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Pijany 69-latek 
narozrabiał
69-letni mieszkaniec Rypina odpowie za kierowanie 
pojazdem po pijanemu, a także za spowodowanie 
kolizji. Mężczyzna prowadził pojazd, mając w organi-
zmie prawie 2 promile alkoholu.
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W środę (16.01.2019) do dziel-
nicowego gminy Skrwilno za-
dzwonił pracownik urzędu gmi-
ny i powiadomił, że przed chwilą 
znany mu 60-letni mieszkaniec 
znieważył pracownicę socjalną 
oraz groził jej pozbawieniem 
życia, po czym odjechał.

– Policjanci ustalili na miej-
scu, że mężczyzna przyszedł 
do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i zażądał pomocy fi-

nansowej, a nie rzeczowej jaką 
już otrzymywał. Gdy spotkał się 
z odmową, wszczął awanturę, 
w trakcie której znieważył pra-
cownicę socjalną oraz groził jej 
pozbawieniem życia. W trakcie 
przeprowadzanej interwencji 
mundurowi przez okno budyn-
ku zauważyli 60-latka, który je-
chał rowerem. Od razu udali się 
do niego i wtedy okazało się, że 
był pijany. Badanie alkomatem 

wykazało ponad promil alkoho-
lu – mówi st. asp. Dorota Rupiń-
ska z KPP Rypin.

Dzielnicowi zatrzymali 
mężczyznę i udali się z nim na 
badanie lekarskie. 60-latek był 
nadal agresywny i nie reagował 
na polecenie policjantów, aby 
się uspokoił. Przebywając w po-
czekalni przychodni, nadal uży-
wał słów wulgarnych, zakłócał 
spokój publiczny oraz znieważył 
funkcjonariusza policji.

W czwartek (17.01.19) 60-
latek usłyszał trzy zarzuty kar-
ne. Dotyczyły one znieważenia 
funkcjonariuszy publicznych 
oraz kierowania gróźb karal-
nych. Prokurator zastosował 
wobec niego dozór policyjny. 
Mężczyzna odpowie również na 
kierowanie rowerem w stanie 
nietrzeźwości oraz za zakłóca-
nie porządku publicznego na 
terenie urzędu w Skrwilnie oraz 
przychodni w Rypinie.

Krewkiemu 60-latkowi gro-
zi do roku pozbawienia wolności 
oraz wysoka grzywna.

(ak), fot. ilustracyjne

W sobotę (19.01.2019) dyżurny 
policji odebrał zgłoszenie, o tym że 
na ulicy Mleczarskiej w Rypinie do-
szło do zdarzenia drogowego, gdzie 
kierowca peugeota uderzył w ba-
rierkę ochronną mostu. Na miejsce 
natychmiast udali się policjanci. 
Za kierownicą zastali 69-letniego 
mieszkańca Rypina.

– Jak się okazało, mężczyzna 
jadąc ulicą Mleczarską, w pewnym 
momencie uderzył w betonowy 
fundament mostu po prawej stro-
nie drogi, a następnie zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i zatrzymał 
się. Policjanci podczas wykonywa-
nia czynności wyczuli woń alkoho-

lu od kierowcy pojazdu. Gdy spraw-
dzili jego stan trzeźwości, okazało 
się, że w organizmie miał prawie 2 
promile alkoholu – mówi st. asp. 
Dorota Rupińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie.

Na szczęcie w tym przypadku 
nikomu nic się nie stało. To jest nie-
stety kolejny przykład nieodpowie-
dzialnego kierowcy. Mężczyzna od 
razu stracił prawo jazdy. Za swoje 
zachowanie odpowie przed sądem. 
Grozi mu do 2 lat pozbawienia wol-
ności i wysoka grzywna. Odpowie 
również za spowodowanie kolizji 
drogowej.

(ak), fot. KPP Rypin
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Rozmowa z filmowcem 
Magdaleną Bryll

WYWIAD  Magdalena Bryll to absolwentka kierunku Animacja Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Pracowała przy przy produkcji kilkunastu filmów, m. in. nagrodzonego 
Oskarem „Piotrusia i wilka”. Obecnie prowadzi warsztaty animacji poklatkowej. W czasie ferii w rypiń-
skiej bibliotece uczyła dzieci jak ożywić papierowe postacie

– Jak wyglądają zajęcia 
prowadzone przez panią?

– Jest to skrócony kurs ro-
bienia filmu animowanego me-
todą poklatkową. Zaczynamy od 
wymyślenia wspólnie scenariu-
sza, potem tworzymy scenogra-
fię, rysujemy postacie i na koń-
cu tradycyjną techniką animacji 
poklatkowej powstaje film.

– Jakie cechy powinien 
mieć animator?

– Przede wszystkim cierpli-
wość, dokładność i zaangażowa-
nie.

– Czy ważne są zdolności 
plastyczne, umiejętność ma-
lowania i rysowania?

– Ważne, ale nie najważ-
niejsze. Liczy się pomysłowość, 
szukanie drogi dochodzenia do 
pożądanego efektu. Na przykład 
film „Narodziny narodu” Kami-

la Polaka został zrobiony przy 
użyciu wyłącznie kropek. Z dru-
giej strony nie podejrzewam, 
żeby Daniel Szczechura nie 
umiał rysować, w końcu studio-
wał w Akademii Sztuk Pięknych. 
W polskim filmie animowanym 
często dominuje minimalizm, to 
nie jest grafika jak z Disney’a.

– Po stworzeniu obra-
zu trzeba dodać dźwięk. Jak 
przebiega jego nagrywanie?

– Stosujemy różne sztuczki. 
Oprócz mowy efekty osiągamy 
poprzez np. stukanie, tupanie. 
Odgłosy walki na miecze uzy-
skaliśmy uderzając ostrzami 
nożyczek. W tej materii rów-
nież przydaje się kreatywność. 
Muzykę bierzemy z internetu, 
z platform, które udostępniają 
ją bezpłatnie. Tłumaczę dzie-
ciom, co to są prawa autorskie, 

że nie możemy użyć dowolne-
go utworu i dlaczego tak jest. 
To bardzo ważne, bo wówczas 
film nie będzie mógł pojawić się 
w sieci i nie będzie można poka-
zywać go w kinach.

– Jak animacja poklatko-
wa ma się obecnie do kompu-
terowej? 

– Mam wrażenie, że prze-
żywa renesans. Gdy pojawiły się 
programy do tworzenia animacji 
w komputerze, nastąpiło zachły-
śnięcie tą techniką. Z czasem 
stała się popularna i dostępna 
dla każdego. Można sobie ścią-
gnąć aplikację na komórkę i się 
tym bawić. Co jest powszechne, 
nie staje się wyzwaniem, więc 
wielu artystów powraca do ani-
macji poklatkowej. Kiedyś robi-
liśmy w Semaforze reklamę wy-
konaną na szydełku. Trudno by 

było osiągnąć identyczną tek-
sturę komputerowo.

– Do Rypina przyjeżdża 
pani już kolejny raz. Pro-
szę powiedzieć jak układa 
się współpraca z biblioteką 
i z dziećmi, które korzystają 
z warsztatów.

– Bardzo dobrze, lubię tu-
taj pracować. Rypińska biblio-
teka była jednym z pierwszych 
miejsc, w których prowadziłam 
zajęcia po tym jak założyłam 
swoją firmę Poklatkowo.pl. Od 
tego czasu przyjeżdżam co rok. 
Pojawiają się te same dzieci, 
przybywa też nowych. Z tego 
wniosek, że ta forma zajęć jest 
dla uczestników interesująca, 
mimo że nie można się na nich 
obijać, jest określony czas na 
zrobienie filmu.

– Skąd pomysł na tego 

rodzaju działalność? Wyma-
ga ona bycia w nieustających 
rozjazdach, nie lepiej było 
pracować w jednej instytucji 
i mieć święty spokój?

– Święty spokój nie jest dla 
mnie, lubię zmiany i wyzwa-
nia. Założyłam firmę osiem lat 
temu, kiedy to pracy dla takich 
ludzi jak ja było bardzo mało. 
Żeby z czegoś żyć i nie trwać 
w wiecznym oczekiwaniu na ko-
lejne zlecenie, wzięłam sprawy 
w swoje ręce. Okazało się, że za-
potrzebowanie na zajęcia z ani-
macji są całkiem spore. Dzieci 
i dorośli, bo i dla nich prowadzę 
warsztaty, lubią się uczyć cze-
goś zupełnie nowego.

– Dziękuję za rozmowę 
i do zobaczenia za rok.

– Dziękuje i do zobaczenia.
Tekst i fot. (jd)

Gmina Wąpielsk

Odeszła Agnieszka Jarząbek
20 stycznia nagle zmarła Agnieszka Jarząbek, radna gminy Wąpielsk. Była mądra, 
wrażliwa, ciepła, powszechnie lubiana.

Pochodziła z Warszawy, 
w Lamkowiźnie mieszkała kilka-
naście lat. Angażowała się w po-
prawę jakości życia mieszkań-
ców i ochronę przyrody okolicy, 
w której mieszkała. Ksiądz Jacek 
Dudkiewicz wspomina Ją z du-
żym szacunkiem:

– O Agnieszce mówiono, że 
niosła w sobie promień światła. 
Była osobą dzielną, z charakte-

rem a jednocześnie delikatną, 
gotową do niesienia pomocy. 
Nie poddawała się przeciwno-
ściom życia, nie oglądała się na 
nagrody i słowa uznania. Umiała 
słuchać i rozumieć innych ludzi. 
Mieszkańcy gminy mówili o niej 
„nasza warszawianka”. Na słowo 
„nasza” trzeba było zapracować 
odpowiednią postawą. Agnieszka 
swoim życiem tu, na tej ziemi, 

ma pomnik wystawiony w ludz-
kich sercach.

W zeszłym roku wystarto-
wała pierwszy raz w wyborach 
do rady gminy. Zdobyła ponad 
54% głosów i 20 listopada 2018 
roku po złożeniu przysięgi zosta-
ła samorządowcem. Los sprawił, 
że była radną tylko przez dwa 
miesiące. Cześć Jej pamięci.

Tekst i fot. (jd)
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Gospodynie łączą się
POWIAT  Koła gospodyń wiejskich ostatnio mogły wystąpić o dotacje. Aby otrzymać pieniądze, koła 
musiały się zarejestrować. W naszym powiecie zarejestrowało się ich 40. Kolejną nowością jest fakt, 
że zarejestrowane grupy gospodyń będą mogły zarabiać

O G Ł O S Z E N I E

KGW są ruchem działającym 
od wielu lat w polskiej wsi. Każ-
demu koła gospodyń kojarzą się 
z domowymi smakołykami i ręko-
dziełem. Często panie były ograni-
czone finansami. Pod koniec ubie-
głego roku weszła w życie ustawa 
o KGW. Zgodnie z nią koła powinny 
działać na rzecz poprawy sytuacji 
społeczno-zawodowej mieszkanek 
wsi. Drugą misją ma być wkład 
w rozwój terenów wiejskich. KGW 
zyskały osobowość prawną. Będą 
mogły prowadzić działalność na 
własny rachunek, co do tej pory nie 
było możliwe. Zaistniała również 
możliwość dotacji na start. Aby 

otrzymać pieniądze, koło musiało 
spełnić pewne warunki. Wytyczne 
dotyczą m. in. wpisu do Krajowego 
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz złożenie wniosku do ARiMR.

