osoby, ale 
według najnowszych badań średni 
wiek człowieka to 83 lata w przy-
padku kobiet i 75 lat w przypadku 
mężczyzny.

Gdzie można osiągnąć taki 
wiek w Polsce? Najnowsze bada-
nia wykazały, że najkrócej żyje się 
w województwie łódzkim i samym 
mieście Łodzi. Do końca nie wia-
domo, dlaczego tak jest. Na dłu-
gość życia w Polsce wpływa miej-
sce zamieszkania. Stwierdzono, że 

mieszkańcy miast powyżej 5 tys. 
osób żyją dłużej. Również ludzie 
bardziej wykształceni żyją dłużej. 
Tyle w Polsce.

A jak to jest na świecie? Tu zde-
cydowanie najdłużej żyją miesz-
kańcy krajów Dalekiego Wschodu. 
Prym wiedzie Japonia, gdzie stu-
latków można spotkać najwięcej. 
Innym krajem gdzie żyje się długo, 
są Indie. Tu można spotkać osoby 
żyjące nawet 120-130 lat. Jednak do 
tych rewelacji należy podchodzić 
bardzo ostrożnie, gdyż brak jest 
udokumentowanych faktów dat 
urodzenia tych osób.

Co sprzyja 
długowieczności?
Do niedawna twierdzono, że 

sekret długowieczności zawar-
ty jest w naszych genach. Jednak 
ostatnio odwrócono się od tej teo-
rii. Nasze geny mają pewien wpływ 

na długość życia, ale jest to jeden 
z elementów. Na długość życia 
wpływa wiele czynników.

Jednym z nich jest aktywność 
fizyczna. Dzięki aktywności takiej 
dotleniamy swój organizm, zwięk-
szając tym samym zdolności im-
munologiczne naszego ciała, a tym 
samym siłę naszego organizmu 
do walki z drobnoustrojami, które 
atakują człowieka.  O jaki wysiłek 
fizyczny tu chodzi? Czy bieganie 
lub jazda na rowerze nam pomoże? 
Tutaj bądźmy ostrożni. Wymienio-
ne sporty w nadmiernym wymia-
rze mogą nam zaszkodzić, działając 
destrukcyjnie na nasze stawy. Po-
lecany jest natomiast energiczny 
spacer.

W krajach Dalekiego Wschodu 
bardzo popularna jest natomiast 
joga, która dzięki systematyczne-
mu praktykowaniu wpływa bardzo 
korzystnie na wszystkie narządy 
wewnętrzne człowieka. Ta idea 
coraz bardziej popularna staje się 
w Europie. Tu należy zaznaczyć, że 
pozytywne aspekty uprawiania jogi 
zaczynają się dopiero po kilku mie-
siącach jej trenowania. Joga to nie 
tylko ćwiczenia fizyczne, to rów-
nież pewien styl życia, który wy-
maga jednak pewnych wyrzeczeń. 

Człowiek musi się również nauczyć 
prawidłowo oddychać, aby móc 
wpływać na swój puls.

Właśnie nasz puls ma duże zna-
czenie dla długości życia. Od pulsu 
zależy liczba uderzeń naszego ser-
ca. Liczba uderzeń serca jest ściśle 
zaprogramowana dla człowieka 
i wynosi ona 3 miliardy. Średni puls 
człowieka to 70 uderzeń na minutę. 
Jeśli liczbę tę zmniejszymy o 10 to 
możemy zwiększyć długość nasze-
go życia. Jak to zrobić? Tu również 
przydatna jest joga, a właściwie to 
sposób oddychania, którego uczy-
my się w trakcie zajęć jogi. Jest to 
oddech przeponowy zwany tez od-
dechem brzusznym. Można się go 
bardzo łatwo nauczyć.

Innym czynnikiem wpływa-
jącym na długość życia jest rów-
nież stan naszego ducha. Ludzie 
pogodni, otwarci na inne osoby 
żyją dłużej. Uczucie empatii jest tu 
bardzo ważne. Trzeba iść do ludzi, 
być przyjaznym i otwartym, a to 
wszystko podnosi poziom endor-
fin, które sprzyjają naszemu orga-
nizmowi.

Co jeszcze sprzyja długowiecz-
ności? Na pewno odpowiednie 
odżywianie. Dieta współczesnego 
człowieka pełna jest przetworzo-

nego jedzenia, a ono jest najgor-
sze. Za mało spożywamy świeżych 
warzyw i owoców, a wystarczy ich 
zwiększenie o jedną trzecią, a bę-
dziemy żyli dłużej. Wśród stulatków 
nie ma ludzi otyłych. Trzeba na to 
zwrócić uwagę. Otyłość to wróg 
człowieka i powoduje ona wiele 
chorób związanych z układem krą-
żenia. Nasza wątroba po prostu nie 
daje rady. Tu pojawia się problem 
z cukrem i cholesterolem, a to już 
ostatni dzwonek dla naszego orga-
nizmu.

Bardzo ważnym czynnikiem 
w osiągnieciu długich lat życia oka-
zał się poziom naszego wykształce-
nia.  Nie chodzi tu o to, że ludzie 
wykształceni są bardziej świadomi 
zagrożeń dla swojego organizmu. 
Chodzi tu o to, że podczas nauki 
bardziej pracuje nasz mózg, a tym 
bardziej nasze komórki nie ulega-
ją rozpadowi. Nie tracimy pamięci, 
a wręcz ją rozwijamy. Wniosek jest 
taki, aby aktywność na tym polu 
zachować nawet w późnym wieku.

To tylko niektóre z czynni-
ków wpływających na nasze życie. 
Wszystko zależy jednak od nas sa-
mych. Czy weźmiemy sobie te uwa-
gi do serca? Chcemy przecież żyć.

(Maw), fot. Ilustracyjne

Szkolenia

Zapraszają na szkolenia 
komputerowe
Projektowanie stron www, obsługa programów biurowych i tworzenie grafiki 
komputerowej – to zakres niektórych certyfikowanych szkoleń komputerowych 
dla dorosłych, oferowanych w ramach projektu realizowanego przez współpro-
wadzoną przez województwo Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. W ubie-
głym roku skorzystało z nich 1,4 tysiąca osób. Szkolenia trwają, zapisy na kolejne 
prowadzone są w sposób ciągły.

Projekt „Certyfikowane szko-
lenia komputerowe dla osób do-
rosłych z województwa kujawsko-
pomorskiego” współfinansowany 
jest w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. Z kursów skorzysta 3310 
osób z regionu. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia wynosi ponad 28 
milionów złotych, dofinansowanie 
z RPO to 24 miliony złotych. TARR 
realizuje przedsięwzięcie w part-
nerstwie z firmami „SEKA” oraz „In-
stytut Badawczo-Szkoleniowy”.

Ze szkoleń komputerowych 
mogą skorzystać osoby powyżej 25 
roku życia, które z własnej inicja-
tywy chcą nabywać, podnosić lub 
uzupełniać posiadane kompetencje 
i kwalifikacje, mieszkają, pracują 
lub uczą się na terenie wojewódz-

twa kujawsko–pomorskiego oraz 
należą do jednej z trzech grup: osób 
z wykształceniem maksymalnie 
średnim, osób z niepełnosprawno-
ścią (bez względu na poziom wy-
kształcenia), osób powyżej 50 roku 
życia (bez względu na poziom wy-
kształcenia). Z udziału w projekcie 
wyłączone są osoby, które prowa-
dzą działalność gospodarczą.

W ramach projektu realizo-
wane są szkolenia i kursy kompu-
terowe o różnorodnej tematyce 
– zarówno szkolenia zawodowe, 
kwalifikacyjne jak i specjalistyczne, 
na różnych poziomach zaawanso-
wania – podstawowym, średnioza-
awansowanym, zaawansowanym. 
Specyfika i ogromna różnorodność 
szkoleń w obszarze kwalifikacji 
i kompetencji cyfrowych sprawia, 
iż na początku udziału w projekcie, 

każdy uczestnik spotka się z dorad-
cą, w celu ustalenia tematyki i po-
ziomu szkolenia lub kursu.

Szkolenia i kursy kompute-
rowe w projekcie realizowane są 
w podziale na trzy grupy:

1) Kwalifikacyjne – zakończone 
egzaminem pozwalającym uzyskać 
certyfikat ECDL w zakresie: korzy-
stania z komputera, poruszania 
się po Internecie i obsługi poczty 
e-mail, korzystania z aplikacji biu-
rowych tj. edytory tekstu, arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych, pro-
gramy do tworzenia prezentacji 
multimedialnych. Rekrutację na 
szkolenia kwalifikacyjne prowadzi 
firma „SEKA” S.A. Szkolenia te są 
bezpłatne.

2) Zawodowe – zakończone 
egzaminem uprawniającym do 
uzyskania certyfikatu potwierdza-

jącego uzyskanie kwalifikacji i kom-
petencji cyfrowych, w zakresie 
m.in.: grafiki komputerowej, pro-
jektowania CAD, tworzenia stron 
www, programowania w języku 
JAVA, sieci komputerowych (CISCO). 
Rekrutację na szkolenia zawodowe 
prowadzi Toruńska Agencja Rozwo-
ju Regionalnego S.A. Szkolenia te są 
dofinansowane w wysokości 88% 
wartości szkolenia.

3) Specjalistyczne – zakoń-
czone egzaminem uprawniającym 
do uzyskania certyfikatu potwier-
dzającego uzyskanie kompetencji 
w zakresie: systemów geoinforma-
tycznych w praktyce wraz z pozy-
skiwaniem danych przestrzennych. 
Rekrutację na szkolenia specjali-
styczne prowadzi „Instytut Badaw-
czo-Szkoleniowy” Sp. z o. o.

W 2018 roku z oferty szkoleń 
skorzystało 1,4 tysiąca osób. Naj-
więcej z nich – ponad 700 uczest-
ników wzięło udział w szkoleniach 
specjalistycznych. Blisko 400 osób 
skorzystało ze szkoleń zawodowych 
a wśród nich największą popular-
nością cieszyły się zajęcia z obsługi 
programów biurowych w admini-
stracji (150 osób) oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w pracy dydaktycznej (90 osób). 
W szkolenia kwalifikacyjnych wzię-
ło udział ponad 300 osób.

Szkolenia komputerowe re-
alizowane będą do końca 2020 
roku w różnej formie i w różnych 

trybach. W zależności od potrzeb, 
organizowane są w trybie popo-
łudniowym, weekendowym, cało-
dziennym, w godzinach od 8 do 16. 
Miejsca szkoleń dostosowane są do 
uczestników i realizowane na te-
renie całego województwa. W jed-
nym kursie uczestniczy od 4 do 
20 osób, w zależności od tematyki 
i poziomu zaawansowania grupy 
szkoleniowej. Harmonogramy po-
szczególnych szkoleń ustalane są 
na bieżąco, w zależności od ilości 
osób zakwalifikowanych na szko-
lenia. Rekrutacja do projektu ma 
charakter ciągły. Na uczestników 
czekamy do końca września 2020 
roku.

Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie mogą się zgłaszać 
poprzez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie projektu www.
szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl.

Uczestnicy projektu mogą rów-
nież skorzystać z dofinansowania 
kosztów dojazdu na szkolenie lub 
w przypadku szkoleń odbywających 
się poza ich miejscem zamieszka-
nia, z dofinansowania kosztów noc-
legu (w przypadku, gdy w ramach 
szkolenia organizator szkolenia nie 
zapewnia noclegu i dojazdu).

Biuro projektu: Toruńska 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A.; Włocławska 167; 87-100 Toruń; 
e-mail: szkoleniakomputerowe@
tarr.org.pl; tel. 56 699 54 89.

(red)
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Kto korzysta 
z chemii?

UPRAWY  Bez stosowania środków chemicznych współcze-
sne gospodarstwo rolne nie ma szans na rynku. Wyjątkiem są 
gospodarstwa ekologiczne, ale one konkurują na rynku w inny 
sposób. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa wykonał 
ciekawe badanie dotyczące tego jak wielkość gospodarstwa ma 
się do ilości stosowanej chemii

Badanie polegało na przeanali-
zowaniu działania 70 gospodarstw 
na Dolnym Śląsku. Potwierdziło się, 
że im większe gospodarstwo, tym 
więcej pieniędzy przeznacza na 
środki ochrony roślin. Polscy rolni-
cy najczęściej walczą z chwastami 
i grzybami, stąd przewaga herbi-
cydów i fungicydów nad różnego 
typu pestycydami stosowanymi do 
zwalczania szkodników. Badania 
jednoznacznie wykazały, że w go-
spodarstwach gdzie stosowane jest 
najwięcej chemii w przeliczeniu na 
hektar, plony są najwyższe.

Jednocześnie póki co trudno 
odwrócić się od chemii. Odporność 
chwastów i szkodników jest wiele 
wyższa niż kilkadziesiąt lat temu. 
Gdyby zarzucić stosowanie środ-
ków ochrony roślin, plony byłyby 
znacznie niższe. Mimo stosowania 
środków ochrony roślin polska gle-
ba jest dość czysta. Badania w tym 
zakresie są prowadzone od lat 90. 
XX wieku. W 5-letnich odstępach 
czasowych pobierane są próbki 
glebowe z 216 stałych punktów po-
miarowo-kontrolnych zlokalizowa-
nych na gruntach ornych charakte-

rystycznych dla pokrywy glebowej 
kraju.

W przypadku naszego woje-
wództwa i okolicy taki punkt mieści 
się koło Rypina. W tutejszej glebie 
do 2010 roku nie odnotowywano 
nawet pozostałości pestycydów. 
Dopiero w 2015 roku pojawiły się 
śladowe ilości. W ostatnim okresie 
badawczym odnotowano także wy-
stępowanie wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych, ale 
także w małych ilościach.

(pw)

Zwierzęta

Zanim sięgniemy po leki
16 lutego w Strzelnie odbędzie się konferencja dla rolników poświęcona probio-
tykotechnologii w rolnictwie. Opiera się ona na wsparciu upraw pożytecznymi 
mikroorganizmami. Ta metoda zyskuje coraz więcej zwolenników – zwłaszcza 
w czasach, gdy coraz częściej mówi się o ograniczaniu niektórych substancji ak-
tywnych w opryskach.

Konferencja w Strzelnie bę-
dzie poświęcona głównie upra-
wom, ale probiotyki pomagają 
także ludziom, zwierzętom ho-
dowlanym, a nawet pszczołom. 
W ubiegłym roku polski pro-
biotyk wzmacniający pszczoły 
w walce z grzybową chorobą 
nosemozą został nagrodzony 
w Niemczech  oraz we Francji. 
Probiotyki stosowane są także 
w hodowli zwierząt np. w ży-
wieniu świń. Pomagają one 
utrzymać zwierze w dobrej kon-

dycji, dzięki czemu jest odpor-
niejsze na choroby. W hodowli 
trzody chlewnej najczęściej do 
diety świń dodaje się bakterie 
kwasu mlekowego Lactobacil-
lus. Również grzyby mogą mieć 
pozytywne znaczenie we florze 
jelitowej świń. Drżdżę Saccha-
romyces wiążą toksyny bakte-
ryjne.

Pamiętać należy, że w ho-
dowli zwierząt skuteczność 
probiotyku jest zależna od tego 
jak długo je podajemy, w jakiej 

kondycji jest zwierzę oraz jaki 
probiotyk dobierzemy. Bardzo 
ciekawym zastosowaniem pro-
biotykow jest również chęć mi-
nimalizowania odoru w oborze. 
Koszty takiej „kuracji” probio-
tykowej nie są duże, a metan, 
amoniak i siarkowodów, będą-
ce głównym problemem dość 
szybko można unieszkodliwić 
ku uciesze zwierząt, rolnika 
i jego sąsiadów.

(pw)

Maszyny

Traktor za miliony
Każdy musi mieć chwilkę czasu, by choć pomarzyć 
o najlepszym i najdroższym sprzęcie rolniczym pra-
cującym na jego polu. Dziś przedstawiamy jeden 
z najdroższych, jeśli nie najdroższy traktor na świe-
cie, Steiger 470 firmy Case.