W powiecie rypińskim wnioski 
o dotacje złożyło 40 kół gospodyń. 
To o wiele więcej niż w powiecie 
golubsko-dobrzyńskim, gdzie za-
rejestrowało się 13 kół. Liczbą chęt-
nych gospodyń szczególnie mogą 
pochwalić się gminy Rypin i Brzu-
ze. Tylko jedno KGW nie złożyło 
wniosku o fundusze ze względu na 
przekroczenie terminu.

– W gminie Rypin jest te-
raz 15 kół, w gminie Brzuze 12 kół, 

w gminie Rogowo i Wąpielsk po 
6 kół, a w gminie Skrwilno 1 koło 
– informuje Adam Wojtalewicz 
z powiatowego biura ARiMR w Ry-
pinie. – Spośród zarejestrowanych 
kół gospodyń 4  z nich przysługuje 
płatność w kwocie 4 tys. zł. Reszta 
otrzyma po 3 tys. zł.

Wysokość dotacji jest uzależ-
niona od ilości członków w kole. 
Koło liczące do 30 osób może 
otrzymać 3 tys. zł. Dotację w wyso-
kości 4 tys. zł może dostać koło ma-
jące do 75 osób. Koło liczące powy-
żej 75 osób ma szansę dostać 5 tys. 
zł. Minimalna liczba członków koła 
to 10 osób. Otrzymane pieniądze 
KGW muszą wydać do końca marca 
na cele określone w statucie. Ostat-
niego dnia kwietnia upływa termin 
złożenia sprawozdań razem z fak-
turami i rachunkami.

KGW mogą tworzyć osoby, 
które ukończyły 18 lat i stale za-
mieszkują na obszarze wsi będącej 
terenem działalności koła. Należy 
zaznaczyć, że terenem działalności 
nie musi być jedna wieś, ale kilka. 
Obowiązkowe jest uchwalenie sta-
tutu i wybór komitetu założyciel-

skiego. W działania KGW może włą-
czyć się młodzież, która ukończyła 
13 lat. Wtedy potrzebna jest zgoda 
rodziców lub opiekunów. Co cieka-
we do kół gospodyń mogą również 
należeć mężczyźni.

Koła gospodyń mogą odegrać 
ważną rolę dla wiejskiej społecz-
ności. Według ustawy powinny 
wspierać i rozwijać lokalną kultu-
rę, oświatę, przedsiębiorczość oraz 
upowszechniać wiedzę na temat 
gospodarowania i prowadzenia go-
spodarstw domowych. Szczególną 
rolę ma tu również rozwój kultury 
ludowej i podtrzymywanie trady-
cji.

– Nasze koło liczy 22 osoby. 
Działamy od lat 50., zarejestrowa-
łyśmy się na nowych zasadach i bę-
dziemy miały do dyspozycji 3 tys. zł 
– opowiada przewodnicząca KGW 
Kowalki Renata Kopaczewska. – 
Jeszcze nie wiemy dokładnie, na co 
wydamy pieniądze. Mamy czas do 
31 marca. Na pewno potrzebujemy 
wyposażenia, zwłaszcza sprzętu 
AGD. Myślę, że fundusze wykorzy-
stamy na ten cel. Realizujemy się 
w gastronomii i rękodziele. Wysta-

wiamy swoje dzieła podczas róż-
nych imprez, np. na dożynkach, jar-
marku bożonarodzeniowym oraz 
podczas wydarzeń  naszej okolicy. 

– Obecnie jest nas 39 – mówi 
przewodnicząca KGW Ostrowite 
Daniela Gutmańska. – Teraz mamy 
Dzień Babci, czeka nas organizacja 
jubileuszu 55-lecia koła i Dnia Ko-
biet. Pieniądze mają się gdzie ro-
zejść, damy radę z terminami. Panie 
są bardzo miłe, grzeczne, przycho-
dzą roześmiane, przyjemnie się 
z nimi pracuje. Należę do koła już 
od 16. roku życia. Trzeba prowadzić 
to dalej, jest bardzo dobrze.

KGW można w dalszym ciągu 
rejestrować, chociaż nabór na dota-
cje jest już zamknięty. Możliwe jest 
dołączenie do istniejących już KGW. 
Obecnie nie ma informacji o kon-
tynuowaniu pomocy na start. Naj-
prawdopodobniej gminy dalej będą 
wspierać koła. Wójt gminy Brzuze 
deklaruje dalsze chęci współpra-
cy i wsparcia, a także wystąpił już 
o zwolnienie z opłat bankowych na 
rzecz kół.

(dr)
fot. ilustracyjne



społeczeństwo4 Czwartek 24 stycznia 2019 RYPIN–CRY.PL

Ferie na wesoło
GMINA RYPIN  Pierwszy tydzień ferii w Mariankach minął pod znakiem dobrej zabawy, a wszystko 
za sprawą pań z KGW. Atrakcji było co niemiara

W czasie zajęć plastycznych 
dzieci wykonywały m. in. kwia-
ty z bibuły. Papierowe bukiety 
były doskonałym prezentem dla 
babć i dziadków z okazji ich świę-
ta. W kolejnym dniu uczestnicy 
warsztatów tworzyli niesamo-
wite ozdoby. Dzieci wykazały się 
niezwykłą kreatywnością i pomy-
słowością. Z kolorowych skarpet 
powstały zabawne skrzaty, które 
opanowały świetlicę w Marian-
kach. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się również zajęcia kuli-
narne pod okiem profesjonalisty 
w tej dziedzinie – Krzysztofa Ja-

worskiego z Żuław. Dzieci wspa-
niale bawiły się podczas dekoro-
wania pierników. Organizatorzy 
nie zapomnieli o poczęstunku 
w postaci pieczonych kiełbasek 
i słodkości.

– Połączenie dobrej  zaba-
wy z nauką okazało się strzałem 
w dziesiątkę – przyznaje Kata-
rzyna Paszke, przewodnicząca 
KGW w Mariankach. – Chcieliśmy, 
by dzieci aktywnie spędziły swój 
czas wolny, zamiast marnować go 
przed ekranem telewizora, kom-
putera czy tabletu. Wszystkie 
zajęcia dostarczyły uczestnikom 

wiele radości i niezapomnianych 
wrażeń. Niewątpliwą atrakcją 
była wizyta specjalnego gościa, 
który poprowadził warsztaty ku-
linarne. Dzieci mogły wczuć się 
w rolę kucharza, przyrządzając 
pyszne wypieki. Dzięki naszemu 
sołtysowi – Janowi Pankowskie-
mu – uczestnicy otrzymali drob-
ne upominki. Muszę przyznać, że 
mile zaskoczyła nas frekwencja. 
Widok uśmiechniętych dzieci był 
dla nas najlepszą nagrodą za trud 
włożony w realizację zajęć.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Rypin

U seniorów zabawa na 102
Karnawałowe szaleństwo trwa. W miniony czwartek bal dla seniorów zorganizo-
wał rypiński  Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zespół Liberta z Rypina sprawił, 
że parkiet był cały czas zapełniony 
parami pląsającymi w rytm tanecz-
nych przebojów. W przerwie mię-
dzy tańcami była kawa i ciasteczka. 
Na stołach nie zabrakło również 
mięsnych przysmaków oraz domo-
wych ciast. Rypińscy seniorzy jak 
zwykle pokazali, że mimo upływu 
lat wciąż nie brakuje im wigoru 
i pogody ducha. Z okazji Dnia Babci 
i Dziadka członkowie koła przygo-
towali wyjątkowe przedstawienie. 
Recytowane wiersze i śpiewane 
piosenki wywołały salwy śmiechu 
na sali. Swojego zadowolenia z im-
prezy nie kryła Jadwiga Dąbrowska, 

przewodnicząca związku.
– Według mnie warto spędzać 

swój czas wolny z bliskimi na za-
bawie, niż marnować go przed te-
lewizorem. Zawsze powtarzam, że 
bezczynność osłabia ciało i ducha. 
Aktywność w każdym wieku jest 
doskonałym sposobem na zdrowie 
i dobre samopoczucie. Człowiek 
trochę potańczy i od razu czuje się 
lepiej. Staramy się, by w kole pano-
wała prawdziwa rodzinna atmos-
fera. Dlatego zachęcam wszystkich 
seniorów do dołączenia do naszego 
grona – mówi Jadwiga Dąbrowska.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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75 mln zł w marszałkowskim 
budżecie obywatelskim

REGION  W minionym roku Urząd Marszałkowski w Toruniu uruchomilł środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na różnego rodzaju formy aktywizacji lokalnych wspólnot oraz wspieranie osób zagrożo-
nych wykluczeniem, w których kluczem do sukcesu jest czynny udział mieszkańców i innych partnerów 
z sąsiedztwa

Wsparcie dzielono w ra-
mach konkursów na projekty 
grantowe – nabory wniosków 
ogłaszają Lokalne Grupy Dzia-
łania. Uzyskane środki trafiają 
na organizację klubów samopo-
mocy, świetlic środowiskowych, 
klubów młodzieżowych, działa-
nia liderów aktywności lokalnej, 
usługi wzajemnościowe oraz 
projekty wspierające bezrobot-
nych w powrocie na rynek pra-
cy. Pula środków to 75 milionów 
złotych.

– Powierzając w ręce lokal-
nych społeczności środki oraz 
narzędzia, by z tych pieniędzy 
skorzystać, tworzymy budżet 
obywatelski w skali wojewódz-
kiej. Wspólnie z lokalnymi gru-
pami działania i działającymi 
w ich strukturach instytucjami 
i organizacjami możemy w ten 
sposób skutecznie reagować 

na realne potrzeby i problemy 
mieszkańców. To pieniądze na 
wiele ważnych społecznie dzia-
łań, w których świetnie spraw-
dzą się między innymi organi-
zacje pozarządowe – tłumaczy 
marszałek Piotr Całbecki.

Lokalne Grupy Działania 
to organizacje tworzone przez 
mieszkańców, organizacje po-
zarządowe i samorządy. Ich cel 
to realizacja inicjatyw aktywi-
zujących lokalne społeczności. 
W województwie jest 28 takich 
partnerstw. Działają w mia-
stach i na obszarach wiejskich 
w ramach instrumentu „Rozwój 
Lokalny Kierowany przez Spo-
łeczność” (RLKS) i korzystają 
zarówno ze środków unijnych, 
którymi dysponuje urząd mar-
szałkowski. Kujawsko-Pomor-
skie jest jedynym polskim regio-
nem, który realizuje RLKS w tak 

dużej skali.
Jednym z instrumentów, 

w które samorząd województwa 
wyposażył Lokalne Grupy Dzia-
łania, jest wsparcie grantowe na 
realizację projektów ułatwiają-
cych społecznościom lokalnym 
integrację, aktywizację społecz-
ną i zawodową mieszkańców 
oraz rozwój przedsiębiorczości 
społecznej. To działania, które 
finansowane są w ramach na-
szego Regionalnego Programu 
Operacyjnego i które skierowa-
ne są zarówno do mieszkańców 
wsi jak i wszystkich miast w wo-
jewództwie.

Nabory wniosków o wspar-
cie Lokalne Grupy Działania 
ogłaszały na swoich stronach 
internetowych. Wnioskować 
mogły o nie między innymi or-
ganizacje pozarządowe, pod-
mioty ekonomii społecznej oraz 
firmy i instytucje, które kierują 
pomoc bezpośrednio do człon-
ków lokalnych społeczności. 
Chodzi zwłaszcza o pomoc oso-
bom zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – 
w tym bezrobotnym, niepełno-
sprawnym i niesamodzielnym 
oraz ich otoczeniu.

Wsparcie mogło trafić 
na trzy rodzaje 
przedsięwzięć:
– Działania z zakresu aktyw-

nej integracji o charakterze śro-
dowiskowym. Pomoc umożliwi 
tworzenie klubów samopomocy 
świadczących usługi opiekuńcze 
i asystenckie dla osób niesamo-
dzielnych; świetlic środowisko-

wych i klubów młodzieżowych 
pomagających w wychowywa-
niu i aktywizujących młodych 
członków lokalnych społeczno-
ści oraz klubów pracy wspiera-
jących osoby bezrobotne w po-
szukiwaniu zatrudnienia. To 
także wsparcie na organizację 
zajęć terapeutycznych, szko-
leń pozwalających zdobyć nowe 
kwalifikacje zawodowe oraz 
profesjonalne doradztwo umoż-
liwiające aktywizację społeczną 
i powrót na rynek pracy. Środki 
trafią również na pokrycie kosz-
tów zatrudnienia asystentów 
osób niepełnosprawnych oraz 
osób świadczących pomoc ro-
dzinom marginalizowanym.

– Działania w zakresie orga-
nizowania społeczności lokalnej 
i animacji społecznej. Chodzi 
między innymi o organizację 
usług wzajemnościowych i sa-
mopomocowych, w tym po-
krycie kosztów wolontariatu. 
To także wsparcie na pokrycie 
kosztów zatrudnienia animato-
ra lub lidera aktywności lokal-
nej, czyli osób które integrują 
mieszkańców i pobudzają ich 
do wspólnych działań na rzecz 
lokalnych społeczności. Pomoc 
trafi też na projekty z zakresu 
edukacji społecznej i obywatel-
skiej, oraz organizację imprez 
i spotkań integracyjnych, kul-
turalnych, sportowych i ekolo-
gicznych.

– Działania wspierają-
ce rozwój przedsiębiorczości 
społecznej. Wsparcie pomoże 
w budowaniu partnerstw pu-

bliczno-społecznych z udziałem 
samorządów lokalnych i pod-
miotów ekonomii społecznej, 
czyli firm i organizacji działają-
cych na rzecz reintegracji zawo-
dowej osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym.

Projekt grantowy oznacza, że 
procedura ubiegania się o środki 
jest uproszczona. Maksymalne 
wysokość wsparcia to: 150 tysię-
cy złotych – w przypadku pro-
jektu, którego efektem będzie 
znalezienie zatrudnienia przez 
część jego uczestników; oraz 50 
tysięcy złotych – w przypadku 
grantów zakładających wzrost 
efektywności społecznej.

Większość LGD już zakoń-
czyła przyjmowanie wniosków. 
W pierwszym półroczu 2019 
roku powinniśmy poznać bene-
ficjentów konkursów. Obecnie 
wnioski przyjmuje Lokalna Gru-
pa Działania „Grudziądzki Spi-
chlerz”.

Marszałkowski 
budżet obywatelski 
w liczbach:
– Do podziału przez  

28 Lokalnych Grup Działania jest  
75 milionów zł,

– Maksymalna kwota wspar-
cia beneficjentów to 150 tysięcy 
złotych – w przypadku projektu, 
którego efektem będzie znale-
zienie zatrudnienia przez część 
jego uczestników lub 50 tysięcy 
złotych – w przypadku grantów 
zakładających wzrost efektyw-
ności społecznej.

(red)
fot. ilutracyjne

Rypin

74. rocznica wyzwolenia
W poniedziałek 21 stycznia minęło 74 lat od uwolnienia Rypina spod okupacji 
hitlerowskich Niemiec.

Tragiczne ślady tej niewoli 
widoczne są w naszych miejscach 
pamięci: „Domu Kaźni” – obecnie 

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, La-
sku rusinowskim, Lasku skrwileń-
skim. W okresie 5 lat nieludzkich 

rządów Rypin stracił wielu miesz-
kańców, w tym większość tzw. 
elity: nauczycieli, lekarzy, księży. 
Nowa władza, która stopniowo 
przejmowała rządy w naszym 
kraju i mieście, nie spełniła ocze-
kiwania większości, ograniczając 
inicjatywę, narzucając społeczeń-
stwu obcą mu ideologię. Na od-
zyskanie pełnej wolności musie-
liśmy czekać jeszcze kilkadziesiąt 
lat.

(red), fot. UM Rypin
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Ferie z Rypińskim Domem Kultury
RYPIN  Warsztaty artystyczne z różnych dziedzin – tańca, muzyki, plastyki, modelarstwa to propozycja 
RDK dla uczniów szkół podstawowych w czasie przerwy w nauce. Zajęcia odbywają się co drugi dzień, bierze 
w nich udział 15-osobowa grupa dzieci w wieku 7-12 lat

Tegoroczne warsztaty prze-
biegają pod znakiem Dnia Babci 
i Dnia Dziadka. Uczestnicy szyku-
ją swoim seniorom niecodzienny 
prezent. Będzie to płyta z pio-
senką, którą wspólnie zaśpiewają. 
W drugim dniu zajęć pod opieką 
Dariusza Pucińskiego, muzyka 
i realizatora dźwięku mali artyści 
w profesjonalnym studiu nagry-
wali „Czaczę dla babci i dziadka”. 
Poza tym dzieci dołączą do pre-

zentu wykonaną na zajęciach pla-
stycznych laurkę. Więcej o pro-
gramie warsztatów mówi Justyna 
Motylewska, kierowniczka d/s ar-
tystycznych i organizacyjnych.

– Zimowe warsztaty ar-
tystyczne w Rypińskim Domu 
Kultury to już tradycja. Co drugi 
dzień dzieci spotykają się z in-
struktorami i uczą czegoś nowe-
go. Pierwsze zajęcia miały miejsce 
15 stycznia. Uczestnicy się poznali, 

potem pod kierunkiem Krzyszto-
fa Szalkowskiego przeprowadzo-
no warsztaty taneczne połączone 
z wokalnymi. Na nich podopiecz-
ni poznali piosenkę, która ma 
znaleźć się na płycie. Mieli okazję 
stanąć na scenie w sali widowi-
skowej i zaśpiewać do mikrofonu, 
co sprawiło im wiele radości. 17 
stycznia to nagrywanie utworu 
w studiu. W kolejnym dniu będą 
zajęcia plastyczne pod okiem 

Agnieszki Szwankowskiej połą-
czone z nauką gry na bębenkach, 
następnie modelarskie, a na za-
kończenie gry i zabawy z instruk-
torem oraz kręgle – wylicza Mo-
tylewska.

Zainteresowanie warsztatami 
było duże i nie wszyscy chętni się 
dostali. Zapisy, które rozpoczęły 
się 7 stycznia o ósmej, zakończy-
ły się już po czterech godzinach. 
Dla tych dzieci, którym nie udało 

się zdobyć miejsca na zajęciach, 
przygotowano bezpłatne poranki 
filmowe w kinie Bałtyk. Wejściów-
ki na seanse również rozeszły się 
bardzo szybko.

Do piosenki nagranej przez 
uczestników warsztatów jest krę-
cony film rejestrujący przebieg 
zajęć. Gdy produkcja będzie go-
towa, zostanie udostępniona na 
Facebooku RDK-u.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Gmina Rypin

Przybysz z Laponii w Balinie
W minioną sobotę św. Mikołaj odwiedził dzieci z miejscowości Balin. Co prawda 
nieco spóźniony, ale za to z workiem pełnym prezentów.

W zamian za słodką paczkę 
dzieci musiały zaśpiewać kolędę, 
albo odpowiedzieć na zabawne 
pytania. Jedna z dziewczynek po-
witała Mikołaja wierszem:

– Mikołaju, Mikołaju, co ty 
robisz w naszym kraju? Zbieram 
kwiatki dla Agatki, bo Agatka lubi 
kwiatki! Mikołaju, co ci dam? Jed-
no serce tylko mam. A w tym ser-

cu duży kwiat. Mikołaju, żyj sto 
lat!

Wyjątkowy gość zachęcał mi-
lusińskich, by były grzeczne i słu-
chały swoich rodziców. Następnie 
przyszedł czas na zabawę i słod-
ki poczęstunek. Całe wydarzenie 
przebiegło w miłej i radosnej at-
mosferze.

– Spotkanie mikołajkowe to 

już tradycja w naszej miejscowo-
ści – mówi Mariola Ornowska, 
szefowa KGW Balin. – Przygoto-
wanie ponad 80 paczek było moż-
liwe dzięki środkom pochodzącym 
z funduszu sołeckiego. Dziękuję 
wszystkim rodzicom, babciom, 
dziadkom za tak liczne przybycie.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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zabawa na całego
GMINA BRZUZE  Niedziela 20 stycznia należała do mieszkańców gminy Brzuze, którzy wspólnie 
bawili się podczas balu. Impreza została zorganizowana w Brzuzem przez Klub Seniora „Przystań”. 
Chętnych do tańca nie brakowało

Bal został przygotowa-
ny z myślą o Dniu Babci i Dniu 
Dziadka. Impreza rozpoczęła się 
o godz. 16:00 i trwała do późna. 
Główną organizatorką wydarze-
nia była przewodnicząca klubu 
Teresa Sieklicka. Zainteresowa-
nie było duże, sala Domu Kultu-
ry w Brzuzem była pełna.