Steiger 470 to maszyna na 
którą stać nielicznych. W prze-
liczeniu na złotówki kosztuje 
ok. 2 mln zł. To potężny traktor 
o wadze 19 ton. Kabina posiada 
własny sterowany przy pomocy 

radia i stacji pogodowej układ 
klimatyzacji. Nie trzeba go na-
stawiać. Warunki w kabinie są 
idealne za każdym razem. Pro-
ducent chwali się, że kabina jest 
wyciszona do tego stopnia, że 

bez problemu można z niej pro-
wadzić wideokonferencje przy 
pomocy telefonu komórkowego 
w trakcie prac polowych. Maszy-
na ma napęd na cztery bliźnia-
cze koła, ale nie posiada skręt-
nych osi. Maszyna „łamie się” 
w połowie, by zakręcić. Promień 
zawracania jest bardzo krót-
ki. Wynosi zaledwie 5,7 metra.  
Maksymalna moc silnika to 525 
koni mechanicznych. Prędkość 
traktora nie powala i wynosi 
maksymalnie 40 km/h. Produ-
cent pozwala klientom na do-
branie dowolnego wyposażenia 
maszyny. Rolnik może wybierać 
w 42 typach konfiguracji.

(pw)

Energia ze słomy
W dobie wycofywania się z paliw kopalnych oraz wę-
gla firmy energetyczne poszukują nowych rozwiązań. 
Wielokrotnie pisaliśmy o fermach wiatrowych i foto-
woltaicznych. Tym razem nieco więcej o zastosowa-
niu... słomy.

Ciekawostka

Ucieszyć mogą się rolnicy z Lu-
belszczyzny. To właśnie tam jedna 
z norweskich firm chce zbudować 
elektrownię o mocy prawie 50 MW 
opalaną słomą. Szacuje się, że stałe 
dostawy słomy od rolników dadzą 
zatrudnienie 50 osobom. Słoma 
ma być odbierana od 700 rolników, 
którzy dysponują odpowiednio 
wielkimi areałami upraw. Kolej-
nych 30 operatorów będzie 

zajmowało się wrzucaniem 
słomy do pieców. Oczywiście trud-
no sobie wyobrazić, by piece opala-
no snopkami albo belami.

Wcześniej słoma będzie mu-
siała zostać sprasowana i zbita do 
konsystencji drewna. Wiadomo, że 

słoma nie ma takiej wartości ener-
getycznej jak węgiel, dlatego elek-
trownia będzie jej zużywała bardzo 
dużo – rocznie ok. 280 tys. ton. Dla 
rolników szykuje się także dodat-
kowy bonus. Kiedy słoma wypali 
się w piecach, pozostanie z niej po-
piół. To bardzo dobry nawóz, który 
zapewne będzie rozdysponowywa-
ny przez elektrownię.

Kiedy elektrownia powstanie, 
będzie mogła zaopatrywać w prąd 
112 tys. gospodarstw. Oby tego typu 
przedsięwzięcie zawitało także 
w nasze okolice.

(pw)
fot. ilustracyjne

Nadchodzą PIT-y
W najbliższych dniach u rolników – emerytów i ren-
cistów powinien zjawić się listonosz, przynosząc PIT 
od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

KRUS

PIT otrzyma każdy eme-
ryt lub rencista, który w ciągu 
minionego roku, choćby przez 
miesiąc otrzymał świadczenie 
z KRUS. Deklaracje PIT otrzyma-
ją też osoby, które pobrały tzw. 
niezrealizowane świadczenie po 
osobie zmarłej (tj. emeryturę lub 
rentę przysługującą zmarłemu; 
nie dotyczy zasiłków pogrzebo-
wych) lub alimenty potrącane ze 
świadczenia wypłacanego przez 
KRUS. Dokumenty powinny tra-
fić na ręce rolników do końca 
lutego, by można było spokojnie 
przygotować się do rozliczenia 
podatków za ubiegły rok.

Są jeszcze dwa wyjątki. Je-
den dotyczy korzystania z ulg 
podatkowych, a drugi możliwości 

odpisania 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publiczne-
go. Każdy emeryt lub rencista, 
który chce skorzystać z ulg po-
datkowych lub z rozliczenia po-
datku razem z małżonkiem bądź 
z dzieckiem (w przypadku osób 
samotnych), mimo obliczenia 
podatku przez kasę, sam składa 
zeznanie podatkowe (PIT-36 lub 
PIT-37) we właściwym urzędzie 
skarbowym. Natomiast emeryt 
lub rencista, który chce przeka-
zać 1% podatku na rzecz innej 
niż wybrana w roku ubiegłym 
organizacji pożytku publiczne-
go, powinien złożyć w urzędzie 
skarbowym druk PIT-OP.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Jak można się starać o Kartę Dużej Rodziny?  

Najprościej i najszybciej zrobić to za pośrednictwem Por-
talu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (empatia.mpips.
gov.pl). Istnieje także możliwość wystąpienia o KDR drogą 
tradycyjną – w gminie odpowiadającej miejscu zamiesz-
kania członka lub członków rodziny. Rodzic do takiego 
wniosku powinien dołączyć oświadczenie, że miał lub ma 
na otrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, a także że 
nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej (ani 
ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie 
dziecka w pieczy zastępczej).

Wzrost o minimum kilkadziesiąt zł

– To oznacza, że najniższa emerytu-

ra wzrośnie od 1 marca o 70,20 zł, 

z kwoty 1029,80 zł do kwoty 1100 zł. 

Przeciętna renta z tytułu niezdolności 

do pracy z FUS wzrośnie o ok. 49,54 zł 

z kwoty 1732,21 zł do kwoty 1781,75 

zł, natomiast przeciętna renta ro-

dzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,14 zł 

– z kwoty 1997,85 zł do 2054,99 zł – 

wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

Wskaźnik waloryzacji

102,86 proc. – tyle wynosi w 2019 r. wskaźnik 
waloryzacji rent i emerytur. Z czego to wyni-
ka? – Ustawowy wskaźnik waloryzacji świad-
czeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku 
kalendarzowym zwiększony o co najmniej  
20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wy-
nagrodzenia w poprzednim roku kalendarzo-
wym – tłumaczy minister Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Koszt to 7,9 mld zł

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mun-durowego szacowany jest na ok. 7,9 mld zł. Oznacza to, że będzie on niższy o ok. 458 mln od kosztu waloryzacji przy wskaźniku 103,26 proc. i gwarantowanej podwyżce 70 zł.

Zależnie od inflacji  

Ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w połowie stycznia br. dane 
dotyczące średniorocznych wskaźników cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem dla 
gospodarstw domowych emerytów i rencistów 
w roku ubiegłym to odpowiednio 101,6 i 101,8. 
Oznacza to, że do ustalenia wskaźnika walory-
zacji w 2019 r. został przyjęty średnioroczny 
wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów w 2018 r. na poziomie 
101,8 proc. Z kolei ogłoszony przez Prezesa GUS 
11 lutego br. realny wzrost przeciętnego wyna-
grodzenia w 2018 r. wyniósł 5,3 proc.

Wyższe emerytury od 1 marca 

Od 1 marca nastąpi modyfikacja obecnie 
obowiązujących zasad waloryzacji. Świad-
czenia emerytalno-rentowe wzrosną o usta-
wowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej 
niż o 70 zł. Jednocześnie najniższe świad-
czenia podniesione zostaną odpowiednio do 
1100 oraz 825 zł (w przypadku najniższej 
renty z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy).

Zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny rośnie

W ciągu zaledwie miesiąca liczba aktywnych Kart Dużej Ro-
dziny wzrosła o 34,8 tys. – z 2,10 mln do 2,14 mln. To efekt 
zmian, które weszły w życie z początkiem 2019 r. Od teraz 
prawo do KDR mają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli 
pod opieką co najmniej troje dzieci. Karta Dużej Rodziny to 
zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do par-
ków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także zniżki na 
zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Dzisiaj 
KDR honoruje ok. 5 tys. partnerów w ponad 22 tys. punktów 
w całej Polsce, a takich miejsc wciąż przybywa.
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Co? Gdzie? Kiedy?Floriany po raz trzeci
KONKURSY  Trwa trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udzia-
łem OSP i Samorządów FLORIANY 2019, organizowanego przez 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz redakcję miesięcznika „Strażak”

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

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

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

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

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

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu 

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

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

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

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

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

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

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

oprac. (ak)

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

kluczeniu, wspierania rozwoju 
i aktywizacji lokalnych środo-
wisk.

Podczas konkursu nagradza-
ne są projekty w dwóch grupach 
– realizowane przez ochotnicze 
straże pożarne samodzielnie oraz 
wspólnie z partnerami (samo-
rządami, organizacjami pozarzą-
dowymi, lokalnymi instytucjami, 
pracodawcami oraz innymi pod-
miotami). W III edycji FLORIANÓW 
można składać projekty w dwu-
nastu kategoriach konkursowych, 

które odzwierciedlają szerokie 
spectrum społecznej działalności 
OSP – od poprawy bezpieczeń-
stwa lokalnej społeczności, przez 
kultywowanie tradycji, rozwój 
turystyki, ochronę środowiska 
i edukację po aktywizowanie se-
niorów, czy dbanie o estetykę 
przestrzeni publicznej.

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

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

(red), fot. Łukasz Piecyk

Biblioteki

Aktywnie w bibliotece
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem (pow. 
rypiński) uczestniczyli w ogólnopolskim programie 
Mądrzy Cyfrowo, którego głównym celem jest edu-
kacja mająca na celu podnoszenie kompetencji cy-
frowych i rozwijanie postaw odpowiedzialności spo-
łecznej.

Podczas zajęć warsztatowych 
grupa 15 uczniów poznawała 
świat wartości takich jak: szacu-
nek, uczciwość, mądrość i odwa-
ga cywilna. Jednocześnie w trak-
cie zajęć uczestnicy rozwinęli 
umiejętności cyfrowe, zaznajo-

mili z technikami tworzenia oraz 
obrabiania grafik i zdjęć, a także 
podstawami montażu trójwymia-
rowego video. Uczniowie poznali 
narzędzia do pracy w chmurze 
oraz zasady bezpiecznego i od-
powiedzialnego korzystania z in-

ternetu. Dzięki udziałowi w pro-
jekcie młodzież szkolna mogła 
w kreatywny i wartościowy spo-
sób spędzić kilka wolnych dni fe-
rii. Zajęcia realizowane wspólni 
z Biblioteką Publiczną w Brzuzem 
i kierownik Marią Kalinowską 
prowadziła Anna Rafińska.

Zapisując się na zajęcia, czę-
sto spotykali się z krytyką rówie-
śników. Nie żal im było jednak 
poświęcić po 5 godzin dziennie 
w dniach od 14 do 18 stycznia na 
zdobywanie wiedzy i kształcenie 
umiejętności. Wręcz przeciwnie, 
przychodzili do szkoły chętnie, 
pełni pomysłów. Wykazali się nie-
zwykłą dojrzałością. Treści wy-
chowawcze przekazywane w pro-
jekcie dały im moc. Poczuli, że coś 
od nich zależy, że mimo młode-
go wieku mogą mieć wpływ na 
rzeczywistość, mogą zrobić coś 
dobrego dla innych. Nie bez zna-
czenia była też nauka korzystania 
z narzędzi cyfrowych, nieznanych 
dotąd nikomu. Pracowali w gru-
pach, metodą projektu. Mają dziś 
pewność, że biorą udział w czymś 
naprawdę ważnym. Przestali być 
anonimowymi uczniami z małej, 
prowincjonalnej szkoły. Stali się 
członkami wielkiej rodziny „Mą-
drych Cyfrowych”.

(red), fot. nadesłane
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 115 - serial
07:05 Elif odc. 424 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 16 s. 2 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 68 s. 6 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 32 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 174 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 7
12:50 Zakochani są wśród zwierząt  
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 425 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 89 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 116 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3431
18:30 Korona królów odc. 175 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 218 s. 17 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 40
23:50 Ocaleni odc. 47
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat odc. 86

05:40 Ukryta prawda odc. 478 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 12 - serial 

07:45 Szpital odc. 210 - serial 

08:45 Przyjaciele odc. 21 s. 3 - serial

09:15 Przyjaciele odc. 22 s. 3 - serial

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 18 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 19 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 274 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 13 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 49 - serial 

15:25 Szpital odc. 211 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 23 s. 3 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 24 s. 3 - serial

18:25 Brzydula odc. 191 - serial

18:55 Brzydula odc. 192 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 19 - serial

20:00 Nie cierpię walentynek - komedia

21:55 Repo Men - Windykatorzy - film

00:20 Oszuści odc. 7 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 15 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 43 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 44 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 37
09:00 Septagon odc. 28 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 2
11:30 Benny Hill odc. 4
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 16 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 120 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 191
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 482 - serial
16:00 Paulina odc. 21 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 111 - serial
18:00 Septagon odc. 29 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 483 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 252 - serial
21:00 Zaginiony w akcji II: Początek  
 - film
23:00 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial
00:00 Tuż przed tragedią odc. 3 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 41
07:00 Zbuntowany anioł odc. 157
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 133 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 3 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 121 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 13 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 13 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 3 s. 1 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 4 s. 1 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 18 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 18 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 134 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 135 s. 3 - serial
20:00 Dirty Dancing - film
22:05 Wichry namiętności - dramat
00:50 System - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1441

08:35 Marsjanie odc. 1

09:20 Jest sprawa - komedia

11:00 Komediantka odc. 4 - serial

12:10 Komediantka odc. 5 - serial

13:10 Przekładaniec - komedia

13:55 Męskie sprawy - film

15:50 Czy jest tu panna na wydaniu?  

 - komedia

17:05 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 5

17:25 Drogi wolności odc. 13 - serial

18:30 Wahadełko - dramat

19:40 Herbert - Mosty odc. 6

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Bullitt - film

22:25 Janis - film

00:15 Scena klasyczna odc. 14

06:50 Był taki dzień odc. 472
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 137 - serial
08:15 Korona królów odc. 138 - serial
08:45 Tajemnice, zamki i podziemia  
 odc. 11
09:20 Okolice Chopina - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 126
11:00 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 3 - serial
12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 2
12:15 Blisko, coraz bliżej 
 odc. 16 - serial
13:40 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 1 - serial
14:40 Życie odc. 9 - serial
15:45 Odkryć tajemnicę odc. 6 - serial
16:45 Profesor od serca 
 - Zbigniew Religa - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Taśmy bezpieki odc. 7
18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 2
19:00 Kanclerz odc. 5 - serial
20:05 Wyjęci spod prawa odc. 1 - serial
21:10 Wyprawy krzyżowe odc. 3 - serial
22:05 Spór o historię odc. 156
22:45 Szerokie tory odc. 146
23:25 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 3 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 127

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Mobilków odc. 1 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 4 - serial
14:05 Listy do Eleny - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Odwaga wiary - film
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło”
19:30 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Filmowe życiorysy
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 731 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 17
07:20 Na sygnale odc. 218 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie odc. 290
11:25 Rodzinka.pl odc. 112 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2001 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 23 - serial
14:10 Na dobre i na złe 
 odc. 731 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 32 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 114 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 6 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 48 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2001 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2002 - serial
20:45 100 lat miłości
22:20 Świątek piątek 
 - walentynki 
23:45 Na sygnale odc. 219 - serial
00:15 Seks, miłość i terapia - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6

07:50 Doradca smaku odc. 27 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2392

11:00 Ukryta prawda odc. 658 - serial

12:00 Szpital odc. 500 - serial

13:00 Szkoła odc. 401 - serial

14:00 Zakochani po uszy 

 odc. 18 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 16

15:30 Szkoła odc. 402 - serial 

16:30 Szpital odc. 501 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 659 - serial 

18:30 Zakochani po uszy 

 odc. 19 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 88

19:50 Uwaga! odc. 5584

20:10 Doradca smaku odc. 28 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2825 - serial

20:55 Milionerzy odc. 147

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 17

22:30 Książę w Nowym Jorku 

 - komedia

01:00 MasterChef odc. 14 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 633 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 634 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 75 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 838 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 119 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 785 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2822 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 711 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3820
16:30 Na ratunek 112 odc. 174 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 104 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2823 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:40 Zakochany Madagaskar - film
20:10 Dzień dobry, kocham Cię! 
 - komedia
21:55 Ślad odc. 24 - serial
22:55 Gangster - dramat
01:30 Chirurdzy odc. 137 - serial

13:25 Sąd rodzinny 15:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 17:25 Drogi wolności 10:30 Sensacja XXI wieku

18:35 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 19:40 Zakochany 
Madagaskar

Wietnam, rok 1972. Podczas misji grupa 
amerykańskich żołnierzy trafia do niewoli. Po  
10 latach koszmaru pułkownikowi Braddockowi udaje 
się uciec. Postanawia wrócić i uwolnić pozostałych 
jeńców.

Frances, nazywana przez przyjaciół Baby, spędza 
wakacje z rodzicami i siostrą w jednym z ośrodków 
wakacyjnych. Jest znudzona. Przypadkowo 
poznaje młodego tancerza Johnny’ego Castle’a.

„Dirty Dancing”
(1987r.) TV Puls 20:00

„Zaginiony w akcji II: 
Początek”

(1985r.) TV 4 21:00



Piątek, 15 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 116 - serial
07:05 Elif odc. 425 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 17 s. 2 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 69 s. 6 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 33 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 175 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:33 Agropogoda
12:35 Rok w zagrodzie odc. 15
12:50 Zakochani są wśród zwierząt  
 odc. 4 - serial
14:00 Elif odc. 426 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie
15:45 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie
16:45 Teleexpress
16:50 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie
18:00 Klan odc. 3432
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 22
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 37
21:35 Rodzina Kennedych. 
 Zmierzch legendy odc. 1 - dramat
23:15 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 13 - serial
00:05 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 14 - serial

05:40 Ukryta prawda odc. 479 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 13 - serial 

07:45 Szpital odc. 211 - serial 

08:45 Przyjaciele odc. 23 s. 3 - serial

09:15 Przyjaciele odc. 24 s. 3 - serial

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 19 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 20 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 275 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 14 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 50 - serial 

15:25 Szpital odc. 212 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 3 - serial

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

17:55 Przyjaciele odc. 1 s. 4 - serial

18:25 Brzydula odc. 193 - serial

18:55 Brzydula odc. 194 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 20 - serial

20:00 Miłość bez końca - dramat

22:15 Mission: Impossible IV 

 - Protokół duchów - film

01:00 W garniturach 

 odc. 10 s. 1 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 16 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 44 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 45 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 38
09:00 Septagon odc. 29 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 3
11:30 Benny Hill odc. 8,
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 17 - serial
13:00 Galileo odc. 708
14:00 Galileo odc. 709
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 483 - serial
16:00 Paulina odc. 22 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 112 - serial
18:00 Septagon odc. 30 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 2
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 249 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 250 - serial
23:05 Drzewo Jozuego - film
01:20 STOP Drogówka odc. 191

06:00 Niewolnica Victoria odc. 42

07:00 Zbuntowany anioł odc. 158

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 135 s. 3 - serial

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

 odc. 4 - serial

10:00 Nash Bridges odc. 122 s. 6 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 12 s. 13 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 18 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial

14:00 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 1 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 1 - serial

16:00 Sekret z przeszłości - thriller  

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 136 s. 3 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 137 s. 3 - serial

20:00 Skok życia - film

23:00 Dredd - film

01:00 Bez litości odc. 4 s. 2 - serial

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1348
08:30 5/4 - film
08:40 Czerwony papierowy stateczek  
 - film
08:55 Marsjanie odc. 2
09:35 Czy jest tu panna na wydaniu?  
 - komedia
11:00 Komediantka odc. 6 - serial
12:05 Komediantka odc. 7 - serial
13:05 Casting - film
13:25 Jadwiga Jankowska-Cieślak.  
 Dotknięcie - film
13:55 Last Night of the Proms 2015  
 odc. 1
15:35 Dzień wielkiej ryby - film 
17:00 Odyseja filmowa odc. 13 - serial
18:15 Odyseja filmowa odc. 14 - serial
19:25 Pojedynki stulecia odc. 13
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Blue Jasmine - dramat
22:05 Świat w piosence odc. 7
22:55 Tygodnik kulturalny
23:50 Wiersze na 100-lecie   
 niepodległości
00:15 Bullitt - film

06:50 Był taki dzień odc. 473
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 139 - serial
08:15 Korona królów odc. 140 - serial
08:45 Taśmy bezpieki odc. 7
09:20 Marzyciele odc. 13
09:50 Profesor od serca 
 - Zbigniew Religa - film
10:55 Sensacje XX wieku odc. 127
11:30 Z biegiem Nilu odc. 1 - serial
12:20 Polska Kronika Filmowa odc. 2
12:30 Blisko, coraz bliżej 
 odc. 17 - serial
13:55 Złoto Jukonu odc. 1 - serial
14:55 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 5 - serial
15:55 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 4 - serial
16:50 Taka jest historia... - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:50 Polska Kronika Filmowa odc. 2
19:05 Sprawiedliwi odc. 1 - serial
20:00 Już nie zapomnisz mnie - film
21:05 Wojna generałów odc. 4 - serial
22:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 64
22:35 Szerokie tory odc. 74
23:15 Wyjęci spod prawa odc. 1 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 132

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Historia uzdrowienia Patryka
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Wielcy duchem - serial
13:20 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - film
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Zofia Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy odc. 1 - serial
14:20 Kruszynka - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Aktywna zima
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 11 - 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. 21 - serial
22:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
23:00 Watykan - film
23:50 Kabwe

05:55 Egzamin z życia odc. 25 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 40 s. 4
07:20 Na sygnale odc. 219 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie  odc. 291
11:25 Rodzinka.pl odc. 113 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2002 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 24 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 189
14:35 Operacja Zdrowie! odc. 17
15:10 Górski lekarz odc. 33 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 115 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 7 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 49 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2002 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2003 - serial
20:45 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia
22:45 La La Poland odc. 6 s. 1,
23:20 Sherlock odc. 11 s. 2 - serial
01:00 Stacja - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7

07:50 Doradca smaku odc. 28 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2393

11:00 Ukryta prawda odc. 659 - serial

12:00 Szpital odc. 501 - serial

13:00 Szkoła odc. 402 - serial

14:00 Zakochani po uszy 

 odc. 19 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 16

15:30 Szkoła odc. 403 - serial 

16:30 Szpital odc. 502 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 660 - serial 

18:30 Zakochani po uszy 

 odc. 20 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 89

19:50 Uwaga! odc. 5585

20:00 Battleship: Bitwa o Ziemię - film

22:45 Shaft - film

00:45 Życie bez wstydu odc. 10 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 10
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 635 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 76 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 839 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 120 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 786 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2823 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 712 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3821
16:30 Na ratunek 112 odc. 175 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 105 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2824 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 387 - serial
20:05 Kogel-mogel - komedia
22:20 Indiana Jones 
 i Świątynia Zagłady - film
01:00 Bunt obcych - film

06:45 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 15:35 Dzień wielkiej ryby

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

Agent IMF Ethan Hunt oraz jego współpracownicy 
zostają oskarżeni o dokonanie ataku 
terrorystycznego na Kreml. Ścigany przez Rosjan 
i Amerykanów zespół staje do walki.

Na Ziemi pojawia się pięć obiektów z obcej cywilizacji. 
Przybysze niszczą dwa z trzech niszczycieli 
patrolowych. Alex Hopper musi podjąć walkę 
z wrogiem i powstrzymać go przed ściągnięciem 
posiłków.

„Mission: Impossible IV : 
Protokół duchów”

(2011r.) TVN 7 22:15

„Battleship: Bitwa o Ziemię”
(2012r.) TVN 20:00

10:55 Sensacja XXI wieku



Sobota, 16 lutego 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3430
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra 
08:00 Pełnosprawni
08:25 Planeta lasów odc. 19 - serial
08:55 Studio Raban odc. 64
09:25 Rodzinny ekspres odc. 69
09:55 Korona królów - taka historia…  
 odc. 22
10:25 Korona królów odc. 172 - serial
11:00 Korona królów odc. 173 - serial
11:25 Korona królów odc. 174 - serial
12:00 Korona królów odc. 175 - serial
12:30 Podmuch energii odc. 23
12:50 Jak to działa? odc. 157
13:15 Spis treści odc. 53
13:25 Okrasa łamie przepisy odc. 176
13:55 Blondynka odc. 89 s. 7 - serial
14:55 Sanatorium miłości odc. 4
15:50 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie
16:00 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:05 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Komisarz Alex 
 odc. 150 s. 12 - serial
21:30 Echo serca odc. 5 - serial
22:30 Do utraty sił - dramat
00:40 Następcy parszywej dwunastki  
 - film

05:40 Ukryta prawda odc. 480 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przyjaciele odc. 25 s. 3 - serial

09:25 Przyjaciele odc. 1 s. 4 - serial

09:55 Brzydula odc. 185 - serial

10:30 Brzydula odc. 186 - serial

11:00 Brzydula odc. 187 - serial

11:35 Brzydula odc. 188 - serial

12:10 Brzydula odc. 189 - serial

12:40 Brzydula odc. 190 - serial

13:15 RRRrrrr!!! - komedia

15:25 Liceum Avalon - film

17:10 Nie cierpię walentynek - komedia

19:00 Złote dziecko - komedia

21:05 Pora na miłość - komedia

23:20 Pretty Woman - komedia

01:50 Moc magii odc. 401

06:00 Tata sam w domu odc. 2
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 19 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 20 - serial
08:05 Flintstonowie odc. 17 - serial
08:35 Dzielna Mysz odc. 7 - serial
08:50 Pup Star: Razem raźniej 
 - komedia
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 480 - serial
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 481 - serial
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 482 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 192
15:00 Miesiąc miodowy w Las Vegas  
 - komedia
17:00 Szklane piekło - film
19:00 Galileo odc. 710
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 483 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 251 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 252 - serial
00:00 Dom woskowych ciał - horror

06:00 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 4 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 98 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 5 - serial 

08:55 13. posterunek 

 odc. 41 s. 2 - serial

09:30 13. posterunek odc. 1 s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 118 s. 3 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 119 s. 3 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 120 s. 3 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 121 s. 3 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 122 s. 3 - serial

15:00 XX Mazurska Noc Kabaretowa  

 odc. 4

16:00 Kochany urwis II - komedia

17:55 Kadet Kelly - komedia

20:00 Terrorysta - film

21:50 Nieobliczalny - film

23:50 Podziemny krąg - dramat

02:25 Na jedwabnym szlaku - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 23

07:30 Teledyski

08:15 Informacje kulturalne

08:30 Cuda i dziwy - film

08:40 Super N - Most - film

08:45 Wspinaczka - film

09:00 Karino odc. 3 - serial

09:35 Karino odc. 4 - serial

10:10 Zaśpiewajmy to jeszcze raz  

 odc. 4

10:50 Kino przyszłości - film

13:10 Kieszonkowiec - film

14:35 I blisko i daleko - film

15:40 Wiersze na 100-lecie  

 niepodległości

15:55 Skradzione pocałunki - komedia

17:35 Tygodnik kulturalny

18:30 The Stone Roses: 

 Made of Stone - film

20:20 Whisky dla aniołów - komedia

22:10 Faith No More 

 live at Hellfest 2015

23:40 Jeżeli... - dramat

01:45 Taśmy Kultury odc. 25

06:20 Był taki dzień odc. 474
06:25 Dziennik telewizyjny
07:10 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial
08:10 Koło się kręci odc. 7
08:25 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 25 s. 1
08:50 Wiedźmin odc. 13 - serial
09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 57
10:30 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 1 - serial
11:30 Życie odc. 9 - serial
12:30 Świat z lotu ptaka odc. 4 - serial
13:35 Szerokie tory odc. 43
14:05 Z Andrusem po Galicji odc. 6
14:40 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 3 - serial
15:45 Spór o historię odc. 191
16:25 Z biegiem Nilu odc. 1 - serial
17:20 Marzyciele odc. 14
17:50 Królowa Bona odc. 3 - serial
18:55 Tala od różańca - film
20:05 Wyprawy krzyżowe odc. 3 - serial
21:10 Stawka większa niż życie 
 odc. 7 - serial
22:15 Powstanie Sejneńskie 1919
23:20 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 5 - serial
01:20 Zmory - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Santkuarium Maryi Matki Słowa  
 w Kibeho w Rwandzie - film
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Kabwe
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 Nasze drzewo - film 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Przyroda w obiektywie odc. 10
16:00 Informacje dnia
16:10 Effetha - okno na świat - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Historia królowej Estery 
 odc. 4 - serial
22:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
23:00 Meksykańska Radiowa 
 i Telewizyjna Orkiestra  
 Kameralna

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1999 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 2000 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1419 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pytanie na śniadanie odc. 292
11:20 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 9
11:50 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:10 Herbatka z kabaretem odc. 14
15:55 Słowo na niedzielę
16:05 Rodzinka.pl odc. 249 - serial
16:40 Alternatywy 4 odc. 9 - 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. 35
20:05 The Voice Kids odc. 13 s. 2
21:40 The Voice Kids odc. 13 s. 2
22:20 Bądźmy razem wiosną 
 - konferencja ramówkowa 
 TVP Media 
22:55 Opiekun - thriller 
01:10 La La Poland odc. 6 s. 1

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1135

11:00 Na Wspólnej odc. 2823 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2824 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2825 - serial

12:30 Obsesja doskonałości - film

13:50 Ameryka Express odc. 13

15:25 Zakochani po uszy 

 odc. 16 - serial

15:55 Zakochani po uszy 

 odc. 17 - serial

16:25 Zakochani po uszy 

 odc. 18 - serial

17:00 Zakochani po uszy 

 odc. 19 - serial

17:30 Zakochani po uszy 

 odc. 20 - serial

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 17

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:40 Raport smogowy odc. 90

19:45 Uwaga! odc. 5586

20:00 Czas na miłość - komedia

22:30 Bezpieczna przystań - dramat

01:00 Battleship: Bitwa o Ziemię - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Księga dżungli - film

10:15 Ewa gotuje odc. 319

10:50 Finn sam w domu 

 - świąteczny skok - komedia

12:50 Książę i ja - komedia

15:15 Jaś Fasola - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 41

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 145

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 146

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 388 - serial

20:10 Noc w muzeum II - komedia

22:30 Speed II - wyścig z czasem - film

01:05 Grace księżna Monako - film

09:55 Brzydula 10:55 Policjantki 
i policjanci

10:10 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Karino 09:50 Okrasa łamie 

przepisy

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

Nastolatka Nina ma zeznawać w sądzie jako 
świadek zbrodni popełnionej przez biznesmena. 
Płatni zabójcy wpadają na trop dziewczyny. 
Komandos Max Fisher musi zapewnić jej 
bezpieczeństwo.

Córka miliardera została uprowadzona przez 
rebeliantów w Wietnamie. Jej ojciec wynajmuje majora 
Howarda Tolivera, by przeprowadził akcję ratunkową. 
Żołnierz rekrutuje do pomocy sześcioro skazańców.

„Następcy parszywej dwunastki”
(1995r.) TVP 1 00:40

„Opiekun”
(2012r.) TVP 2 22:55



Niedziela, 17 lutego 2019

14:10 Komisarz Alex

05:40 Klan odc. 3432
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. 104
09:05 Ziarno odc. 695
09:35 Rzymskie wakacje - komedia
11:45 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 Misja w Afryce odc. 3 - serial
13:00 Spis treści odc. 54
13:10 Kamery wśród zwierząt 
 odc. 3 - serial
14:10 Komisarz Alex 
 odc. 150 s. 12 - serial
15:05 Puchar Świata w Willingen  
 Skoki narciarskie
15:15 Puchar Świata w Willingen  
 Skoki narciarskie
17:15 Teleexpress
17:20 Puchar Świata w Willingen  
 Skoki narciarskie
17:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 40
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 90 s. 7 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 5
22:15 Gry małżeńskie - komedia
23:55 Do utraty sił - dramat
02:00 Jaka to melodia?