Młodzież mogłaby pozaz-
drościć wigoru dojrzałym balo-
wiczom. Goście szybko zapeł-
niali parkiet po każdej przerwie. 
W międzyczasie można było 
odpocząć przy stole, zjeść i po-
rozmawiać. Na imprezie pojawili 
się nie tylko członkowie klubu, 

ale również inni chętni do zaba-
wy mieszkańcy. Były to zarówno 
małżeństwa, jak i osoby samot-
ne.

– Nie należę do klubu, przy-
szłam „z zewnątrz”.  To pierwsza 
taka moja impreza. Zazwyczaj 
były spotkania bez zabawy ta-
necznej. Dobrze, że są organi-
zowane takie bale, ponieważ na 
wsi ludzie nie mają gdzie się za-
bawić – mówi zadowolona Alicja 
Smulska z Piskorczyna.

– Klub Seniora „Przystań” 
w Brzuzem wyróżnia się aktyw-
nością członków. Organizowane 
są interesujące projekty i licz-

ne spotkania. Należą do nich 
wieczorki integracyjne, które 
skupiają nie tylko mieszkań-
ców gminy – opowiada obecny 
na balu wójt Jan Koprowski. – 
Chciałbym podkreślić zaangażo-
wanie wszystkich uczestników, 
a szczególnie przewodniczącej 
Teresy Sieklickiej, której zdol-
ności organizacyjne już wszyscy 
poznali. Dziękuję za współpra-
cę i z okazji Dnia Babci, Dnia 
Dziadka i rozpoczynającego się 
roku składam wszystkim najlep-
sze życzenia.

Tekst i fot. (dr)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Region

Okradł kierowcę śmieciarki
Jeden z mieszkańców Lipna zobaczył zaparkowaną na terenie składowiska od-
padów ciężarówkę. Gdy okazało się, że pojazd jest otwarty, skorzystał z okazji. 
Ukradł ze środka utarg pracownika firmy, który korzystał właśnie z przerwy. 
Wszystko nagrała kamera monitoringu.

Kierowca jednej z lip-
nowskich firm zgłosił w środę 
(16.01.2019) kradzież ok. 4.500 
złotych. Jak ustalili śledczy, we 
wtorek (15.01.2019) pracownik 
jednej z lipnowskich firm cały 
dzień wykonywał prace handlo-

wo-usługowe na terenie powiatu 
lipnowskiego. Około godziny 22. 
zjechał na składowisko odpadów 
przy ul. Wyszyńskiego w Lipnie, 
aby zrobić przerwę. Ciężarówkę 
z utargiem pozostawił na terenie 
wysypiska przy dystrybutorze pa-

liwa. Nie przypuszczał wtedy, że 
pozostawienie otwartych drzwi 
pojazdu w nocy, poza miastem, 
na ogrodzonym terenie, będzie 
miało tak przykre konsekwencje.

– Po skończonej przerwie 
kierowca wrócił do pojazdu i ru-

szył dalej. Kiedy około 4.00 rano 
zakończył pracę i chwycił za port-
fel, który leżał obok, ten wydał 
mu się dziwnie lekki. Okazało 
się, że brakuje w nim zarobio-
nej poprzedniego dnia gotówki. 
Mężczyzna złożył zawiadomienie 
o kradzieży, a odpowiedź na pyta-
nie kto jest sprawcą, wyjawiła za-
montowana przy dystrybutorze 
kamera – mówi podkom. Małgo-
rzata Małkińska z KPP Lipno.

Na monitoringu widać męż-
czyznę, który po 22.00 wchodzi 
na teren lipnowskiego składowi-
ska odpadów, wsiada do pojazdu, 
a następnie odchodzi. 58-letni 
mieszkaniec Lipna został ujęty 

w czwartek (17.01.2019). Właściciel 
firmy po obejrzeniu monitoringu 
rozpoznał go, gdy ten jechał tak-
sówką. Gdy pojazd się zatrzymał, 
wyciągnął podejrzanego mężczy-
znę i wezwał policjantów.

Cześć pieniędzy sprawca 
zdążył już wydać. Przeszukanie 
w domu zatrzymanego nie dało 
rezultatów, dopiero dokładne 
przeszukanie przyniosło efekt 
w postaci odzyskania 1.500 zł, 
które zatrzymany ukrył w skar-
pecie. Mężczyzna usłyszał zarzut 
kradzieży. Grozi mu do 5 lat po-
zbawienia wolności.

(ak)
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Ostatnia droga 
prezydenta adamowicza

KRAJ  W uroczystościach pogrzebowych prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza uczestniczyła dele-
gacja samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego pod przewodnictwem marszałka Piotra 
Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera

Uroczystości w Gdańsku roz-
poczęły się już w czwartek (17 
stycznia). Odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miasta z udziałem rad-
nych wszystkich kadencji począw-
szy od 1990 roku. Po południu 
trumna z doczesnymi szczątkami 
prezydenta została wystawiona 
w Europejskim Centrum Soli-
darności. Dla wszystkich, którzy 
chcieli osobiście oddać hołd tra-
gicznie zmarłemu, budynek był 
otwarty całą dobę, warty honoro-
we zaciągnęli harcerze, straż miej-
ska, strażacy i wojsko. W piątek 
(18 stycznia) po południu kondukt 
żałobny przeszedł ulicami histo-
rycznego centrum miasta do ba-
zyliki mariackiej, gdzie prezydent 
został (19 stycznia) pochowany.

Uroczysta msza pogrzebowa, 
której przewodniczyli metropo-
lita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź i przewodniczący Konferen-
cji Episkopatu Polski metropolita 

poznański abp Stanisław Gądec-
ki, z udziałem delegacji z całego 
świata, w tym delegacji naszego 
województwa, rozpoczęła się 
w południe. Pawła Adamowicza 
żegnały tłumy gdańszczan.

Wcześniej odbyła się uroczy-
sta sesja sejmiku województwa 
pomorskiego z udziałem radnych 
wszystkich poprzednich kadencji 
oraz samorządowców wszystkich 
szczebli z całego województwa 
pomorskiego, a także gości, wśród 
których byli m. in. były przewod-
niczący Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek i europejska komisarz 
ds. rynku wewnętrznego Elżbieta 
Bieńkowska. Także w niej uczest-
niczyła samorządowa delegacja 
naszego regionu. Zgromadzenie 
przyjęło deklarację, w którym po-
żegnało tragicznie zmarłego.

Treść deklaracji:
My, Sejmik Województwa Po-

morskiego, wszyscy radni wojewódz-

twa pomorskiego, zebrani w sali 
im. Lecha Bądkowskiego, żegnamy 
dzisiaj prezydenta Gdańska Paw-
ła Adamowicza. Żegnamy z bólem 
i smutkiem wybitnego pomorskiego 
samorządowca, autentycznego lide-
ra gdańskiej wspólnoty. Człowieka, 
który całe swoje życie, od wczesnej 
młodości, poświęcił służbie publicz-
nej. To za sprawą głównie Jego wizji, 
usilnej pracy oraz zdolności przy-
wódczych, Gdańsk – stolica Pomo-
rza – stał się w ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat prawdziwie europejską 
metropolią, z której jesteśmy dum-
ni. Gdańsk stał się miastem nowo-
czesnym, przyjaznym mieszkańcom 
i gościom, dobrym miejscem do życia. 
Miastem Wolności i Solidarności, jak 
często powtarzał Paweł Adamowicz, 
całym swym niestrudzonym działa-
niem wcielając te wartości w życie.

Jego dzieło – niedokończone 
przecież – zostało tragicznie prze-
rwane przez zbrodniczy akt. Mowa 

nienawiści, jakże często wymierzona 
również w Jego osobę, budziła nasz 
sprzeciw. Niech ta tragedia stanie się 
dla nas wszystkich przestrogą i mo-
mentem opamiętania. Apelujemy 
do wszystkich uczestników życia pu-
blicznego – polityków, mediów czy 
też osób zabierających głos w me-
diach społecznościowych: pamiętaj-
my, to co mówimy, to jakie emocje – 
i jakim językiem – wyrażamy, może 
budować dobro, ale może też nieste-
ty siać zło. Żadne różnice, również 
polityczne, żadne doraźne korzyści 
nie są warte ceny ludzkiego życia. 
Zatrzymajmy tę zalewającą nas falę 
nienawiści.

Żegnamy – choć trudno uwie-
rzyć w te słowa – dla jednych nasze-
go przyjaciela, a dla drugich kolegę, 
Pawła Adamowicza, z głęboką wolą 
podjęcia jego politycznego testa-
mentu i moralnego przesłania, jakie 
nam pozostawił. Będziemy działać 
na rzecz Gdańska i Pomorza jako 

wspólnoty ludzi wolnych i solidar-
nych,  tolerancyjnych i otwartych nie 
tylko w deklaracjach, ale i w pracy 
oraz działaniu.

Niech słowa Wolność, Solidar-
ność, Tolerancja znowu napełnią się 
treścią.

W ten sposób wypełnimy Twój 
testament, Pawle. Nec temere, nec 
timide.

Żegnaj!
W gdańskim Urzędzie Mar-

szałkowskim delegacja naszego 
województwa wpisała się do księ-
gi kondolencyjnej. Oprócz mar-
szałka Piotra Całbeckiego i prze-
wodniczącego Ryszarda Bobera 
w skład delegacji Kujaw i Pomorza 
weszli radni województwa, a tak-
że przedstawiciele samorządów 
miejskich, powiatowych i gmin-
nych.

(red)
fot. Andrzej Goiński/

UMWKP
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Mniej 
amoniaku i odoru

TRZODA CHLEWNA  Amoniak to związek chemiczny nega-
tywny dla środowiska, który jest efektem ubocznym hodowli 
trzody chlewnej. Powstaje w gnojowicy. Istnieje metoda jego 
neutralizacji przy pomocy zakwaszania gnojowicy

Amoniak, metan i siarkowo-
dór – to trzy związki chemiczne, 
które towarzyszą produkcji trzo-
dy chlewnej. Zagrożenie z ich 
strony rośnie zwłaszcza w tych 
gospodarstwach, które posiadają 
duże, często podziemne zbior-
niki na gnojowicę. W przeszłości 
bywały nawet przypadki, gdy 
ludzie ginęli na skutek zatrucia. 
Bywało, że kilka wdechów powo-
dowało omdlenie i wpadnięcie 
do zbiornika z gnojowicą. Amo-
niak mimo swojej szkodliwości 
jest wykorzystywany także do 
produkcji nawozów sztucznych. 
Gnojowica jako nawóz natural-
ny to jednocześnie najlepszy 
dostępny i najbardziej efektyw-
ny sposób nawożenia. Zawiera 

wszystko to, co sprawi, że gleba 
stanie się zasobniejsza. Wywożąc 
gnojowicę, ścigamy się z czasem. 
Zaleca się przeprowadzenie za-
biegu w ciągu 4 godzin. Wszystko 
przez to że większość amoniaku 
utlenia się bardzo szybko.

Sposobem na unikanie strat 
amoniaku podczas jego dozowa-
nia na polu jest zakwaszanie. Po 
tym procesie azot jest zabezpie-
czany w gnojowicy w postaci jo-
nów amonowych zamiast amo-
niaku. Zakwaszanie jest obecne 
w rolnictwach krajów takich 
jak Dania i Niemcy. Polega na 
zmniejszaniu pH gnojowicy. Sza-
cuje się, że zakwaszanie zmniej-
sza emisję amoniaku o połowę. 
Do zakwaszania służy tani, stężo-

ny kwas siarkowy. Na tonę gno-
jowicy powinno się dodawać ok. 
5 kg kwasu o wartości poniżej 20 
zł. Co ciekawe, zakwaszanie jesz-
cze w budynkach gospodarczych 
poprawia zdrowotność zwierząt. 
Oczywiście kwas siarkowy wyko-
rzystywany do zakwaszania to 
bardzo niebezpieczna substan-
cja. Dlatego jej używanie dla wie-
lu rolników wiąże się z kosztami 
i nie rozpatrują nawet zakwasza-
nia. Ci więksi producenci trzody 
chlewnej także mogliby prze-
rzucić się na zakwaszanie choć-
by z uwagi na nosy sąsiadów. 
Zakwaszanie zmniejsza gryzący 
odór towarzyszący hodowli.

(pw)

Uprawy

Przeciwko chwościkowi
Epoksykonazol – środek chemicznym, który chroni buraki przed atakiem chwo-
ścików. Związek Producentów Cukru i Krajowy Związek Producentów Buraka Cu-
krowego proszą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by substancja nie zniknę-
ła z listy dozwolonych substancji czynnych.

Na razie pojawiają się tylko 
doniesienia, które mówią o po-
tencjalnym wycofaniu epoksy-
konazolu z listy substancji czyn-
nych. Tymczasem substancja ta 
ratuje polskie plantacje przed 
groźnym grzybem – chwości-

kiem buraka. Choroba potrafi 
zniszczyć nawet połowę plonów 
i obniżyć w nich zwartość cukru. 
Co roku polscy planatorzy nawet 
kilkukrotnie wyjeżdżają na pole, 
dokonać zabiegu niszczenia 
chwościka. Grzyb nie dość, że 

niebezpieczny, to jeszcze szyb-
ko uodparnia się na fungicydy. 
W przypadku wycofania epok-
sykonazolu plantatorzy staną 
przed wizją bezsilności wobec 
chwościka.

(pw)

Dopłaty

Materiał siewny do dopłat
Już od 15 stycznia rolnicy mogą udawać się do powiatowych biur ARiMR, by skła-
dać wnioski o dopłaty do materiału siewnego.

Dopłaty przyznawane są do 
powierzchni gruntów, na któ-
rych wysiano lub obsadzono 
materiał siewny w kategorii eli-
tarny lub kwalifikowany. Wnioski 
będą przyjmowane do 25 czerw-
ca. Podobnie jak to miało miej-
sce w ubiegłym roku, tak i teraz 
rolnicy nie wiedzą, ile pieniędzy 
mogą się spodziewać. Wszystko 
przez to, ze rząd ogłosi to do-
piero jesienią, po zapoznaniu się 
z ilością złożonych wniosków. 
Ogłoszenie stawki za hektar po-

winno odbyć się do 30 września.
Do wniosków o dopłaty na-

leży załączyć dowody zakupu 
materiału siewnego. Konieczne 
jest także wykonanie minimal-
nej ilości obsiewu na hektar. Ta 
zależy od uprawy. W przypad-
ku zbóż może to być od 70 do 
150 kg (zależy od rodzaju zbo-
ża), a w przypadku ziemniaków 
2 tony. Niezmiernie ważne jest, 
by faktura załączana do wnio-
sku posiadała datę sprzedaży 
i wydania materiału siewnego, 

nazwę gatunku i odmiany, ka-
tegorię lub stopień kwalifikacji 
i numer partii materiału siewne-
go. Wyjątek stanowią mieszanki 
gatunków. Wówczas podanie 
gatunku, odmiany i kategorii są 
niekonieczne.

Po tym jak rząd wyda roz-
porządzenie w sprawie stawek 
odpłat za hektar, ARiMR w ciągu 
60 dni przyzna decyzję o przy-
znaniu rolnikowi dopłaty bądź 
nie.

(pw)

Zwierzęta

Dołek trwa 
2019 rok będzie kolejnym, w którym ma rosnąć spo-
życie drobiu. Spadek odnotuje wieprzowina. To nie 
jest dobra informacja dla naszych hodowców, którzy 
od kilku miesięcy znajdują się w tragicznej sytuacji.

Jak podają media, w ubiegłym 
roku do Polski importowano ok. 8 
milionów tuczników! To ogromna 
liczba, zważywszy na to, że ceny 
w skupach dramatycznie spada-
ły. Poziom importu w ubiegłym 
roku imał być rekordowy. Ceny 
w skupie są tragiczne. Obecnie 
w naszym regionie za kilogram 
żywca otrzymamy ok. 3,50 zł. Ma-
ciory skupowane są po cenie led-
wie przekraczającej 2 zł. Może to 

mała pociecha, ale wieprzowina 
tanieje wszędzie. Niemcy otrzy-
mują w skupie za kilogram wie-
przowiny o najlepszej klasie ok. 
5,7 zł (cena przeliczona z euro). 
Jeśli obecne ceny utrzymają się 
dłuższy czas, może to doprowa-
dzić w najlepszej wersji do zmiany 
branży przez rolnika. W najgor-
szej może oznaczać bankructwo 
i życiowe tragedie.

(pw)

Usługa dronowania
Ponoć kluczowe w biznesie jest znalezienie swojej 
niezagospodarowanej działki. Firma z Izraela wpro-
wadziła nową usługę polegającą na sporządzaniu ra-
portów dotyczących sadów przy pomocy dronów.

Innowacje

W Izraelu istnieją rozległe 
sady. Uprawia się tam cytrusy, ale 
także oliwki. Ich ciągła lustracja 
jest trudna dla plantatorów. Po-
jawiła się więc firma o nazwie Se-
eTree (dosłownie „przyglądać się 
drzewu”). Przedsiębiorstwo oferuje 
usługę polegającą na cyklicznym 
sprawdzaniu kondycji sadu przy 
pomocy dronów wyposażonych 
w różne czujniki. Dodatkowo drony 
pobierają próbki gleby i analizują 
je. W ten sposób sadownik otrzy-
muje do ręki gotowy raport i wska-

zówki, co zrobić, by osiągnąć lepsze 
dochody.

Wcześniej takie usługi ta sama 
firma uruchomiła w Kalifornu i Bra-
zylii. Tamtejsi sadownicy wyrazili 
spore zainteresowanie. Założyciela-
mi firmy są dwaj obywatele Izraela. 
Jeden to sadownik ze zmysłem do 
wynalazków, a drugi to pracownik 
amerykańskiej doliny krzemowej, 
czyli miejsca, gdzie swoje siedziby 
mają największe przedsiębiorstwa 
zajmujące się komputerami.

(pw), fot. ilustarcyjne

Mają czas do czerwca 
10 z 14 miliardów złotych do 17 stycznia wypłaciła 
ARiMR rolnikom z tytułu dopłat bezpośrednich. Wy-
płaty potrwają jeszcze do czerwca tego roku.

Dopłaty

Co roku wyplata pieniędzy 
z tytułu dopłat bezpośrednich to 
potężny proces. O pieniądze stara 
się armia 1,3 mln rolników. Każdy 
z nich wypełniał wniosek (w wer-
sji skróconej bądź normalnej). 
W ubiegłym roku ARiMR wypłaci-
ła 70-procentowe zaliczki. Dało to 
9,23 mld zł, które wypłacono do 30 
listopada. 3 grudnia zaczęto wy-

płacać pozostałe 30%. Proces ten 
potrwa do czerwca. Jednocześnie 
do tej pory wypłacono 806 mln 
zł z tytułu dopłat ONW (do nieko-
rzystnych warunków gospodaro-
wania), 310 mln zł z tytułu płatności 
rolnośrodowiskowo-klimatycznych 
i ekologicznych oraz 59 mln zł z ty-
tułu płatności zalesieniowych.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Dla obywateli Polski i nie tylko  

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być 
przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo 
pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom 
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium 
Polski. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane 
z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia spo-
łeczne.

Kasa dla prawie 100 tys. osób

Szacuje się, że z nowych przepisów 
skorzysta ok. 65 tys. osób, które 
dziś nie mają prawa do emerytu-
ry lub renty oraz 20,8 tys. osób, 
które pobierają świadczenia poni-
żej poziomu najniższej emerytury. 
Rodzicielskie świadczenie uzupeł-
niające będzie corocznie walory-
zowane.

Docenić trud, ochronić przed ubóstwem

– Rząd Zjednoczonej Prawicy od samego początku 
docenia trud rodziców, którzy zdecydowali się na 
wychowanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. No-
wymi przepisami chcemy uhonorować osoby, które, 
żeby wychować co najmniej czworo dzieci, zrezy-
gnowały z pracy zarobkowej, a dziś żyją na grani-
cy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet 
na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające zapewni im teraz podstawowe środ-
ki do życia – mówi minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska.

60 i 65-plus

O świadczenie będą mogły ubiegać się oso-by, które nie posiadają niezbędnych środ-ków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. Rodzicielskie świadczenie uzu-pełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek inte-resów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat.

Program „Mama 4+” przyjęty przez rząd  

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świad-
czeniu uzupełniającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które 
wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbęd-
nych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świad-
czenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 
2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Świadczenie 
będzie wypłacane od marca.
Gospodarzem projektu ustawy jest Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Przyjęte przepisy to spełnienie obietnicy 
złożonej w kwietniu ubiegłego roku przez premiera Mateusza Mo-
rawieckiego.

Dla kogo „Mama 4+”? 

Celem projektowanych przepisów 
jest zapewnienie dochodu osobom, 
które zrezygnowały z zatrudnienia 
lub go nie podjęły ze względu na 
wychowywanie dzieci w rodzinach 
wielodzietnych. Rodzicielskie świad-
czenie uzupełniające będzie mogło 
być przyznane matce, która urodzi-
ła i wychowała co najmniej czworo 
dzieci, a w przypadku śmierci matki 
dziecka albo porzucenia dzieci przez 
matkę – ojcu, który wychował co naj-
mniej czworo dzieci.