06:00 Tata sam w domu odc. 3

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 21 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 22 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 18 - serial

08:40 Scooby-Doo! Na Dzikim  

 Zachodzie - film

10:20 Galileo odc. 709

11:20 Galileo odc. 710

12:25 Nasza niania jest agentem 

 - komedia

14:25 Nie można pocałować 

 panny młodej - komedia

16:30 Siła i honor - dramat

19:00 Galileo odc. 711

20:00 Gangi Nowego Jorku - film

23:35 Pociąg strachu - film

01:25 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial

06:00 Flash odc. 23 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 1 - serial

07:55 Flash odc. 2 s. 1 - serial

08:50 Przygody Merlina 

 odc. 12 s. 5 - serial

09:50 Przygody Merlina 

 odc. 13 s. 5 - serial

10:50 Garbi: szybki jak błyskawica 

 - komedia

12:45 Kochany urwis II - komedia

14:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:50 Dwa miliony dolarów napiwku 

 - komedia

17:55 Dirty Dancing - film

20:00 Con Air: lot skazańców - film

22:15 W akcie desperacji - film

00:20 Skorpion odc. 11 s. 3 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 10

07:30 Teledyski

08:15 Rzecz Polska odc. 6

08:30 Legenda krakowska - film

09:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 7 s. 3 - serial

10:10 Breakdance w rytmie Bacha - film

11:10 Trzeci punkt widzenia odc. 276

11:45 Kareta - komedia

12:30 Chce się żyć - dramat

14:25 Chuligan literacki

15:05 Mata Hari Balet 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 397

18:15 Pułkownik Kwiatkowski - komedia

20:30 Perła w koronie - dramat

22:35 Trzeci punkt widzenia odc. 276

23:15 Nowa Warszawa - film

00:30 Scena alternatywna odc. 63

06:20 Był taki dzień odc. 475
06:25 Dziennik telewizyjny
07:10 Wszystkie kolory świata 
 odc. 12 - serial
08:15 Klerycy w komunistycznej armii  
 - film
09:20 Sposób na Alcybiadesa 
 odc. 1 - serial
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 54
10:55 Złoto Jukonu odc. 1 - serial
12:00 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 5 - serial
12:55 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 5 - serial
13:50 Archiwum zimnej wojny odc. 12 
14:35 Stawka większa niż życie 
 odc. 7 - serial
15:40 Trzy losy, jedna Polska 
 - bracia Pomarańscy
16:45 Wielka gra odc. 176
17:45 Wojownicy czasu odc. 12 
18:15 Królowa Bona odc. 4 - serial
19:20 Powstanie Sejneńskie 1919
20:25 Wojna generałów odc. 4 - serial
21:30 Pan Wołodyjowski - film
22:55 Wielki test o polskich 
 serialach - quiz 
00:35 Śmieciarz odc. 3 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa - serial
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 12 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:15 Póki nadzieja - film
15:25 Serce Afryki - film
15:55 Święty na każdy dzień
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Ludwig Maria Grignion de  
 Montfort - film
22:35 Śladami historii - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Czy udało się zabić prawdę - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 2002 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 2003 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1420 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:35 W krainie żyraf - film

11:35 Prawdziwe męstwo - western

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake off - Ale ciacho! odc. 51

16:15 Bake off - Ale przepis odc. 61

16:30 The Voice Kids odc. 13 s. 2

17:35 The Voice Kids odc. 13 s. 2

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 731 - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 250 - serial

20:05 Rozgrywka - film

22:15 Kapitał ludzki - film 

00:15 Stulatek, który wyskoczył 

 przez okno i zniknął - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1136

11:00 Co za tydzień odc. 889

11:45 Potop odc. 2 - film

14:45 Johnny English - komedia

16:40 Pamiętnik księżniczki - komedia

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:40 Raport smogowy odc. 91

19:45 Uwaga! odc. 5587

20:00 Tu się gotuje! odc. 10 s. 3

20:05 Non stop - film

22:25 Nagła śmierć - thriller 

00:35 Kolekcjoner - dramat

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:55 Herkules - film

10:55 Noc w muzeum II - komedia

13:15 Indiana Jones i Świątynia Zagłady  

 - film

15:50 Twoja twarz brzmi znajomo - specjal

17:50 Nasz nowy dom odc. 105

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 303

20:05 Kabaret na żywo odc. 35

23:05 48 godzin - komedia

01:10 Bogowie Egiptu - film

05:40 Ukryta prawda odc. 481 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 191 - serial

09:30 Brzydula odc. 192 - serial

10:05 Brzydula odc. 193 - serial

10:40 Brzydula odc. 194 - serial

11:15 Zakochani po uszy odc. 16 - serial

11:50 Zakochani po uszy odc. 17 - serial

12:15 Zakochani po uszy odc. 18 - serial

12:50 Zakochani po uszy odc. 19 - serial

13:25 Zakochani po uszy odc. 20 - serial

14:00 Hop - film

16:00 Czarna kawaleria - western

18:00 Złote dziecko - komedia

20:00 Pretty Woman - komedia

22:35 Terminal - komedia

01:15 Moc magii odc. 402

09:30 Brzydula 10:20 Galileo

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

10:20 Okrasa łamie 
przepisy

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

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

Były stróż w nowojorskim Muzeum Historii 
Naturalnej dowiaduje się, że przestarzałe 
eksponaty mają trafić do magazynów. Postanawia 
je ocalić, lecz przeszkadza mu w tym przebudzony 
egipski władca.

„Noc w muzeum II”
(2009r.) Polsat 10:55

„Siła i honor”
(2000r.) TV 4 16:30



Poniedziałek, 18 lutego 2019

14:00 Elif

05:30 Crusoe - film
07:05 Elif odc. 426 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 18 s. 2 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 70 s. 6 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 34 s. 3 - serial
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 22
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn 
12:55 Kamery wśród zwierząt 
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 427 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 176
16:05 Wieczna miłość odc. 117 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3433
18:30 Korona królów odc. 176 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 90 - serial
21:00 Chory z urojenia
22:55 Sława i chwała odc. 7 - serial
00:05 Strażnicy Ameryki: życie 
 na granicy - film

05:40 Ukryta prawda odc. 482 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 14 - serial 

07:45 Szpital odc. 212 - serial 

08:45 Przyjaciele odc. 25 s. 3 - serial

09:15 Przyjaciele odc. 1 s. 4 - serial

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 20 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 21 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 276 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 15 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 51 - serial 

15:25 Szpital odc. 213 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 2 s. 4 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 3 s. 4 - serial

18:25 Brzydula odc. 195 - serial

18:55 Brzydula odc. 196 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 21 - serial

20:00 Zakochani - komedia

22:20 W garniturach odc. 11 s. 1 - serial

23:25 Paranormal Activity: Naznaczeni  

 - horror

01:15 Moc magii odc. 400

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 17 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 45 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 46 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 39
09:00 Septagon odc. 30 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 4
11:30 Benny Hill odc. 6
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 18 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 121 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 55
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial
16:00 Paulina odc. 23 - serial
17:00 Paulina odc. 24 - serial
18:00 Septagon odc. 31 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 485 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 253 - serial
21:00 Włatcy móch odc. 119 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial
22:00 Galileo odc. 710
23:00 Galileo odc. 711
00:05 Afera w strefie 51 - film

06:00 Niewolnica Victoria odc. 43
07:00 Zbuntowany anioł odc. 159
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 5 - serial
10:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 18 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 18 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 5 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 6 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 18 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 18 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 137 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial
20:00 Odrzut - film
21:55 Podziemny krąg - dramat
00:45 Miami Vice - film

07:00 Teledyski

08:00 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:25 Linie życia - film

08:45 Wielkanoc - film

09:35 Dzień wielkiej ryby - film 

11:00 Komediantka odc. 8 - serial

12:10 Komediantka odc. 9 - serial

13:20 Trzy młyny odc. 1 - serial

14:35 Kramarz - film 

16:20 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 9 - serial

17:25 Prowokator - film

19:05 Rzecz Polska odc. 7

19:15 Którędy po sztukę odc. 73

19:25 Aleksandra Jachtoma

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Rozumiemy się bez słów 

 - komedia

22:10 Nie jestem twoim murzynem  

 - film

23:55 Powidoki odc. 7 - serial

00:25 Perła w koronie - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 476
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 141 - serial
08:10 Korona królów odc. 142 - serial
08:45 Ex libris
09:15 Taka jest historia... - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 132
10:45 Świat z lotu ptaka odc. 4 - serial
11:40 Polska Kronika Filmowa odc. 2
12:00 Blisko, coraz bliżej odc. 18 - serial
13:20 Film dokumentalny 
13:45 Pan Wołodyjowski - film
15:15 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 5 - serial
16:05 Spór o historię odc. 120
16:40 Gdzie się podziało 80 milionów?  
 - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Flesz historii
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 3
18:55 Sprawiedliwi odc. 2 - serial
19:55 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 5 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 13 
22:40 Marzyciele odc. 14
23:20 Wojna o morza odc. 1 - film
00:20 21 x Nowy Jork - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Młodzi światu
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Filmowe życiorysy
13:20 Koncert życzeń
14:10 Rękopis błogosławionych - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 110 - serial
23:00 Prawdziwie spadła z nieba - film

06:00 M jak miłość odc. 1420 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 176
07:20 Na sygnale odc. 1 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie  odc. 293
11:25 Rodzinka.pl odc. 114 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2003 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 25 - serial
14:05 Bake off - Ale ciacho! odc. 50
15:10 Górski lekarz odc. 34 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 116 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 8 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 50 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2003 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2004 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 83
20:55 M jak miłość odc. 1421 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Rozbite marzenia. 1918-1939  
 odc. 7 - serial
23:05 Godziny grozy odc. 6 - serial
23:55 Sfora odc. 4 - serial
01:00 Kapitał ludzki - film 

05:50 Uwaga! odc. 5587
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 32
07:55 Akademia ogrodnika odc. 32
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2394
11:00 Tu się gotuje! odc. 10 s. 3
11:05 Ukryta prawda odc. 660 - serial
12:00 Szpital odc. 502 - serial
13:00 Szkoła odc. 403 - serial
14:00 Zakochani po uszy 
 odc. 20 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 16
15:30 Szkoła odc. 404 - serial 
16:30 19+ odc. 339 - serial 
17:00 Szpital odc. 503 - serial 
18:00 Ukryta prawda odc. 661 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy odc. 92
19:50 Uwaga! odc. 5588
20:10 Doradca smaku odc. 29 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2826 - serial
20:55 Milionerzy odc. 148
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Rozbite marzenia. 1918-1939  
 odc. 7 - serial
23:05 Godziny grozy odc. 6 - serial
23:55 Sfora odc. 4 - serial
01:00 Kapitał ludzki - film 

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 636 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 637 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 77 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 840 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 121 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 787 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2824 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 713 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3822
16:30 Na ratunek 112 odc. 176 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 106 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2825 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 389 - serial
20:10 Bogowie Egiptu - film
22:55 Ślad odc. 25 - serial
23:55 Bad Ass: Twardziele II - film
01:55 Jestem Bogiem - thriller 

15:25 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:35 Dzień wielkiej ryby 10:10 Sensacje XX wieku

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

Eddie, niespełniony pisarz, za sprawą nowego 
narkotyku zamienia się w przebojowego człowieka 
czynu i osiąga wymarzony sukces. Jednak 
za spełnienie marzeń przychodzi mu zapłacić 
wysoką cenę.

Życie byłego policjanta legło w gruzach, gdy 
zamordowano jego rodzinę. Mężczyzna chce 
odnaleźć i ukarać sprawców. Jego tropem podąża 
żądny zemsty gangster, któremu policjant zabił 
brata.

„Odrzut”
(2011r.) TV Puls 20:00

„Jestem Bogiem”
(2011r.) Polsat 01:55



Wtorek, 19 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 117 - serial
07:05 Elif odc. 427 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 19 s. 2 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 71 s. 6 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 35 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 176 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn 
12:55 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 428 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 90 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 118 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3434
18:30 Korona królów odc. 177 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 91 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 6
21:40 Echo serca odc. 6 - serial
22:35 Koncert z okazji obchodów  
 stulecia Sejmu Ustawodawczego
00:20 Diamenty są wieczne - film

05:40 Ukryta prawda odc. 483 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 15 - serial 

07:45 Szpital odc. 213 - serial 

08:45 Przyjaciele odc. 2 s. 4 - serial

09:15 Przyjaciele odc. 3 s. 4 - serial

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 21 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 22 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 277 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 16 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 52 - serial 

15:25 Szpital odc. 214 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 3 - serial

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

17:55 Przyjaciele odc. 5 s. 4 - serial

18:25 Brzydula odc. 197 - serial

18:55 Brzydula odc. 198 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 22 - serial

20:00 Tłumaczka - thriller 

22:45 Repo Men - Windykatorzy - film

01:00 Moc magii odc. 401

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 18 s. 2 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 46 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 47 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 42
09:00 Septagon odc. 31 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 5
11:30 Benny Hill odc. 12
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 19 s. 2 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 122 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 56
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 485 - serial
16:00 Paulina odc. 25 - serial
17:00 Paulina odc. 26 - serial
18:00 Septagon odc. 32 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 486 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 254 - serial
21:00 4.3.2.1 - thriller 
23:30 Trampolina odc. 13
00:30 Trampolina odc. 14

06:00 Niewolnica Victoria odc. 44
07:00 Zbuntowany anioł odc. 160
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 138 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 6 - serial
10:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 7 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 18 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 18 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 6 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 7 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 18 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 18 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 139 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 140 s. 3 - serial
20:00 Skok życia - film
23:00 Plan bez skazy - film
01:05 Wichry namiętności - dramat

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1440

08:35 Bardzo starzy oboje - film 

09:15 Prowokator - film

11:00 Parada oszustów odc. 1 - serial

12:05 Parada oszustów odc. 2 - serial

13:05 Trzy młyny odc. 2 - serial

14:10 Ostatnie okrążenie

15:20 Bez końca - dramat

17:20 Bodo odc. 13 - serial

18:25 Przyjęcie na dziesięć 

 osób plus trzy - film 

19:30 Chuligan literacki

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Opowieści Hollywoodu

22:50 Wielki chłód - dramat

00:45 Sztuka neogotyku odc. 3 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 477
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 147 - serial
08:10 Korona królów odc. 148 - serial
08:45 Flesz historii
09:10 Gdzie się podziało 80 milionów?  
 - film
10:15 Sensacje XX wieku odc. 136
10:50 Spór o historię odc. 84
11:25 Polska Kronika Filmowa odc. 3
11:45 Blisko, coraz bliżej odc. 19 - serial
13:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 13 - serial
14:55 Lady Liberty. Narodziny symbolu  
 - film
16:30 Marzyciele odc. 15
16:55 Kronikarz czasu wojny - film
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:20 Rozmowy o Niepodległości  
 odc. 11
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 3
18:50 Sprawiedliwi odc. 3 - serial
19:50 Londyńskie dni generała  
 Sikorskiego - serial
21:00 Ostatnie dni dyktatora: 
 zakazana biografia 
 Kim Dzong Ila - film
22:00 Jak było? odc. 24
22:40 Zazdrość i medycyna - dramat
00:25 Sensacje XX wieku odc. 139

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Młodzi światu
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Steve McQueen, amerykańska  
 ikona - film
13:35 Ja głuchy - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 110 - serial
14:50 Kosmos - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Oratorium o Męczennikach  
 Sandomierskich - Dojrzewanie  
 drzewa. Witraż wiernością  
 malowany odc. 1
23:00 Królestwo rekinów - film

05:25 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1421 - serial
06:55 Wszyscy jesteśmy dziećmi 
 tego samego Boga
07:25 Na sygnale odc. 2 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 294
11:25 Rodzinka.pl odc. 115 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2004 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 26 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1421 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 35 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 9 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 51 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2004 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2005 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 84
20:55 M jak miłość odc. 1422 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Biegacze - film
00:20 Rodzinka.pl odc. 249 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8

07:50 Doradca smaku odc. 29 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2395

11:00 Ukryta prawda odc. 661 - serial

12:00 Szpital odc. 503 - serial

13:00 Szkoła odc. 404 - serial

14:00 19+ odc. 339 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 16

15:30 Szkoła odc. 405 - serial 

16:30 19+ odc. 340 - serial 

17:00 Szpital odc. 504 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 662 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 93

19:50 Uwaga! odc. 5589

20:10 Doradca smaku odc. 30 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2827 - serial

20:55 Milionerzy odc. 149

21:30 Kolekcjoner - dramat

23:55 Superwizjer odc. 1149

00:30 Tu się gotuje! odc. 10 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 638 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 639 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 78 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 841 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 122 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 788 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2825 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 714 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3823
16:30 Na ratunek 112 odc. 177 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 107 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2826 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 390 - serial
20:10 Jestem Bogiem - thriller 
22:25 Ślad odc. 26 - serial
23:35 Polowanie na łowcę - thriller 
01:50 Ciacho - komedia

07:45 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 17:20 Bodo 10:15 Sensacja XX wieku

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

Na skutek przypadkowego spotkania złodziei 
diamentów cztery dziewczyny przeżywają 
najniesamowitsze trzy dni w życiu.

Policyjny ekspert poszukuje mordercy, który 
porwał jego siostrzenicę. W śledztwie pomaga 
mu niedoszła ofiara psychopaty, której udało 
się uciec. Tylko ona zna jego głos i może go 
rozpoznać.

„Kolekcjoner”
(1997r.) TVN 21:30

„4.3.2.1”
(2010r.) TV 4 21:00



Środa, 20 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 118 - serial
07:00 Elif odc. 428 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 20 s. 2 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 72 s. 6 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 36 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 177 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra 
12:55 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 429 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 91 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 119 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3435
18:30 Korona królów odc. 178 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:20 Sport 
20:25 Leśniczówka odc. 92 - serial
20:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
22:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
00:25 Warto rozmawiać odc. 125

05:40 Ukryta prawda odc. 484 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 16 - serial 

07:45 Szpital odc. 214 - serial 

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

09:15 Przyjaciele odc. 5 s. 4 - serial

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 22 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 19+ odc. 23 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 278 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 17 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 53 - serial 

15:25 Szpital odc. 215 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 6 s. 4 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 7 s. 4 - serial

18:25 Brzydula odc. 199 - serial

18:55 Brzydula odc. 200 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 23 - serial

20:00 Pożegnanie z Afryką - dramat

23:30 Sęp - thriller  

02:15 Moc magii odc. 402

06:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 19 s. 2 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 47 - serial

07:35 Przygody Kota w butach 

 odc. 48 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 43

09:00 Septagon odc. 32 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 6

11:30 Benny Hill odc. 10

12:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 20 s. 2 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 123 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 57

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 486 - serial

16:00 Paulina odc. 27 - serial

17:00 Paulina odc. 28 - serial

18:00 Septagon odc. 33 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 487 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 255 - serial

21:00 Blow - film

23:45 Dom woskowych ciał - horror

02:05 Włatcy móch odc. 119 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 45
07:00 Zbuntowany anioł odc. 161
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 140 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 7 - serial
10:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 8 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 18 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 18 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 7 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 8 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 18 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 18 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 141 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 142 s. 3 - serial
20:00 S.W.A.T. Jednostka Specjalna  
 - film
22:15 W akcie desperacji - film
00:20 Code Black: Stan krytyczny 
 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Esterhazy - film

09:00 Bez końca - dramat

11:00 Parada oszustów odc. 3 - serial

11:50 Parada oszustów odc. 4 - serial

13:00 Neonowa fraszka - film

13:10 Kulig - film

13:55 Trzy młyny odc. 3 - serial

15:00 We dwoje - film 

16:15 Legendy rocka odc. 50 - serial

16:40 Legendy rocka odc. 52 - serial

17:10 Łagodna - dramat

19:00 Powidoki odc. 7 - serial

19:25 Dezerterzy odc. 68

20:00 Informacje kulturalne

20:20 W objęciach węża - dramat

22:30 Safari - film

00:15 Festive Gala from 

 the Semperoper Dresden - 100th  

 Anniversary of UFA

06:50 Był taki dzień odc. 478
07:00 Dziennik telewizyjny
07:45 Korona królów odc. 149 - serial
08:15 Korona królów odc. 150 - serial
08:50 Jak to było naprawdę 
 odc. 30 - film
09:30 Kronikarz czasu wojny - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 139
10:50 Londyńskie dni generała  
 Sikorskiego - serial
11:50 Polska Kronika Filmowa odc. 3
12:05 Maria Curie odc. 1 - serial
13:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 14 - serial
14:45 Powstanie Sejneńskie 1919
15:50 Wojna o morza odc. 1 - film
16:50 Nieznane życie 
 Jana Pawła II - film
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 64
18:55 Polska Kronika Filmowa odc. 3
19:20 Sprawiedliwi odc. 4 - serial
20:15 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 4 - serial
21:10 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 5 - film
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 4 - serial
22:35 Bilet na Księżyc - komedia
00:45 Sensacje XX wieku odc. 140

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 17 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Bieg życia - film 
14:05 Królestwo rekinów - film
14:55 Kosmos - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 
16:30 Filmowe życiorysy
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków 
 odc. 2 - 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 Dzieci Andersa 
 - Powrót do Afryki - film
23:10 Edward Stachura z tego świata  
 - film

05:25 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1422 - serial
06:55 Program gminy żydowskiej
07:25 Na sygnale odc. 3 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 295
11:25 Rodzinka.pl odc. 116 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2005 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 27 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1422 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 36 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 10 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 52 - serial
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 2005 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 2006 - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 36 - serial
20:50 Na dobre i na złe 
 odc. 732 - serial
21:50 Na sygnale odc. 220 - serial
22:30 Eve i Alex - komedia
00:05 Za marzenia odc. 11 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 30 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2396

11:00 Ukryta prawda odc. 662 - serial

12:00 Szpital odc. 504 - serial

13:00 Szkoła odc. 405 - serial

14:00 19+ odc. 340 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 16

15:30 Szkoła odc. 406 - serial 

16:30 19+ odc. 341 - serial 

17:00 Szpital odc. 505 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 663 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 94

19:50 Uwaga! odc. 5590

20:10 Doradca smaku odc. 31 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2828 - serial

20:55 Milionerzy odc. 150

21:30 Ścigany - film

00:10 Obsesja doskonałości - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 640 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 641 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 79 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 842 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 123 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 789 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2826 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 715 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3824
16:30 Na ratunek 112 odc. 178 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 108 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2827 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 391 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 257 - serial
20:40 Ciacho - komedia
23:05 Ślad odc. 27 - serial
00:05 Klub Dzikich Kotek - komedia

14:25 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

15:00 Policjantki 
i policjanci

11:00 Parada oszustów 10:20 Sensacje XX wieku

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

Elitarna jednostka do zadań specjalnych 
otrzymuje pierwsze zadanie: ma eskortować 
niebezpiecznego przestępcę. Gangster oferuje 
100 milionów dolarów każdemu, kto pomoże mu 
w ucieczce.

Libanka Eve i Australijczyk Alex wychowali się 
w domach, w których pielęgnowano tradycje 
kulturowe i religijne. Gdy oznajmiają rodzinom, 
że chcą się pobrać, spotykają się z dezaprobatą 
bliskich.

„S.W.A.T. Jednostka Specjalna”
(2003r.) TV Puls 20:00

„Eve i Alex”
(2015r.) TVP 2 22:30

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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Risotto z boczkiem i pieczarkami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
40 g masła
1 cebula 
100 g wędzonego boczku
100 g małych, oczyszczonych i obranych pieczarek
2 ząbki czosnku
100 g ryżu do risotto
ok. 0,5 l wody
50 g startego sera 
pieprz i sól

sposób wykonania:
Boczek pokrój w kostkę, pieczarki przekrój na pół 

lub na ćwiartki, czosnek posiekaj. Na patelni rozpuść 
masło, dodaj boczek i smaż do zrumienienia. Obraną 
cebulę drobno posiekaj, wrzuć na patelnię i smaż ok. 2 
minuty. Dorzuć pieczarki oraz czosnek, duś chwilę ra-
zem. Na patelnię ze składnikami wrzuć ryż i mieszaj, aż 
zrobi się szklisty i cały pokryje się tłuszczem, wlej 0,25 l 
gorącej wody i gotuj. Cały czas mieszaj potrawę, a kiedy 
ryż wchłonie pierwszą porcję wody, dolej kolejną i gotuj 
aż ryż będzie dostatecznie miękki. Na samym końcu do-
daj starty ser, sól i pierz, zamieszaj i podawaj od razu.

smacznego! Magdalena Strocka
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Dostawca pizzy 
pod wpływem narkotyków

BYDGOSZCZ  Zdecydowana interwencja świadka być może zapobiegła tragedii. Mężczyzna zauważył na 
skrzyżowaniu dziwnie zachowującego się kierowcę. Zabrał mu kluczyki i powiadomił policjantów z bydgo-
skiego Szwederowa. Funkcjonariusze znaleźli przy kierowcy MDMA. Pogotowie zabrało 33-latka do szpitala. 
Wstępne badanie krwi potwierdziło, że w jego organizmie znajdowały się zakazane środki psychoaktywne

W środę (06.02.2019) przed go-
dziną 20:00 dyżurny z bydgoskiego 
Szwederowa otrzymał zgłoszenie 
dotyczące kierowcy, który najpraw-
dopodobniej może znajdować się 
pod wpływem alkoholu lub nar-
kotyków. Na ulicę Solskiego został 
skierowany patrol.

Tam funkcjonariusze zastali 
pojazd jednej z bydgoskich pizze-
rii. Auto stało na pasie do jazdy na 
wprost przy skrzyżowaniu z uli-
cą Konopnicką. Na miejscu był też 
zgłaszający, który odebrał kierow-
cy kluczyki od pojazdu. Natomiast 
za kierownicą samochodu siedział 

mężczyzna, z którym nie było kon-
taktu.

Osoba nieracjonalnie wyma-
chiwała rękoma, pokładała się na 
fotel pasażera, przewracała ocza-
mi. Wszystko wskazywało na to, że 
znajduje się pod wpływem środków 
psychoaktywnych lub psychotro-
powych. Funkcjonariusze wezwali 
pogotowie.

W trakcie ustalania tożsamości 
kierowcy okazało się, że ma przy 
sobie woreczek z białym proszkiem. 
Przybyła na miejsce załoga karetki 
pogotowia pobrała od 33-latka krew 
do badań. Następnie zabrała go do 

szpitala.
Wstępne badanie krwi wykaza-

ło, że mężczyzna znajduje się pod 
wpływem amfetaminy lub MDMA. 
Te same substancje znajdowały się 
w zabezpieczonym proszku.

Teraz podejrzewany usłyszy za-
rzut posiadania narkotyków, a także 
kierowania pojazdem mechanicz-
nym pod ich wpływem. 33-latkowi 
grozi między innymi zakaz prowa-
dzenia pojazdów i kara pozbawienia 
wolności do lat 3.

(red)
 fot. ilustracyjne

Udawał padaczkę, potem
groził śmiercią lekarzom
Policjanci z Mogilna zatrzymali agresywnego 54–latka, który w trakcie udzielania 
pomocy znieważył oraz groził śmiercią załodze karetki pogotowia ratunkowego. 
Przypominamy, że lekarze i ratownicy medyczni podlegają podczas swojej pracy 
ochronie prawnej takiej samej, jak funkcjonariusz publiczny.

Mogilno

W minioną niedzielę 
(10.02.19) o 15:30 zespół ratow-
nictwa medycznego z mogileń-

skiego szpitala otrzymał zgło-
szenie o mężczyźnie leżącym 
w parku miejskim, który praw-

dopodobnie dostał ataku pa-
daczki. Na miejscu lekarz i dwaj 
ratownicy medyczni stwierdzili, 
że 54–letni mieszkaniec Mogilna 
symuluje, a w dodatku jest moc-
no pijany. Po wstępnym badaniu 
mężczyzna stał się bardzo agre-
sywny. Używając niecenzural-
nych słów znieważył załogę oraz 
groził pobiciem, a także pozba-
wieniem życia. Próba zwrócenia 
uwagi na niewłaściwe zachowa-
nie tylko wywoływała dodatko-
we wzburzenie.

Załoga karetki poprosiła 
o pomoc patrol prewencji. Funk-
cjonariusze zatrzymali 54–latka 
i przewieźli go do policyjnego 
aresztu. Po wytrzeźwieniu męż-
czyzna usłyszał dwa zarzuty 
karne za znieważenie oraz kie-
rowanie gróźb karalnych wobec 
lekarza i ratowników medycz-
nych, za co grozi mu kara do lat 
2 pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, że lekarz czy 
ratownik medyczny podczas 
pełnienia obowiązków służbo-
wych korzysta z ochrony praw-
nej przewidzianej funkcjonariu-
szowi publicznemu.

(red)
fot. ilustracyjne

120 km/h w terenie 
zabudowanym
Funkcjonariusze z grudziądzkiej drogówki zatrzy-
mali kierowcę volvo, który w obszarze zabudowa-
nym pędził z prędkością 120 km/h. Policyjna kontrola 
zakończyła się nałożeniem mandatu i 10 punktami 
karnymi oraz zatrzymaniem prawa jazdy. 42–letni 
kierowca przez 3 miesiące nie będzie mógł siadać za 
kierownicą.

Grudziądz

W miniony czwartek (7.02.19) 
policjanci z grudziądzkiej „dro-
gówki” nadzorowali ruch na 
drodze krajowej nr 55. Funk-
cjonariusze w nieoznakowanym 
radiowozie bmw, wjeżdżając 
do miasta, zauważyli, że jadący 
przed nimi kierowca volvo je-
dzie zbyt szybko. Auto minęło 
tablicę z informacją o obszarze 
zabudowanym, jednak kierow-
ca nie zmniejszył prędkości. 
Mundurowi zmierzyli prędkość 
pojazdu. Policyjny videoreje-
strator wskazał, że kierowca 
pędził 120 km/h, to siedemdzie-
siąt więcej niż można było o tej 
porze w mieście. Szybką jazdę 

natychmiast przerwali funkcjo-
nariusze, zatrzymując pojazd do 
kontroli.

Okazało się, że samocho-
dem kierował 42–letni mężczy-
zna. Policjanci za przekrocze-
nie prędkości powyżej 50 km/h 
w obszarze zabudowanym za-
trzymali kierowcy prawo jazdy. 
Prowadzący auto został ukarany 
mandatem, a na koncie kierow-
cy pojawiło się 10 punktów kar-
nych. Teraz właściwy miejscowo 
starosta wyda decyzję admini-
stracyjną o zatrzymaniu prawa 
jazdy na 3 miesiące.