Sprawdzą dochody

Po wejściu w życie nowych przepisów osoby spełniające kryte-
ria, będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przy-
padku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niż-
sze od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie 
uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej eme-
rytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku 
osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość 
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać bę-
dzie tej kwocie. Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby.
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Co? Gdzie? Kiedy?
 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału  

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

 MCK Lipno zaprasza lipnowskie przedszkola do skorzystania z bezpłatnej 
oferty edukacyjnej dla dzieci pt. „Najmłodszego nauczymy angielskiego”. Akcja 
rozpocznie się od 28 stycznia br. w budynku MCK przy ul. Piłsudskiego 22, ale 
już dzisiaj można zgłaszać udział dzieci w wieku 4-6 lat osobiście w sekreta-
riacie MCK lub pod nr tel. 54 287 24 40. Zajęcia będą realizowane w grupach 
maksymalnie do 15-20 osób od poniedziałku do czwartku w godz. 9 - 12. Czas 
trwania zajęć dla każdej z grup ok. 45 min. Zajęcia z dziećmi prowadzić będzie 
absolwentka Au Pair in America pani Joanna Koszczka.

 Jak co roku Urząd Miejski w Lipnie oraz Miejskie Centrum Kulturalne 
w Lipnie zapraszają na spektakl świąteczny. Tym razem będzie to przedsta-
wienie pt. „Na wizji…”. Autorką zwycięskiego scenariusza jest Małgorzata 
Żarecka-Ziółkowska. W przedstawieniu ujrzymy aktorów-amatorów, którzy nie-
odpłatnie wystąpią na scenie lipnowskiego kina Nawojka. Premiera w niedzielę  
17 lutego 2019 roku w kinie Nawojka w Lipnie o godzinie 16.00 (drugi spektakl 
o godzinie 18.00).

 Golub-Dobrzyń
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza na Kolorowe Środy, czyli za-

jęcia feryjne dla dzieci. Pierwsze już 16 stycznia. Przewidziano szereg atrakcji, 
w tym: zajęcia świetlicowe, filmowy poranek, II śniadanie, zimowe warsztaty 
twórcze, warsztaty teatralne, plastyczne, gry i zabawy oraz zagadki i łamigłowki. 
Zajęcia potrwają od godz. 7.00 do 16.00. W drugą środę ferii, czyi 23 stycznia 
od 7.00 do 8.00 potrwają zajęcia świetlicowe. Potem będzie filmowy poranek, 
II śniadanie, warsztaty w świecie zagadek, warsztaty plastyczne i teatralne, gry 
planszowe, a na zakończenie czyli w godz. 14.30 do 16.00 zajęcia taneczno-
baletowe.

 Wąbrzeźno
 Wszystkich lubiących muzykę płynącą z płyt winylowych Wąbrzeski Dom 

Kultury zaprasza 29 stycznia o godzinie 17.00 do podróży po karnawałowych 
rytmach z Pawłem Małsem. Tradycyjnie już miłośnicy muzyki retro mają okazję 
skorzystać z zaproszenia domu kultury i wziąć udział w wąbrzeskich fajfach. 
Tym razem motywem przewodnim spotkania przy gramofonie będzie karnawał. 
Przy pachnącej kawie i słodkim deserze będzie można potańczyć, posłuchać  
i pośpiewać znane i lubiane przeboje. Drodzy Państwo jeżeli nie macie jeszcze 
planów na tegoroczny Karnawał to ta propozycja jest właśnie dla was. Warto 
spróbować.

 W piątek 25 stycznia o 19.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury zaśpiewa Marek 
Piekarczyk. Artysta wykona największe przeboje w akustycznych aranżacjach 
Piekarczyk jest znany przede wszystkim jako wokalista zespołu TSA. Forma-
cja powstała w 1979 roku i na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki 
oraz rodzimego heavy metalu. Muzycy nagrali kilkanaście albumów, na któ-
rych znalazły się takie utwory jak: „51”, „Trzy zapałki”, „Bez podtekstów” czy 
„Ty, on, ja”. Młodsza cześć publiczności kojarzy artystę z telewizyjnego show 
„The Voice of Poland, w którym pełnił rolę jurora. Wokalista współpracował też 
z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie zagrał rolę Jezusa w rock-operze „Jesus 
Christ Superstar”. Przedsprzedaż biletów do 9 stycznia 2019 r. w cenie 60 zł/
os. i 50 zł grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. 
w godz. 12.00-16.00. W przypadku małego zainteresowania koncert zostanie 
odwołany.

 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.   

 3 lutego o 16.00 i 19.00 w rypińskim kinie będzie można obejrzeć spek-
takl „Prywatna klinika”. To inteligentna i prawdziwie śmieszna farsa, w której 
humor rozwija się aż po ostatnią scenę. Lekka treść, wyraziste postaci, zawrot-
ne tempo, zaskakujące zwroty akcji oraz świetna obsada zapewniają rozrywkę 
na wysokim poziomie. Historia Harriet rozwódki mieszkającej w eleganckim 
mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje problemy finansowe dzięki wspar-
ciu dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie zorganizowanego kalenda-
rza. Kiedy jeden z nich zostaje unieruchomiony w łóżku przez złamaną nogę, 
a w progu mieszkania Harriet pojawia się dawno niewidziana przyjaciółka Anna 
wraz z niestroniącym od alkoholu mężem oraz niczego nieświadome zdradzane 
małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji, pomylonych 
tożsamości, karykaturalnych sytuacji i arcyśmiesznych dialogów. Bilety w cenie 
95 zł – parter, 80 zł – balkon.

oprac. (ak)

teresa Werner 
zaśpiewała 

w Domu kultury
KONCERTY  W miniony weekend na scenie Domu Kultury 
w Golubiu-Dobrzyniu wystąpiła Teresa Werner. Znana pio-
senkarka wykonała swoje największe przeboje. Przypomina-
my też, że dwie osoby obejrzały koncert za darmo dzięki wej-
ściówkom wygranym w konkursie przeprowadzonym przez 
naszą redakcję

Teresa Werner pojawiła się 
na scenach największych teatrów 
świata, w tym m. in. Carnegie Hall 
oraz Broadway. Jej występy obej-
mowały Europę, Afrykę, Azję oraz 

Amerykę Północną. W 1991 roku 
Teresa Werner reprezentowała ze-
spół „Śląsk” na Festiwalu Piosenki 
Ludowej w RPA, gdzie zajęła pierw-
sze miejsce. Jej kariera solowa 

przyspieszyła po nagraniu takich 
hitów jak „Miłość jest piękna”, „Da-
łabym Ci dała” czy „Kocham swoje 
morze”. Jej kompozycje oraz tele-
dyski są emitowane na antenach 
stacji radiowych i telewizyjnych. 
Dotychczas w dorobku artystki 
ukazało się kilka płyt CD oraz DVD. 
Pierwszy album „Spełnić Marzenia” 
uzyskał status Złotej Płyty.

Tak znaną i lubianą artyst-
kę oklaskiwali w miniony week-
end melomani z naszego regionu. 
Z pewnością ci, którzy przyszli do 
golubskiego Domu Klutury, nie ża-
łowali. Poniżej kilka zdjęć z wystę-
pu artystki.

(red)
fot. Dom Kultury 

w Golubiu-Dobrzyniu

Koncerty

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

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

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

Autorzy wielu nieśmiertel-

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

(red)
fot. materiały prasowe
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Czwartek, 24 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 101 - serial
07:05 Elif odc. 409 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 1 s. 1 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 53 s. 5 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 17 s. 2 - serial
11:25 Korona królów odc. 162 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 4
12:50 Zwierzęcy oszuści odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 410 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 80 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 102 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3417
18:30 Korona królów odc. 163 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 214 s. 17 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Panama i jej oblicza 
 przed ŚDM 2019
23:30 Światowe Dni Młodzieży 
 Panama 2019
01:35 Bez tożsamości 
 odc. 13 s. 2 - serial

05:50 Sąd rodzinny odc. 211 - serial 

06:50 Szpital odc. 195 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 39 s. 2 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 40 s. 2 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 3 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 259 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 212 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 34 - serial 

14:55 Szpital odc. 196 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 41 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 42 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 161 - serial

18:25 Brzydula odc. 162 - serial

19:00 19+ odc. 4 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 4 - serial

20:00 Uwiązani - komedia

22:30 Oszuści odc. 4 - serial

23:30 Gra dla dwojga - thriller 

02:05 Moc magii odc. 378

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 12 s. 1 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 28 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 29 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 18
09:00 Septagon odc. 13 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 17
11:25 Benny Hill odc. 20
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 1 s. 2 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 108 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 188
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 467 - serial
16:00 Paulina odc. 6 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 96 - serial
18:00 Septagon odc. 14 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 468 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 240 - serial
21:00 Nieletni/pełnoletni - komedia
23:00 Tuż przed tragedią 
 odc. 2 s. 5 - serial
00:00 Tuż przed tragedią odc. 3 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 26
07:00 Zbuntowany anioł odc. 142
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 11 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 106 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 12 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 145 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 29 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 30 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 105 s. 3 - serial
20:00 Taxi III - komedia
21:30 Wściekle szybcy - komedia
23:45 Wykidajło II - film
01:20 Kuchnia na Maksa 
 odc. 3 s. 1 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1437

08:35 Odwyk - film

09:15 Życie rodzinne - dramat

11:00 Dom odc. 17 - serial

12:35 Pestka - dramat

14:15 Pożarowisko - film

14:40 Studio Kultura - rozmowy

15:00 Statyści - komedia

17:05 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości

17:20 Drogi wolności odc. 7 - serial

18:30 Drogi wolności odc. 8 - serial

19:30 Którędy po sztukę odc. 79

19:40 Herbert - Mosty odc. 4

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Dzień szakala - film

22:50 Hitchcock/Truffaut - film

00:20 Scena klasyczna odc. 27

06:50 Był taki dzień odc. 451
06:55 Dziennik telewizyjny
07:35 Korona królów odc. 107 - serial 
08:05 Korona królów odc. 108 - serial 
08:40 Ostatni raport - film
09:15 Prezydenci odc. 4, - film
09:45 Wycinanki pana N. - film
10:45 Sensacje XX wieku odc. 100
11:15 Planeta dinozaurów 
 odc. 3 - serial
12:15 Blisko, coraz bliżej odc. 1 - serial 
13:40 Historia wynalazków 
 odc. 3 - serial
14:45 Życie odc. 6 - serial
15:45 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
16:45 A potem nazwali go bandytą - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki odc. 4
18:55 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 3 - serial 
20:05 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 6 - film
21:10 Jedwabny szlak odc. 3 - serial
22:05 Spór o historię odc. 153
22:45 Szerokie tory odc. 130
23:25 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 10 - serial
00:20 Sensacje XX wieku odc. 102

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 1 - serial
14:05 Kartka z kalendarza
14:10 Święty na każdy dzień
14:15 Nasze dzikie serca - film
15:45 XXXIV Światowe Dni Młodzieży 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:40 XXXIV Światowe Dni Młodzieży
17:10 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:15 XXXIV Światowe Dni Młodzieży
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Pratulin 24 stycznia 1874 r. - film
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Tajne archiwum Watykanu - film
23:30 XXXIV Światowe Dni Młodzieży