(red)
fot. ilustarcyjne
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Kradli w niemczech
WłocłaWek  Policjanci z Izbicy Kujawskiej przy wsparciu policjantów z Włocławka zatrzymali dwóch 
mieszkańców powiatu włocławskiego podejrzanych o przywłaszczenie ciągnika rolniczego, lawety i do-
stawczego busa. Wszystkie te pojazdy „zniknęły” z terenu Niemiec. Przeprowadzone czynności pozwoli-
ły na przedstawienie obu mężczyznom zarzutów przywłaszczenia mienia. Prokurator wobec młodszego 
z nich zastosował dozór, natomiast starszy, decyzją sądu, trafił na 3 miesiące tymczasowo do aresztu

Sprawa zaczęła się w nie-
dzielę (3.02.19) kiedy policjanci 
w pobliżu jednej z miejscowości 
w powiecie włocławskim zauwa-
żyli jadący polem ciągnik rol-
niczy z ładowaczem przednim 
bez oświetlenia. Postanowili 
sprawdzić co jest powodem ta-
kiego stylu jazdy. Kierujący cią-
gnikiem, widząc mundurowych, 
zaczął uciekać, a kiedy natrafił 
na przeszkodę porzucił pojazd 

kontynuując ucieczkę pieszo. Po 
krótkim pościgu został zatrzy-
many przez policjantów i do-
prowadzony do komendy. Oka-
zał się nim 40-letni mieszkaniec 
powiatu, który trafił do policyj-
nego aresztu.

Policjanci, pracując dalej nad 
sprawą, ustalili, że powodem 
ucieczki było to, że porzucony 
ciągnik miał zatarte numery 
identyfikacyjne. Dalsze czynno-

ści w sprawie pozwoliły mundu-
rowym na przeszukanie dwóch 
posesji, gdzie ujawnili dodatko-
wo lawetę i dostawczego volks-
wagena. W obu pojazdach rów-
nież zatarte zostały elementy 
identyfikujące. Do wyjaśnienia 
sprawy, oprócz 40-latka, został 
jeszcze zatrzymany 23-latek.   

Wczoraj (5.02.19), po zebra-
niu materiału w sprawie, śledczy 
przesłuchali obu mężczyzn, któ-

rzy usłyszeli zarzuty przywłasz-
czenia mienia z terenu Niemiec 
w okresie od ubiegłego roku do 
lutego tego roku. Za przywłasz-
czenie mienia 23-latkowi grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności, starszemu zaś za to, że 
popełnił przestępstwo jako re-
cydywista grozi do 7,5 roku.

Wobec młodszego prokura-
tor zastosował dozór policyjny, 
natomiast 40-latek decyzją sądu 

trafił na 3 miesiące tymczasowo 
do aresztu. Włocławscy poli-
cjanci dalej pracują nad sprawą 
i wspólnie z policjantami z Nie-
miec będą ustalać właścicieli 
przywłaszczonych pojazdów, 
a także czy mężczyźni nie mają 
więcej takich czynów na swoim 
koncie.

(red)
fot. kMP Włocławek

Cztery hybrydowe radiowozy 
na drogach regionu
Cztery radiowozy z napędem hybrydowym będzie można spotkać na kujawsko-
pomorskich drogach. Nowoczesne auta trafiły do powiatów: bydgoskiego, toruń-
skiego, inowrocławskiego i radziejowskiego. Wszystko w trosce o środowisko. Za-
kup nowych aut w całości sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Region

Dzisiaj (6.02.19) w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Byd-
goszczy odbyło się uroczyste 
przekazanie 4 samochodów 
z napędem hybrydowym do jed-
nostek terenowych Policji woj. 
kujawsko-pomorskiego. Nowe 

radiowozy wyjadą na drogi po-
wiatu bydgoskiego, toruńskie-
go, inowrocławskiego i radzie-
jowskiego. Zakup samochodów 
został sfinansowany w całości 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
w wysokości: 312.463 zł.

Zakup nowych radiowozów 
jest ukierunkowany na wymia-
nę aktualnie eksploatowanych 4 
służbowych aut na nowe, z wy-
korzystaniem napędu hybrydo-
wego. Wdrożenie do eksploatacji 
pojazdów z napędem hybrydo-
wym umożliwi redukcję emisji 
szkodliwych substancji w spali-
nach. Najnowsze badania wyka-
zują znaczną szkodliwość spalin 
i cząstek stałych emitowanych 
przez silniki wysokoprężne na 
organizm człowieka. Ponadto 
nastąpi redukcja zużycia paliwa, 
jak również zmniejszenie pozio-
mu hałasu.

(red)
 fot. kWP Bydgoszcz

Sfingował kradzież 
samochodu
Radziejowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który 
zgłosił kradzież mercedesa wartego 100 tys. złotych. 
W trakcie dochodzenia policjanci ustalili, że prze-
stępstwo było fikcyjne. Teraz zatrzymanemu grozi do 
ośmiu lat więzienia.

Radziejów

Cała sprawa rozpoczęła się 
10 stycznia kiedy 48-latek z  pow. 
inowrocławskiego zgłosił policji 
kradzież mercedesa wartego ok. 
100 tys. zł. Mężczyzna zeznał, że 
zaparkował auto na ul. Kościuszki 
w Radziejowie, a gdy po kilku go-
dzinach wrócił na miejsce pojazdu 
już nie było.

Policjanci od początku podej-
rzewali, że w tej kradzieży „coś nie 
gra”. Gromadzili dowody, zapisy 
monitoringu, przesłuchiwali świad-
ków, weryfikowali fakty. Ich ustale-
nia pokazały, że do kradzieży auta 
nigdy nie doszło. Cała sprawa była 
od początku ukartowana przez 

właściciela pojazdu.
Zgromadzony przez radzie-

jowskich policjantów materiał do-
wodowy pozwolił na zatrzymanie 
48-latka i przedstawienie mu za-
rzutów zeznania nieprawdy, fik-
cyjnego zgłoszenia kradzieży oraz 
usiłowania oszustwa firmy ubez-
pieczającej samochód w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej. Na 
wniosek policjantów prokurator 
zastosował wobec podejrzanego 
dozór oraz poręczenie majątkowe.

Za te przestępstwa grozi mu 
do 8 lat pozbawienia wolności.

(red)
fot. ilustracyjne
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Kolorowanki dla dzieci

Sprawa, na której kiedyś ci zależało, powróci i bę-
dziesz z tego powodu bardzo zadowolony. Myślami 
będziesz krążył w przeszłości, może zadzwonisz do 
swojej dawnej sympatii. By uniknąć rozczarowania 
pamiętaj, że czas płynie, a ludzie się zmieniają. Pod 
wpływem walentynkowego klimatu zaczniesz szukać 
nowych doznań, znajomości. Czy dla przelotnego 
flirtu warto ryzykować?

Urlop będzie teraz głównym punktem twoich zaintere-
sowań. Nieważne, czy gdzieś wyjeżdżasz, czy zostajesz 
w domu, będziesz starał się ze wszystkich sił umilić 
sobie i otoczeniu ten czas. Beztroska, relaks, zabawa 
– na tym ci zależy. Kiedy już oderwiesz się myślami 
od stresów, wymagań szefa, pamiętaj, że masz pew-
ne zawodowe sprawy do załatwienia. I lepiej ich nie 
odpuszczaj.

Postanowisz właśnie teraz wykorzystać urlop. Po-
ciągać cię będą miejsca oddalone od ludzi, gdzie 
żyje się innym rytmem, który wyznacza natura. Po-
chodzić po górach, od schroniska do schroniska? 
Dobry pomysł, o ile taki sposób regeneracji ci od-
powiada. Może podczas podróży coś zwróci twoją 
uwagę i przerodzi się w nowe hobby? Nie zamykaj 
się na nowe doświadczenia.

Nie będziesz w dobrej formie intelektualnej. Unikaj 
osób, których nie lubisz, nie podejmuj ryzykownych 
decyzji. Po prostu przeczekaj gorszy czas. Sprawy 
rodzinne będą wymagały twojego zaangażowania. 
Koniecznie znajdź czas dla najbliższych, którzy cię 
potrzebują, to bardzo ważne.

Dużo będzie się działo, zwłaszcza w sprawach zawo-
dowych. Będziesz mieć poczucie, że nie nadążasz za 
sytuacją, poczujesz niepokój. Jeśli nie masz ochoty 
nigdzie wyjeżdżać w weekend, zostań w domu, od-
pocznij. Zadbaj o to, by się wyspać, wybierz się na 
długi spacer. Ładuj baterie.

Będziesz cieszyć się dobrą formą i doskonałym 
humorem, staniesz się duszą towarzystwa. W pracy 
zechcesz podjąć się nowych zadań, poradzisz sobie 
z nimi bez problemu. Jeśli otrzymasz propozycję 
wzięcia udziału w szkoleniu, skorzystaj. Poznasz tam 
kogoś ciekawego.

Tydzień pod znakiem wyciszenia. Unikaj konfliktów, 
a jeśli czegoś nie rozumiesz, nie żądaj wyjaśnień, 
tylko poczekaj, aż sytuacja sama się wyklaruje. 
Także w relacjach z partnerem nie stawiaj spraw 
na ostrzu noża. Skup się na pozytywnych stronach 
tego związku.

Nabrałeś ostatnio sił i tryskasz optymizmem. Twój 
dobry nastrój udzieli się otoczeniu, znajomi będą 
chętnie cię zapraszać, a inni ludzie lgnąć do ciebie. 
Sukces towarzyski murowany. W pracy przed tobą 
ważna rozmowa. Skup się na szczegółach, a zyskasz 
przewagę nad konkurencją. Ktoś z rodziny poprosi 
cię o pomoc w remoncie lub o transport do lekarza. 
Wywiąż się z tego.

To do ciebie niepodobne, ale staniesz się zamknięty 
w sobie i markotny. Uważaj, by nie przegapić nada-
rzających się szans. Możesz być szczególnie kry-
tyczny, czujny, a mimo to los ci sprzyja. Przełożeni 
docenią twoją pracowitość i poświęcenie, spodzie-
waj się więc premii. Najlepiej jak spożytkujesz ją na 
jakieś przyjemności, by przywrócić dobry nastrój.

Gorący okres w pracy. Nie będziesz narzekał na 
brak zadań, wręcz przeciwnie – nie wiadomo, w co 
ręce włożyć. Pożytek z tego taki, że więcej zarobisz. 
Uważaj na to, co i komu mówisz. Wrogowie nie śpią 
i będą chcieli wykorzystać plotki, by tobie zaszko-
dzić. Wszelkie sekrety najlepiej po prostu zachować 
dla siebie. Unikniesz tym samym nieprzyjemnych 
rozczarowań.

Pora zebrać się, spakować i wyruszyć na urlop. Nic się 
nie stanie, jeśli przestaniesz pilnować innych na kilka 
dni. Wyluzuj, nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Co 
więcej, daj sobie pozwolenie na słabość i możliwość 
zwrócenia się do kogoś o pomoc. Partner będzie dla 
ciebie opoką, o ile puścisz w niepamięć kłótnie i nie-
porozumienia. Przypomnij sobie, dlaczego jesteście 
razem.

Szybko okaże się, że w pracy jesteś niezastąpiony. 
Udzielisz pomocy młodszym stażem współpracowni-
kom, którzy nie radzą sobie z zadaniami, rozwiążesz 
konflikt w zespole. Jednym słowem, chcąc nie chcąc, 
sprawdzisz się, co wiosną może zaowocować awan-
sem. W sprawach sercowych też będzie się działo. 
Poznasz kogoś na zajęciach sportowych.
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R E K L A M A

Wojewoda i Prezydent
POSTAĆ  Władysław Raczkiewicz na Pomorzu znany jest przede wszystkim jako ostatni przedwojenny 
wojewoda pomorski. Szerzej znany jest również jako pierwszy Prezydent Polski na uchodźstwie. Przybli-
żamy jego sylwetkę

Władysław Raczkiewicz 
urodził się 28 stycznia 1885 
w Kutaisi w Gruzji. Był syn-
em Józefa sędziego i Ludwi-
ki z Łukaszewiczów. W 1903 
ukończył gimnazjum w Twer-
ze. Studiował następnie prawo 
i matematykę na Uniwersytecie 
Petersburskim. Działał w jawnych 
i konspiracyjnych organizacjach 
młodzieżowych: nielegalnej Or-
ganizacji Młodzieży Narodowej 
i Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. 
By uciec przed represjami polity-
cznymi przeniósł się do Dorpatu, 
gdzie w 1911 ukończył miejscowy 
uniwersytet.

W czasie I wojny światowej 
służył w armii rosyjskiej. Po re-
wolucji lutowej organizował jed-
nostki polskie w Rosji. W 1917 
roku był członkiem Polskiego 
Wojskowego Komitetu Wykonaw-
czego oraz należał do organi-
zatorów Naczelnego Polskiego 
Komitetu Wojskowego (Naczpol), 
którego został przewodniczącym 
na I Ogólnym Zjeździe Wojskowych 
Polaków w Piotrogradzie w dniach 
8–22 czerwca 1917. Był przed-

stawicielem nurtu związanego 
z endecją i zwolennikiem tworze-
nia polskich sił zbrojnych na tere-
nie Rosji. W 1918 roku sprawował 
funkcję prezesa Rady Naczelnej 
Polskiej Siły Zbrojnej z siedzibą 
w Kijowie. Został kierownikiem 
Wydziału Wojskowego powstałego 
w Warszawie Komitetu Obrony 
Kresów Wschodnich. Walczył, jako 
porucznik, w Dywizji Litewsko-
Białoruskiej. Powołany na stanow-
isko zastępcy komisarza gener-
alnego Ziem Wschodnich. W 1918 
roku brał udział w obronie Mińska 
przed bolszewikami. Dwa lata 
później dowodził ochotniczym 
oddziałem kresowym walczącym 
o Wilno.

W II RP
W listopadzie 1920 roku został 

mianowany szefem Zarządu 
Terenów Przyfrontowych i Eta-
powych. Od grudnia 1920 do cz-
erwca 1921 działał jako delegat 
przy rządzie Litwy Środkowej 
w Wilnie. Następnie był min-
istrem spraw wewnętrznych 
w rządzie Wincentego Witosa. Od 
października 1921 do sierpnia 1924 

roku piastował urząd wojewody 
nowogródzkiego.  Następnie jako 
delegat rządu, przebywał w Wilnie. 
Od czerwca 1925 do maja 1926 roku 
roku ponownie był ministrem 
spraw wewnętrznych. Po przewro-
cie majowym (do 1930 roku) pełnił 
funkcję wojewody wileńskiego. Od 
listopada 1930 roku był senator-
em z listy BBWR. W grudniu tego 
roku został marszałkiem Senatu. 
Od października 1935 do czerwca 
1936 roku zasiadał w rządzie jako 
minister spraw wewnętrznych. Od 
lipca 1936 roku był wojewodą po-
morskim. 

12 września 1939 roku rząd 
powierzył mu misję zorganizow-
ania w Stanach Zjednoczonych 
pomocy tamtejszej Polonii dla 
ludności okupowanego kraju. 
17 września przekroczył granicę 
rumuńską w Kutach. 27 września 
znalazł się w Paryż. 

Po klęsce wrześniowej, na 
podstawie Konstytucji kwietnio-
wej z 1935 roku został mianowany 
następcą na stanowisku prezy-
denta przez Ignacego Mościckiego 
i objął urząd 30 września. Na 

początku pełnienia tego urzędu 
zrezygnował z części uprawnień 
prezydenckich na rzecz premiera 
rządu, Władysława Sikorskiego 
(tzw. umowa paryska).

Na początku grudnia, wraz 
z całym rządem, przeniósł się 
do Angers. Opuścił Francję na 
zaproszenie rządu brytyjskiego 
tuż przed kapitulacją Francji, na 
pokładzie krążownika Royal Navy 
udając się do Wielkiej Brytanii 
wraz z rządem. W lipcu 1940 roku 
udzielił dymisji gen. Sikorskiemu 
i desygnował na premiera polity-
ka obozu piłsudczykowskiego Au-
gusta Zaleskiego. Pod naciskiem 
Brytyjczyków ponownie powołał 
Sikorskiego na fotel szefa rządu RP 
na uchodźstwie.

Po przybyciu z okupowanego 
kraju kuriera, Jana Karskiego, na 
prośbę żydowskiego podziemia 
wystosował 18 grudnia 1942 dra-
matyczny list do papieża Piusa 
XII, błagając go o publiczną obronę 
mordowanych Polaków i Żydów. 

Był przeciwny układowi Sikor-
ski-Majski z 30 lipca 1941 roku, 
zagroził ustąpieniem z urzędu. 30 

września 1944 pod presją Brytyjc-
zyków odwołał ze stanowiska Nac-
zelnego Wodza generała Kazimi-
erza Sosnkowskiego, powołanego 
na to stanowisko po śmierci gen. 
Sikorskiego. 

Wbrew wcześniej dokonanym 
ustaleniom, przed śmiercią 
w swoim politycznym testamen-
cie następcą mianował Augusta 
Zaleskiego. Odrzucenie uzgod-
nionego wcześniej kandydata, 
Tomasza Arciszewskiego z PPS, 
doprowadziło do secesji tej partii 
z rządu i spowodowało długotrwałe 
rozbicie emigracji polskiej w okre-
sie powojennym, gdy wszystkie 
rządy alianckie odmówiły uznania 
polskim władzom wychodźczym 
na rzecz komunistycznego rządu 
w Warszawie.

Zmarł 6 czerwca 1947 roku 
w Ruthin w Walii, po długotrwałej, 
rozpoznanej już w 1939 chorobie. 
Pochowany został na Cmentarzu 
Lotników Polskich w Newark 
w Wielkiej Brytanii, gdzie spoczął 
obok generała Władysława Sikor-
skiego.

Opr. (Szyw)
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Tatarski potop
XVII WIEK  Mówiąc o Tatarach i ich najazdach na ziemie 
polskie, najczęściej przychodzi nam do głowy opowieść 
o krakowskim hejnaliście. To prawda. Tatarzy najeżdżali 
głównie południe naszego kraju, ale w 1656 roku zapuścili 
się nawet na północ

W 1655 roku wojska szwedz-
kie zaatakowały Polskę. W ten 
sposób rozpoczął się tzw. potop 
szwedzki. Wojna trwała 5 lat 
i miała wiele zwrotów i bitew. 
W 1656 roku wyróżnił się jeden 
z polskich hetmanów – Win-
centy Korwin Gosiewski. Był on 
ciekawym przykładem polskie-
go szlachcica. Najpierw poparł 
króla szwedzkiego, następnie 
wrócił na łono ojczyzny i został 
aresztowany przez zwolenni-
ków Szwedów. W końcu  udało 
mu się uciec i za własne pienią-
dze zwerbować oddział. Była to 
istna mozaika składająca się 
z zarówno ze szlachetnie uro-
dzonych jak i typów spod ciem-
nej gwiazdy.

W oddziałach Gosiewskiego 
służyło również wielu Tatarów. 
100 skośnookich i dzikich wo-
jowników starło się z wojskami 
szwedzkimi pod miejscowością 
Prostki na Mazurach i zmiotło 
ich z powierzchni ziemi. Nie tyl-
ko Szwedzi odczuli siłę oddziału 
Gosiewskiego. Tatarzy i Polacy 
zniszczyli po drodze 13 miast 
i 249 wsi. Spalono 37 kościołów, 
zabito ok. 11 tys. cywili, a 3400 
trafiło do niewoli, czyli w jasyr. 
Kolejne 80 tys. zginęło na skutek 
chorób i głodu. Na temat wtar-
gnięcia Tatarów na Mazury na-
zywane wówczas Prusami Ksią-
żęcymi powstała nawet pieśń 
składająca się z aż 20 zwrotek. 

Przeczytać w niej możemy: „Na-
ród nieznajomy, jak orzeł przy-
leciał z pogańskich krainów, 
wsystko poźreć zechciał, w nie-
winne granice niespodzianie 
wkroczył, bystrym koniem na 
nie gromnie przyskoczył.”

90% armii Gosiewskiego po-
ruszało się konno, więc działali 
bardzo szybko. Miejscowa lud-
ność nie była w stanie przygo-
tować się do obrony, ani nawet 
uciec w lasy. Nie bez przyczyny 
pozwalano na brutalność wojsk 
polsko-tatarskich. Król Polski 
Jan Kazimierz Waza chciał po-
przez brutalność nakłonić wład-
cę Prus Książęcych do tego, by 
ten zerwał sojusz ze Szwedami. 
Faktycznie udało się zawrzeć 
rozejm, ale był on krótkotrwały 
i naruszany niemal od pierwsze-
go dnia po jego podpisaniu.  To 
rozsierdziło króla Jana Kazimie-
rza. Dał on Gosiewskiemu wolną 
rękę. Ten mógł wysyłać zagony 
tatarskie do Prus. Pierwszy taki 
najazd dotarł aż w okolice Lu-
bawy – ok. 35 km od Brodnicy. 
Kolejny wypad nastąpił na po-
czątku zimy 1656 roku i ruszył 
na wschód od Olsztyna.

Na początku 1657 roku do od-
działów Gosiewskiego dołączył 
Stefan Czarniecki. Jego zada-
niem było robienie szumu w na-
szych okolicach, by odciągnąć 
Szwedów od głównej armii króla 
polskiego. Oddziały Czarnieckie-

go poruszały się więc w pobli-
żu Brodnicy i Golubia. Szwedzi 
chwycili przynętę. Przez Radzyń 
Chełmiński ruszyli w stronę Li-
nowa Królewskiego. Rozpoczęła 
się zabawa w kotka i myszkę 
oraz kolejne bitwy i potyczki.

Mimo upływu lat i wieków 
ludność polska na Mazurach 
wciąż miała w pamięci najazd 
tatarski z okresu potopu. Nie-
którzy naukowcy już po odzy-
skaniu przez Polskę niepodle-
głości wspominali, że ludność 
mazurska ma wielki żal do oj-
czyzny za straty wyrządzone 
w 1656 roku. Miłośnicy prozy 
Henryka Sienkiewicza mogą 
poczytać o tatarskiej wyprawie 
na Prusy w „Potopie” Henryka 
Sienkiewicza. Najsłynniejszym 
z Tatarów był wówczas Subchan 
Gazi aga. To jego ludzie niemal 
wzięli do niewoli króla szwedz-
kiego pod Warszawą. Lepiej po-
szło im ze zdrajcą – księciem Bo-
gusławem Radziwiłem, którego 
dorwali i pojmali w bitwie pod 
Prostkami. Niestety na skutek 
kłótni oddział tatarski opuścił 
armię polską i wrócił na Krym. 
Po drodze dopuszczał się gwał-
tów na ludności Podlasia. Rów-
nie nieciekawy los spotkał het-
mana Gosiewskiego. Został on 
podstępnie zamordowany przez 
przeciwników króla Jana Kazi-
mierza.

(pw)

XX wiek

Upadek świńskiego rodu
W jaki sposób nasi rolnicy radzili sobie z obowiązkowymi dostawy wie-
przowiny?

Na początku wprowadzania 
władzy komunistycznej w Pol-
sce istniały obowiązkowe kon-
traktacje świń. Rolnik musiał 
dostarczyć odpowiednią liczbę 
zwierząt. A że polski rolnik był 
sprytny, szybko wpadł na po-
mysł tego jak oszukać władzę 
i zaoszczędzić. Jednymi z pionie-
rów w tej dziedzinie mieli być 
rolnicy z lipnowskiego. Gospo-
darze oficjalnie zgłaszali mniej 
świń niż posiadali.

Przykładowo rolnik posia-
dał 3 świnie. Do kontraktacji 
zgłaszał dwie. Otrzymywał od 
państwa pewne dofinansowa-
nie, które przeznaczał na żyw-
ność dla trzech świń. Dwie „pań-
stwowe” karmił słabo, a trzecia 

„prywatna” była karmiona jak 
należy. Rolnicy szybko policzyli 
sobie, że łatwiej i szybciej było 
wyhodować dwie chude świnie 
niż jedną grubą. Na dwie chude 
potrzeba było ok. 100 kg paszy 
przez pół roku.

W powiecie lipnowskim 
na sprawę karlenia świńskiej 
rasy miał trafić Jan Różań-
ski, wiceprezes do spraw sku-
pu i kontraktacji. Zauważył, że 
przeciętna waga świń kontrak-
towanych i przeznaczonych na 
obowiązkowe dostawy wynosiła 
w 1952 roku 113 kg. Rok później 
przeciętna świnia odstawiana 
do państwa ważyła 112 kg, a rok 
później już tylko 111 kg. W po-
wiecie lipnowskim wzrastało 

też skupowanie przez państwo 
świń najniższej klasy IX. Kilo-
gram do kilograma i uzbierała 
się miarka. W ciągu zaledwie 
dwóch lat powiat lipnowski był 
„dłużny” państwu aż 110 tys. kg 
wieprzowiny.

Wychodziło więc na to, że 
każda świnia w lipnowskim 
miała niedowagę ok. 5 kg. – „Za-
miast więcej mięsa przy kości, 
mamy więcej kości przy mię-
sie. Mimo „wzrostu” pogłowia 
świń kolejki przed sklepami. Za-
mknięte kolo przyczyn i skut-
ków wiruje, a ceny rąbanki pod-
skakują w górę” – lamentowano 
w Życiu Warszawy.

(pw)

Początki tabaki
Pod koniec lat 90-tych rozpoczęła się wielka kariera 
uprawy tabaki, czyli tytoniu w naszych okolicach.

XX wiek

Jeszcze w 1928 roku tytoń 
uprawiano najczęściej we wiosce 
Wełcz pod Grudziądzem. Było to 
swoiste zagłębie tytoniowe, gdzie 
tą branżą trudniło się ok. 100 
osób. Później władze postanowi-
ły rozszerzyć uprawy na inne 
terytoria. W 1929 roku poletka 
tytoniu pojawiły się w 42 miej-
scowościach na terenie ówcze-
snego województwa pomorskie-
go. Łącznie zajmowały 750 mórg 
ziemi. Tytoń trafił także na pola 
w byłam powiecie wąbrzeskim. 
W naszych okolicach najwięk-
szym plantatorem tytoniu była 
Szkoła Rolnicza w Kowalewie. 
Dlaczego akurat w 1929 roku zde-
cydowano się na promocję tyto-
niu?

Chodziło o znalezienie al-
ternatywy dla zbóż. W tamtym 
czasie ich cena zaczęła raptownie 
spadać.  Przeciętny rolnik z jednej 
morgi ziemi mógł osiągnąć zysk 
1100 zł. Była to kwota dwukrotnie 
większa niż w przypadku upra-
wy żyta. Dodatkowo rząd dawał 
rolnikom, którzy chcieli rozpo-
cząć uprawę tytoniu, bezprocen-
towe zaliczki na inwestycje, np. 
suszarnie. Uprawa rozwijała się 
także po II wojnie światowej. Nie-
co starsi ludzie pamiętają jeszcze 
pola tabaki rosnącej w miejscu, 
gdzie obecnie wznoszą się bloki 
w Golubiu-Dobrzyniu.

(pw)
fot. ilustarcyjne

Wojna o Caritas
Na początku lat 50. władze starały się przejąć Ca-
ritas. Epizod z tej historii dotyczy m. in. parafii we 
Wrockach.

XX wiek

Organizacja charytatywna 
Caritas powstała przed I wojną 
światową. Wówczas dwaj księ-
żą z Poznania założyli Związek 
Polsko-Katolickich Towarzystw 
Dobroczynnych Związek Cari-
tas. Po II wojnie światowej wła-
dze komunistyczne dążyły do 
przechwycenia Caritasu, który 
posiadał m. in. szpitale. W 1949 
i 1950 roku w jednym z oddzia-
łów Caritasu doszło do nadużyć. 
Sprawę odpowiednio nagłośnio-
no i wykorzystano do przejęcia 
władzy w organizacji. Stworzono 
tzw. zarząd przymusowy. Jedno-
cześnie władze kościelne zaczęły 
likwidować Caritas w diecezjach.

Zaczęła się walka na linii 
państwo – kościół. Władze moc-
no nagłaśniały, gdy w którejś pa-
rafii wierni opowiedzieli się prze-
ciwko biskupom. Było tak m. in. 
we Wrockach. Zebranie we Wroc-

kach miał zwołać miejscowy pro-
boszcz – ks. Bernard Dąbrowski. 
Po dyskusji mieszkańcy przyjęli 
rezolucję w której poparli działa-
nia rządu i sprzeciwili biskupom. 
Można w niej było przeczytać 
m.in.: – „Stoimy zdecydowanie 
przy tezie, że każdy kapłan Polak 
winien żyć tymi zagadnieniami, 
którymi żyje lud. Współpracować 
z nim i z Rządem Ludowym. Do-
magamy się od wyższych władz 
kościelnych jak najszybszego 
uregulowania stosunków mię-
dzy Pastwem, a Kościołem na za-
sadzie oświadczenia Rządu”.

Podobne deklaracje udało się 
także zyskać z kilkudziesięciu 
innych parafii. W dawnej formie 
i z nowym, kościelnym zarządem 
Caritas przywrócono 10 paździer-
nika 1990 roku.

(pw)
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region  16 marca w kinie Nawojka odbędzie się III Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Żołnierze wyklęci”. 
Soliści mogą zgłaszać się do konkursu wokalnego tylko do 1 marca

trzeci festiwal dla wyklętych
– Zapraszamy do wzięcia 

udziału w III Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki „Żołnierze Wyklęci” 
– zachęca radny miejski i współor-
ganizator festiwalu Zbigniew Na-
piórski. – Mam nadzieję, że jeszcze 
więcej osób będzie chciało zgłębić 
tematykę poświęconą żołnierzom 
polskiego powojennego podziemia 
niepodległościowego, bohaterom 
stawiającym opór służbie bezpie-
czeństwa ZSRR oraz polskim wła-
dzom komunistycznym. Wartości 
przez nich wyznawane takie jak 
patriotyzm oraz zaangażowanie 
w obronę polskości są godne upa-
miętnienia i uczczenia. Jest to już 
trzeci festiwal, a tendencja, porów-
nując frekwencję pierwszego i dru-
giego festiwalu, jest zdecydowanie 
rosnąca. Zapraszam serdecznie.

O szczegółach wydarzenia 
będziemy informować na bieżąco. 
Zgłoszenia do udziału w konkursie 
wokalnym już są przyjmowane i co 
ważne wokaliści mają czas na zgło-
szenie swojego udziału w tylko do 
1 marca.

Organizatorami festiwalu 
są: Miejskie Centrum Kulturalne 
w Lipnie /ul. Piłsudskiego 22, tel. 54 
287 24 40/ i Stowarzyszenie Histo-
ryczno-Patriotyczne „Tożsamość”. 
Celem konkursu jest promocja 
młodych talentów i polskiej twór-
czości o tematyce patriotycznej, 
zdobywanie doświadczeń scenicz-
nych, kształtowanie umiejętności 
współzawodnictwa. Uczestników 
trzeciego  ogólnopolskiego festi-
walu mogą zgłaszać szkoły, domy 
kultury, placówki kulturalno-
oświatowe oraz osoby prywatne. 
Uczestnicy przygotować mają 
jedną piosenkę w języku polskim 
odpowiednio dobraną do wieku 
uczestnika, umiejętności wokal-
nych oraz tematyki organizowane-
go festiwalu. Wstępna kwalifikacja 
uczestników będzie się odbywać 
na podstawie przesłanych nagrań 
DEMO.

– O zakwalifikowaniu się do 
finału festiwalu poinformujemy 
drogą mailową oraz na stronie 
internetowej MCK w Lipnie – in-

formują organizatorzy. – Wyko-
nawcom może towarzyszyć akom-
paniament na żywo lub podkład 
muzyczny nagrany na płycie CD 
w formacie audio. Zgłoszenie wy-
konawców odbywa się poprzez 
przesłanie karty zgłoszenia do 
1 marca na adres podany MCK. 
Karty powinny posiadać pieczątkę 
placówki delegującej lub czytelny 
podpis opiekuna, dane kontakto-
we oraz dołączone CD z nagraniem 
DEMO. Werdykt oraz przyznane 
nagrody nie podlegają odwołaniu. 
Karty nadesłane po terminie nie 
będą uwzględniane.