05:50 Na dobre i na złe 
 odc. 728 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 5
07:20 Na sygnale odc. 202 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 272
11:25 Rodzinka.pl odc. 97 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1986 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 9 - serial
14:10 Na dobre i na złe 
 odc. 728 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 17 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 99 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 245 - serial
19:05 Na sygnale odc. 32 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1986 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1987 - serial
20:45 The Good Doctor 
 odc. 24 s. 2 - serial
21:40 Wychodne mamusiek - komedia
23:20 Na sygnale odc. 216 - serial
23:50 Do zakochania siedem lat 
 - komedia
01:25 Deutschland 83 odc. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 15 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2377

11:00 Ukryta prawda odc. 643 - serial

12:00 Szpital odc. 485 - serial

13:00 Szkoła odc. 386 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 3 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 15

15:30 Szkoła odc. 387 - serial 

16:30 Szpital odc. 486 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 644 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 4 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 67

19:50 Uwaga! odc. 5563

20:10 Doradca smaku odc. 37 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2814 - serial

20:55 Milionerzy odc. 136

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 16

22:30 Pitch Perfect - komedia

00:45 MasterChef odc. 9 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 806 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 807 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 60 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 823 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 104 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 770 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2807 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 696 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 159 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 89 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2808 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 370 - serial
20:05 Brzydka prawda - komedia
22:10 Ślad odc. 12 - serial
23:15 Erin Brockovich - dramat
02:00 Chirurdzy odc. 131 - serial

12:55 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Dom 10:45 Sensacja XXI wieku

18:35 Rodzinka.pl 16:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Taksówka Daniela umożliwia błyskawiczne 
przewożenie pasażerów. Korzysta z tego 
przyjaciel taksówkarza, pracujący w policji 
Émilien. Pojazd jest niezastąpiony podczas 
ścigania przestępców.

Abby jest producentką popularnego programu 
telewizyjnego. Pewnego dnia zostaje zmuszona 
do współpracy z szowinistycznym gwiazdorem, 
Mike’em, który ma inne poglądy na temat relacji 
damsko-męskich.

„Brzydka prawda”
(2009r.) Polsat 20:05

„Taxi III”
(2003r.) TV Puls 20:00



Piątek, 25 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 102 - serial
07:00 Elif odc. 410 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 2 s. 1 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 54 s. 5 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 18 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 163 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Rok w zagrodzie odc. 17
12:50 Lisie opowieści - film
14:00 Elif odc. 411 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 103 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3418
18:30 Korona królów - taka historia…
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 39
21:30 Wiktoria odc. 6 s. 1 - serial
22:35 Helenka
23:30 Światowe Dni Młodzieży 
 Panama 2019
01:15 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 7 - serial

05:50 Sąd rodzinny odc. 212 - serial 

06:50 Szpital odc. 196 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 41 s. 2 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 42 s. 2 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 4 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 260 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 213 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 35 - serial 

14:55 Szpital odc. 197 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 43 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 44 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 163 - serial

18:25 Brzydula odc. 164 - serial

19:00 19+ odc. 5 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 5 - serial

20:00 Kawaler - komedia

22:10 Beowulf - film

00:30 W garniturach odc. 7 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 1 s. 2 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 29 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 30 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 19
09:00 Septagon odc. 14 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 18
11:30 Benny Hill odc. 21
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 2 s. 2 - serial
13:00 Galileo odc. 702
14:00 Galileo odc. 703
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 468 - serial
16:00 Paulina odc. 7 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 97 - serial
18:00 Septagon odc. 15 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 469 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 10
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 237 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 238 - serial
23:00 Klątwa Jessabelle - horror
00:55 STOP Drogówka odc. 188

06:00 Niewolnica Victoria odc. 27
07:00 Zbuntowany anioł odc. 143
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 105 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 12 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 107 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 11 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 13 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 146 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 30 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 31 - serial
16:05 Urojenie - thriller 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 106 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 107 s. 3 - serial
20:00 Transporter III - film
22:00 Ryzykanci - film
23:55 Bez litości odc. 1 s. 2 - serial
01:55 Biesiada na cztery pory roku 
 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1314

08:30 Głosy - film

08:50 Statyści - komedia

11:00 Dom odc. 18 - serial

12:40 Jutro będzie niebo - film

14:10 15. Międzynarodowy 

 Konkurs Skrzypcowy im. H.  

 Wieniawskiego 

15:20 Prognoza pogody - film

17:00 Odyseja filmowa odc. 7 - serial

18:15 Odyseja filmowa odc. 8 - serial

19:25 Pojedynki stulecia odc. 8

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Lobster - komedia

22:30 Świat w piosence odc. 5

23:25 Tygodnik kulturalny

00:10 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości

06:50 Był taki dzień odc. 452
07:00 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 109 - serial 
08:15 Korona królów odc. 110 - serial 
08:45 Taśmy bezpieki odc. 4
09:20 Pojedynki stulecia odc. 8
09:55 A potem nazwali go bandytą - film
10:55 Sensacje XX wieku odc. 102
11:30 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 4 s. 2 - serial
12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 2 - serial 
13:55 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4 - film
15:00 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 2 - serial
15:55 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 1 - serial
16:50 Republika, czyli epitafium 
 dla zagubionego poety - film
16:50 Republika, czyli epitafium 
 dla zagubionego poety - film
17:45 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:15 Ex libris odc. 426
18:40 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 4 - serial 
20:15 Paryż. Czas dokonany - film
21:15 Wojna generałów odc. 1 - serial
22:10 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 61
22:45 Szerokie tory odc. 119
23:25 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 6 - film
00:25 Sensacje XX wieku odc. 103

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 Świadkowie Jehowy 
 - organizacja fałszywych  
 proroków - film
11:00 Mówią, że po okropnościach  
 Auschwitz nie można 
 już wierzyć w Boga
11:25 Głos Polski
11:35 Dusza tunezyjska - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Jasna Góra. Sanktuarium  
 narodu - film
13:25 Święty na każdy dzień
13:30 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - film
14:00 „Będę jej głównym patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - film
14:45 Kartka z kalendarza
14:50 Izba Pamięci Pułkownika  
 Kuklińskiego
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
16:30 XXXIV Światowe Dni Młodzieży 
 - Panama 2019
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. 8 - 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. 18 - serial 
22:50 Chłopcy z Namugongo - film
23:30 XXXIV Światowe Dni Młodzieży 
 - Panama 2019

05:55 Egzamin z życia odc. 22 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 38 s. 4
07:20 Na sygnale odc. 203 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 273
11:25 Rodzinka.pl odc. 98 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1987 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 10 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 186
14:30 Operacja Zdrowie! odc. 5
15:10 Górski lekarz odc. 18 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 100 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 246 - serial
19:00 Na sygnale odc. 33 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1987 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1988 - serial
20:45 Śniadanie do łóżka - komedia
22:15 La La Poland odc. 4 s. 1
22:45 Maigret zastawia sidła 
 odc. 1 s. 1 - film
00:30 Wychodne mamusiek - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 37 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2378

11:00 Ukryta prawda odc. 644 - serial

12:00 Szpital odc. 486 - serial

13:00 Szkoła odc. 387 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 4 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 8

15:30 Szkoła odc. 388 - serial 

16:30 Szpital odc. 487 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 645 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 5 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 68

19:50 Uwaga! odc. 5564

20:00 Red - komedia

22:15 Matrix Rewolucje - film

01:00 Życie bez wstydu odc. 7 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 7
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 608 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 61 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 824 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 105 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 771 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2808 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 697 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 160 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 90 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2809 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 371 - serial
20:10 Sami swoi - komedia
21:55 G.I. Joe: Odwet - film
00:15 Babilon MMA 7 
 w Żyrardowie.
01:10 Egzorcyzmy Molly Hartley
  - horror

05:50 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Dom

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

Były komandos, a obecnie kurier do zadań 
specjalnych, Frank Martin, otrzymuje nietypowe 
zlecenie. Ma bezpiecznie przewieźć z Marsylii do 
Odessy Walentynę, córkę ważnego ukraińskiego 
urzędnika.

Molly Hartley zostaje oskarżona o morderstwo 
i zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. Gdy 
demon, który zagnieździł się w jej ciele, rośnie w siłę, 
jedynym ratunkiem okazuje się egzorcysta.

„Transporter III”
(2008r.) TV Puls 20:00

„Egzorcyzmy Molly Hartley”
(2015r.) Polsat 01:10

10:55 Sensacja XXI wieku



Sobota, 26 stycznia 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3415
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Puchar Świata w Sapporo 
 Skoki narciarskie
08:00 Puchar Świata w Sapporo 
 Skoki narciarskie
10:20 Korona królów odc. 160 - serial 
10:55 Korona królów odc. 161 - serial 
11:25 Korona królów odc. 162 - serial 
11:55 Korona królów odc. 163 - serial 
12:30 Podmuch energii odc. 20
12:50 Jak to działa? odc. 153
13:15 Spis treści odc. 47
13:25 Okrasa łamie przepisy odc. 150
14:05 Blondynka odc. 86 - serial
15:00 Sanatorium miłości odc. 1
16:00 Luksus na pokładzie 
 - tajemnice budowy najdroższego  
 statku świata odc. 2 - film
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 6
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Komisarz Alex 
 odc. 147 s. 12 - serial
21:30 Echo serca odc. 2 - serial
22:30 Zakazane królestwo - film
00:20 Jaka to melodia?