Uczestników będzie ocenia-
ła Komisja Artystyczna powołana 
przez organizatora konkursu, wo-
kaliści przyjeżdżają na koszt wła-
sny. Ocenie będzie podlegał dobór 
repertuaru, umiejętności wokalne 
oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Konkurs będzie odbywał się w ka-
tegoriach wiekowych uczniów klas 
IV-VI szkół podstawowych, klas VII 
i VIII, uczniów szkół średnich i osób 
dorosłych. Konkurs rozpocznie się 

16 marca o godzinie 10.00 w kinie 
Nawojka (ulica Mickiewicza 33, 
Lipno). Konkurs przeznaczony jest 
tylko dla solistów. Istnieje możli-
wość zarezerwowania noclegów 
w Hotelu Korona w Lipnie.

Sobota 16 marca w naszym 
mieście upłynie pod znakiem hoł-
du i upamiętnienia żołnierzy wy-
klętych. W czasie pierwszego festi-
walu na scenie stanęło dziesięcioro 
młodych wokalistów. – Czuję się 
zaszczycony zaproszeniem na 
ogólnopolski festiwal poświęcony 
żołnierzom wyklętym – mówił 
wtedy poseł, a obecnie minister 
rolnictwa Jan Krzysztof Ardanow-
ski. – Samo zorganizowane takie-
go festiwalu jest wyjątkowe. Przez 
wiele lat o żołnierzach wyklętych 
nie wolno było mówić, nauczyciele 
o nich wspominający narażali się 
na szykany, a oficjalna, komuni-
styczna propaganda skazała tych 
bohaterów na wyklęcie i poniże-
nie. Dopiero w wolnej Polsce mo-
żemy im oddać hołd i szacunek, 
chociaż w 2017 roku, w XXI wieku 

wciąż są osoby, które te komu-
nistyczne kłamstwa powtarzają. 
W 2011 roku Sejm przyjął ustawę 
autorstwa nieżyjącego już wtedy 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
ustanawiającą Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych na 1 
marca. Wtedy to władze przyjęły 
w ustawie, że żołnierze wyklęci są 
naszymi narodowymi bohaterami. 
Wcześniej nazywano ich choćby 
zbrodniarzami z lasu. Dziękuję, że 
w tym patriotycznym wychowaniu 
chcą brać udział młodzi. W przy-
pominanych tu piosenkach zapi-
sana jest historia Armii Krajowej 
i żołnierzy wyklętych. 

Narodowy Dzień  Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych obchodzony jest 
w naszym kraju 1 marca. Jest świę-
tem upamiętniającym żołnierzy 
antykomunistycznego i niepodle-
głościowego podziemia.

Relację z III lipnowskiego fe-
stiwalu poświęconego żołnierzom 
wyklętym opublikujemy na łamach 
naszego tygodnika.

Lidia Jagielska

Już ruszyła kolejna edycja kon-
kursu poetyckiego o zasięgu ogól-
nopolskim, organizowanego nie-
przerwanie przez skępską książnicę 
publiczną. Na przesłanie lub osobi-
ste złożenie kompletu wierszy mło-
dzi poeci mają ostateczny czas do 
23 kwietnia, warto więc już dzisiaj 
przejrzeć swoje szuflady z wiersza-
mi, napisać wiersz pod kątem tego 
konkursu, poddać swoje dzieła oce-
nie fachowców. Organizatorzy cze-
kają na zgłoszenia. Potem zacznie 
się analiza formalna, prace juror-
skie i 8 czerwca poznamy kolejnych 
laureatów prestiżowego konkursu.

– Zapraszam do udziału mło-
dych poetów z całej Polski, ale liczę 
też niezmiennie na liczny odzew 
naszych lokalnych talentów – mówi 
inicjator konkursu, poeta i dyrek-
tor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Skępem Jerzy Kowal-
ski. – Celem naszego konkursu jest 
pobudzenie wrażliwości poetyckiej 
i aktywności twórczej w dziedzinie 
poezji wśród dzieci i młodzieży, 
konfrontacja twórczości poetyckiej, 
promowanie młodych twórców.

Wiersze oceniane będą ano-
nimowo przez doświadczonych 

poetów. W każdej z dotychczaso-
wych edycji uczestniczyło około 
100 tworców, chociaż były też lata 
rekordowe z blisko 160 młodymi 
poetami. W kwietniu dowiemy się, 
ile zgłoszeń wpłynie teraz. Nazwi-
ska i miejsca zamieszkania twór-
ców poznamy dopiero po ocenie 
i wybraniu najlepszych wierszy. 
Jurorzy czytać będą bowiem dzieła 
anonimowych autorów legitymu-
jących się godłem. Na laureatów 
czekają cenne nagrody, publikacja 
utworów konkursowych w tomi-
ku poezji „Świtanie wszechczasu” 
i udział w wiosennej gali poetyckiej 
twórców z całej Polski w malowni-
czym Skępem.

– W tym roku patronuje nam 
marszałek województwa kujawsko-
pomorskiego, starosta lipnowski 
i burmistrz miasta i gminy Skępe 
– mówi pomysłodawca konkursu 
Jerzy Kowalski. – Spotkanie z lau-
reatami tegorocznej edycji i fun-
datorami nagród zaplanowaliśmy 
na 8 czerwca. Warto spróbować, 
zachęcam. Ja też zaczynałem moją 
przygodę z poezją właśnie w takim 
konkursie. Wiersze nadesłane lub 
przyniesione do naszej biblioteki 

do 23 kwietnia oceniać będzie czte-
roosobowa komisja konkursowa.

Fundatorami nagród są posło-
wie, senatorowie z regionu, włoda-
rze gmin, organizacje, firmy, banki.

Dzięki temu wydarzeniu lite-
rackiemu Skępe znane jest w ca-
łej Polsce. Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki im. Gustawa Zielińskiego 
z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem młodych 
poetów. Swoją literacką drogę za-
czynali tu ludzie z różnych zakąt-
ków kraju.

– Życie się toczy, czas ucieka, 
a my organizujemy konkurs już po 
raz siedemnasty i z niecierpliwością 
czekamy na kolejne młode talenty 
poetyckie – mówi dyrektor biblio-
teki Jerzy Kowalski. – W konkursie 
może wziąć udział każdy piszący, 
niebędący członkiem profesjonal-
nego związku twórczego, w wieku 
od 10. do 21. roku życia. Tematyka 
utworów jest dowolna.

Jest więc znowu szansa na 
spróbowanie swoich sił i poddanie 
pod ocenę profesjonalistów wier-
szy, być może schowanych gdzieś 
na dno szuflady. Każdy młody po-
eta może przesłać (na adres Miej-
sko -Gminna Biblioteka Publiczna 
w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 
Skępe) w nieprzekraczanym ter-
minie do 23 kwietnia (decyduje 
data stempla pocztowego) zestaw 
trzech wierszy, które nie były 
wcześniej publikowane w wydaw-
nictwach zwartych, czasopismach 
ogólnopolskich, internecie oraz nie 
zostały nagrodzone w innych kon-
kursach.

W szesnastu edycjach konkur-
su jurorzy mieli możliwość ocenia-

nia twórczości poetów z różnych 
zakątków Polski. Zapewne tak bę-
dzie i w tym roku, bowiem konkurs 
ma już swoją markę, a niektórzy 
uczestnicy wracają do Skępego na 
wielką ucztą poetycką po kilka-
kroć.

Prace konkursowe muszą być 
napisane wyłącznie pismem dru-
kowanym (przy pomocy kompute-
rowego edytora tekstu) w czterech 
egzemplarzach (każdy wiersz na 
papierze o formacie A-4). Nadsy-
łane na konkurs zestawy wierszy 
powinny być opatrzone godłem 
(rodzaj pseudonimu, znak rozpo-
znawczy umieszczony pod wier-
szem). Nazwisko, imię, dokładny 
adres, numer telefonu oraz wiek 
należy umieścić w osobnej, zaklejo-
nej kopercie (wiek autora umieścić 
należy również na kopercie z wier-
szami oraz obok godła pod wier-
szem) opatrzonej takim samym 
godłem i dołączyć do zestawu 
wierszy. Prace będą oceniane bo-
wiem w odpowiednich kategoriach 
wiekowych. Na kopercie uczestnicy 
muszą koniecznie dopisać: „Ogól-
nopolski Konkurs Poetycki”.

– Na konkurs w minionym 
roku wpłynęło 107 zestawów nade-
słanych przez uczestników w prze-
dziale wiekowym 10-21 lat – mówi 
Jerzy Kowalski. – Łącznie nadesła-
no 286 wierszy.

Wiersze czytali i oceniali: Je-
rzy Kowalski (dyrektor Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Skępem, poeta), Monika Kowal-
ska (nauczyciel, poetka), Edyta 
Czachorowska (nauczyciel) i Zbi-
gniew Żuchowski (nauczyciel, po-
eta). Wszystko wskazuje na to, że 

i w tym roku jury będzie obrado-
wać w tym składzie.

Organizatorzy nie zwracają 
nadesłanych tekstów i zastrzegają 
sobie prawo do publikowania na-
grodzonych i wyróżnionych wier-
szy bez zgody autorów. Zwycięzcy 
i osoby nagrodzone zobowiązane 
są do osobistego odbioru nagród 
w dniu uroczystego wręczenia ich 
(bądź za zgodą organizatorów w in-
nym terminie uzgodnionym z dy-
rektorem biblioteki). W przypadku 
nieodebrania nagrody organizato-
rzy zastrzegają, iż nagrody nie będą 
wysyłane do laureatów (z wyjąt-
kiem szczególnych uzasadnionych 
przypadków). Nieodebrane nagro-
dy przepadają na poczet przyszłych 
edycji Konkursu Poetyckiego im. 
Gustawa Zielińskiego w Skępem.

– Czekamy na zgłoszenia – 
mówi dyrektor Jerzy Kowalski. 
– Termin regulaminowy upłynie 
oczywiście 23 kwietnia. Decyduje 
data stempla pocztowego, a więc 
na komplet zgłoszeń będziemy 
musieli poczekać jeszcze kilka dni, 
dając czas kurierom czy poczcie 
na dostarczenie do nas przesyłek 
nadanych ostatniego dnia trwania 
konkursu. Zachęcam niezmien-
nie do zgłaszania swoich wierszy 
do naszego konkursu, jest jeszcze 
czas.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy skępskiej 
książnicy pod numerem telefonu 
54 287 70 15. Patronem medialnym 
konkursu niezmiennie jest tygo-
dnik CLI. Relację z gali zamieścimy 
tradycyjnie na naszych łamach. Do 
tematu wrócimy.

Lidia Jagielska

Region

Poeci do piór
Poeci w wieku od 10 do 21 lat już mogą zgłaszać swoje 
wiersze do XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego im. Gustawa Zielińskiego organizowanego 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skę-
pem. Patronem medialnym popularnych zmagań li-
terackich jest tygodnik CLI
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Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam samochód marki VW Passat 2.0TDI 
Variant Common rail. Rok produkcji 2009, 
przebieg 198000km. Dwa komplety opon. Bez-
wypadkowy i niemalowany. Auto na bieżąco ser-
wisowane. Nowe sprzęgło i wiele innych rzeczy. 
Zapraszam. Lipno, tel. 693 738 600

Sprzedam felgi stalowe komplet do Corsy C/B 
R14 100x4 razem z kołem dojazdowym, wszyst-
ko za 100zł, tel. 510 273 932

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

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 
oZajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy 
okolicznościowe, 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

Język angielski i niemiecki - korepetycje dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, Wąbrzeźno, tel. 692 316 
549

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

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

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

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

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

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

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i tortyR E K L A M A
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Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Golub-Dobrzyń, Plac 1000 lecia 13b, tel. 
516 126 855

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

Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

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

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

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

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

Sprzedam książki-Naprawiam samochody-
Volkswagen (POU), Fiat Seicento i inne, stan 
bardzo dobry, wszystko za 50zł, tel. 510 273 
932

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

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

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
FF.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

Magazyn opałowy Marchewka, Golub-Dobrzyń, 
ul. Sokołowska 44, tel. 56 683 37 99
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Gałczewo najlepsze w powiecie
SIATKÓWKA  Powiatowe Mistrzostwa Piłki Siatkowej w Gałczewie zgromadziły wiele silnych drużyn z oko-
licznych gmin. Zawody odbyły się w dniach 5-6 lutego. Zmagania zdominowali gospodarze

W rywalizacji dziewcząt naj-
lepsze okazały się zawodniczki 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Gałczewie. Wśród chłopców 
po raz kolejny zwyciężyli także 
gospodarze. Najlepsze drużyny 
(I-III miejsce) otrzymały puchary 
starosty golubsko-dobrzyńskiego, 
a pozostałe ekipy zostały nagro-
dzone pamiątkowymi dyploma-
mi. Mistrzowie powiatu dziewcząt 
i chłopców będą reprezentować 
nasz region w ćwierćfinale woje-
wódzkim w lutym 2019 r.

Wyniki zawodów dziewcząt:
1. Zespół Szkolno-Przedsz-

kolny w Gałczewie
2. Szkoła Podstawowa nr  

1 w Golubiu-Dobrzyniu
3. Zespół Szkół Miejskich 

w Golubiu-Dobrzyniu
4. Szkoła Podstawowa w Cie-

chocinie
5. Zespół Szkół w Działyniu
6. Zespół Szkół w Radomi-

nie
7. Szkoła Podstawowa w Ko-

walewie Pomorskim

Wyniki zawodów chłopców:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Gałczewie
2. Szkoła Podstawowa w Cie-

chocinie
3. Zespół Szkół Miejskich w Go-

lub-Dobrzyń
4. Zespół Szkół w Radominie
5. Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-

Dobrzyniu
6. Szkoła Podstawowa w Ko-

walewie Pomorskim
(ak), fot. Powiat 

Golubsko-Dobrzyński

Piłka nożna

Golub-Dobrzyń na czele
30 stycznia br. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w piłce halowej chłop-
ców – kategoria wiekowa 2008 i młodsi.

W zawodach uczestniczyło  
6 najlepszych drużyn wyłonio-
nych w rozgrywkach gminnych. 
Wyniki zawodów przedstawia-
ją się nastepująco: I miejsce 
– Zespół Szkół Miejskich w Go-

lubiu-Dobrzyniu, II miejsce – 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Go-
lubiu-Dobrzyniu, III miejsce 
– Szkoła Podstawowa w Świę-
tosławiu, IV miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Wielkiej Łące, 

Gmina Ciechocin

Druhowie w formie
Sześć drużyn z terenu gminy Ciechocin wzięło udział 
w turnieju piłki nożnej w Nowej Wsi.

Ekipy rywalizowały o Puchar 
Komendanta Gminnego dh Micha-
ła Sztandarskiego. Zawody na sali 
w Nowej Wsi odbyły się w dwóch 
fazach: grupowej i pucharowej. 
Wygrała drużyna z OSP Rudaw, 
która w finale pokonała OSP Cie-
chocin. W tzw. małym finale o trze-
cie miejsce OSP Małyszyce wygrały 
z OSP Nowa Wieś. Kolejne lokaty 

przypadły jednostkom z Miliszew 
i Świętosławia. Drużyna z Rudawia 
zyskała nie tylko puchar, ale także 
możliwość reprezentowania gminy 
Ciechocin podczas etapu powiato-
wego. Sędzią Turnieju był Animator 
Sportu Gminy Ciechocin, Robert 
Malanowski.

(pw)
fot. nadesłane

V miejsce – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Ostrowitem,  
VI miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Kowalewie Pomorskim.

Należy podkreslić, że po-
ziom gry jak na tak młodą grupę 
wiekową był wysoki i wyrówna-
ny, wiele spotkań trzeba było 
rozstrzygnąć rzutami karnymi. 
Tradycyjnie wszystkie zespo-
ły otrzymały dyplomy, zaś trzy 
pierwsze miejsca, także pucha-
ry. Wszystkim drużynom oraz 
opiekunom serdecznie gratulu-
jemy.

(ak)
fot. Powiat 

Golubsko-Dobrzyński