05:45 Ukryta prawda odc. 459 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 155 - serial

09:30 Brzydula odc. 156 - serial

10:05 Brzydula odc. 157 - serial

10:40 Brzydula odc. 158 - serial

11:15 Brzydula odc. 159 - serial

11:50 Brzydula odc. 160 - serial

12:25 Brzydula odc. 161 - serial

13:00 Dziewczyny z Hollywood odc. 9

13:25 Nowy Jork, nowa miłość 

 - komedia

15:15 Lorax - film

17:00 Babe: świnka w mieście 

 - komedia

19:00 Dzika lokatorka - komedia

21:10 Gra dla dwojga - thriller 

23:45 Ninja II: Cień łzy - film

01:45 Moc magii odc. 380

06:00 Big Box Little Box odc. 5
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 26 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 14 - serial
08:05 Flintstonowie odc. 12 - serial
08:40 Flintstonowie odc. 13 - serial
09:15 Karzeł Długonos - film
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 465 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 466 - serial
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 467 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 189
15:00 Mythica: Czarownica - film
17:00 Spadkobiercy odc. 81
18:00 Spadkobiercy odc. 82
19:00 Galileo odc. 704
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 468 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 469 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 239 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 240 - serial
00:00 Wilki - horror

06:00 Pan wzywał, Milordzie? 
 odc. 1 s. 3 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 95 s. 3
07:50 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 10 s. 5 - serial
08:25 13. posterunek 
 odc. 36 s. 2 - serial
09:05 13. posterunek 
 odc. 37 s. 2 - serial
09:50 13. posterunek 
 odc. 38 s. 2 - serial
10:30 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 98 s. 3 - serial
11:20 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial
12:20 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial
13:15 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial
14:15 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial
15:15 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 7
15:55 Ratatuj - film
18:05 7 krasnoludków - las to za mało  
 - komedia
20:00 Tokarev. Zabójca z przeszłości  
 - film
21:55 Koliber - film
23:55 Uciekinier - film
02:00 Taki jest świat

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 17

07:35 Teledyski

08:15 Informacje kulturalne

08:35 Na krakowskim trakcie - film

09:00 Królowa Bona odc. 11 - serial 

10:00 Którędy po sztukę odc. 79

10:15 Miłość ci wszystko wybaczy

11:30 Wizyta - film

13:05 Pułkownik Kwiatkowski 

 - komedia

15:15 Wydarzenie aktualne

15:40 Wiersze na 100-lecie  

 niepodległości

16:00 Miasto bezprawia - western 

17:50 Tygodnik kulturalny

18:40 Diabelski instrument - film

20:20 Trishna. Pragnienie miłości 

 - dramat

22:20 INXS: Mystify - Live

23:55 Wściekły byk - dramat

02:05 Taśmy Kultury odc. 13

06:20 Był taki dzień odc. 453
06:25 Dziennik telewizyjny
07:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 5 - serial
08:05 Koło się kręci odc. 4
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 22 s. 1
08:50 Wiedźmin odc. 7 - serial
09:45 Okrasa łamie przepisy odc. 67
10:25 Historia wynalazków 
 odc. 3 - serial
11:30 Życie odc. 6 - serial
12:30 Świat z lotu ptaka odc. 1 - serial
13:35 Szerokie tory odc. 101,
14:05 Z Andrusem po Galicji odc. 4
14:40 Planeta dinozaurów 
 odc. 3 - serial
15:40 Spór o historię odc. 194
16:25 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 4 s. 2 - serial
17:15 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 9 - serial
17:40 Zmiennicy odc. 13 - serial
18:50 Życie Solidarnością pisane - film
19:55 Jedwabny szlak odc. 3 - serial
21:00 Stawka większa niż życie 
 odc. 4 - serial
22:25 Trzynastacy - film
23:20 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 2 - serial
01:30 Gry wojenne odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
10:00 Informacje dnia
10:15 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
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 Świt nadziei - film
14:50 Toliara - film
15:10 Kartka z kalendarza
15:15 XXXIV Światowe Dni Młodzieży 
 - Panama 2019
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. 1 - serial
23:05 Uczeń i mistrz - film

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1984 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1985 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1413 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 274
11:50 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 6
12:25 Śniadanie do łóżka - komedia
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny
15:15 Kabaret w samo południe odc. 5
16:15 Słowo na niedzielę
16:25 Rodzinka.pl 
 odc. 246 s. 13 - serial
17:00 Alternatywy 4 odc. 7 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:35 Lajk! odc. 32
20:05 The Voice Kids odc. 9 s. 2
21:10 The Voice Kids odc. 10 s. 2
22:20 Dobrzy ludzie - thriller 
00:00 The Good Doctor 
 odc. 24 s. 2 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1129

11:00 Na Wspólnej odc. 2811 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2812 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2813 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2814 - serial

12:50 Domowe rewolucje odc. 6 s. 3

13:50 Ameryka Express odc. 10

15:25 Zakochani po uszy odc. 1 - serial

15:55 Zakochani po uszy odc. 2 - serial

16:25 Zakochani po uszy odc. 3 - serial

17:00 Zakochani po uszy odc. 4 - serial

17:30 Zakochani po uszy odc. 5 - serial

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 69

19:45 Uwaga! odc. 5565

20:00 Wpadka - komedia

22:45 Zanim odejdą wody - komedia

00:50 Sygnał - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Kubuś i Hefalumpy - film

10:15 Ewa gotuje odc. 315

10:45 K-9: Pies, który uratował Święta  

 - film

12:40 Juno - komedia

14:45 Świętokrzyska Gala 

 Kabaretowa 2017

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 139

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 140

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 372 - serial

20:10 Garfield II - komedia

22:00 Ojciec chrzestny III - film

01:40 Gliniarze z Brooklynu - thriller 

09:30 Brzydula 20:00 Policjantki 
i policjanci

10:30 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Królowa Bona 09:45 Okrasa łamie 

przepisy

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

Ambitna Alison i lekkoduch Ben spotykają się 
w klubie i spędzają ze sobą noc. Wieść o tym, że 
zostaną rodzicami, sprawia, że muszą zweryfikować 
dotychczasowe plany na życie.

Od śmierci matki bliźniaczki Roxy i Jane nie mają 
ze sobą najlepszego kontaktu. Zbliża je dopiero 
podróż do Nowego Jorku, gdzie każda z nich ma 
coś ważnego do załatwienia.

„Nowy Jork, nowa miłość”
(2004r.) TVN 7 13:25

„Wpadka”
(2007r.) TVN 20:00
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16:05 Komisarz Alex

05:35 Klan odc. 3418
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Helenka
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 100
09:05 Ziarno odc. 692
09:35 Las bliżej nas odc. 84 s. 2
10:05 Goryle we mgle - film
12:25 Kamery wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
13:20 Spis treści odc. 48
13:35 Światowe Dni Młodzieży  
 Panama 2019
16:05 Komisarz Alex 
 odc. 147 s. 12 - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 48
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 87 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 2
22:15 Miłosne rozgrywki - komedia
23:50 Zakazane królestwo - film
01:45 Jaka to melodia?

06:00 Big Box Little Box odc. 6

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 15 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 16 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 13 - serial

08:40 Flintstonowie odc. 14 - serial

09:15 Scooby podbija Hollywood - film

10:15 Jaś Fasola odc. 14 - serial

10:50 Galileo odc. 703

11:50 Galileo odc. 704

12:50 Ona to on - komedia

15:00 Patriota - thriller 

17:00 Spadkobiercy odc. 82

18:00 Spadkobiercy odc. 83

19:00 Galileo odc. 705

20:00 Na szlaku - thriller 

21:55 Nawrót depresji gangstera 

 - komedia

00:00 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial

06:00 Flash odc. 14 s. 2 - serial

07:00 Flash odc. 15 s. 2 - serial

07:55 Flash odc. 16 s. 2 - serial

08:55 Przygody Merlina 

 odc. 6 s. 5 - serial

09:50 Przygody Merlina 

 odc. 7 s. 5 - serial

10:50 Mafia! - komedia

12:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

13:50 Żelazny Jan odc. 7 - film

15:40 Trzej muszkieterowie - film

17:50 Ratatuj - film

20:00 John Stratton - film

22:00 Czas zabijania - dramat

01:00 Skorpion - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 18

07:30 Teledyski

08:15 Rzecz Polska odc. 4

08:35 Warzywa - film

08:40 Cztery słonie - film

08:45 Fortepian - film

09:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 31 - serial

10:05 Mieczysław Karłowicz 

 - samotna wędrówka - film

11:05 Trzeci punkt widzenia odc. 273

11:40 Pobocze - film

12:10 Papusza - film

14:25 Chuligan literacki odc. 114

15:00 Bregenz Festival 2017: 

 Carmen Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 545

18:10 Jańcio Wodnik - dramat

20:05 Układ zamknięty - thriller 

22:10 Trzeci punkt widzenia odc. 273

22:45 Dwa światy - film

23:50 Scena alternatywna odc. 73

00:30 Trishna. Pragnienie miłości 

 - dramat

06:20 Był taki dzień odc. 454

06:25 Dziennik telewizyjny

07:00 Wszystkie kolory świata 

 odc. 6 - serial

08:10 Prorok - rzecz o ks. Franciszku  

 Blachnickim - film

09:20 Wiedźmin odc. 8 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 66

10:50 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 4 - film

11:55 Ziemia, świat zwierząt 

 odc. 2 - serial

12:55 Dziewicza Nowa Zelandia 

 odc. 2 - serial

13:50 Archiwum zimnej wojny odc. 8

14:30 Stawka większa niż życie 

 odc. 4 - serial

16:00 Szrajberka z Auschwitz - film

17:10 Wojownicy czasu odc. 9

17:40 Zmiennicy odc. 14 - serial

18:55 Trzynastacy - film

19:55 Wojna generałów odc. 1 - serial

21:00 Znachor - dramat

23:20 Wielki test o zdrowiu

00:50 Chichot Pana Boga - film

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
11:20 Ivato - film
11:35 Królewna Śnieżka odc. 9 - serial
12:00 Procesja dziejów
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Mówią, że po okropnościach  
 Auschwitz nie można 
 już wierzyć w Boga
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 XXXIV Światowe Dni Młodzieży 
 - Panama 2019
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
16:45 XXXIV Światowe Dni Młodzieży 
 - Panama 2019
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 W kolorze płomienia - film
22:25 Kolory świętości
22:30 Kartka z kalendarza
22:35 Śladami historii - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 XXXIV Światowe Dni Młodzieży 
 - Panama 2019

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1987 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1988 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1414 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:40 Śpiochy na Sumatrze - film

11:40 Chartum - dramat

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake off - Ale ciacho! odc. 48

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 58

16:25 The Voice Kids odc. 9 s. 2

17:15 The Voice Kids odc. 10 s. 2

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 728 - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 246 - serial

20:05 Człowiek w żelaznej masce  

 - film

22:25 Labirynt kłamstw - dramat

00:35 Mapy gwiazd - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1130

11:00 Domowe rewolucje odc. 7 s. 3

12:00 Co za tydzień odc. 886

12:40 Drzewo marzeń odc. 8 s. 2

13:35 Martyna na krańcu świata odc. 4

14:45 Madagaskar - film

16:40 Rodzinne rewolucje - komedia

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 70

19:45 Uwaga! odc. 5566

20:00 Tu się gotuje! odc. 7 s. 3

20:05 Zbuntowana - film

22:30 Pamięć absolutna - film

00:55 MasterChef odc. 11 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Piotruś Pan - film

11:10 Karate Kid IV - mistrz i uczennica  

 - film

13:40 Garfield II - komedia

15:25 G.I. Joe: Odwet - film

17:50 Nasz nowy dom odc. 102

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie

20:05 XI Płocka Noc Kabaretowa

23:35 88 minut - thriller 

02:00 Kapitan Phillips - dramat

05:45 Ukryta prawda odc. 460 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 162 - serial

09:30 Brzydula odc. 163 - serial

10:05 Brzydula odc. 164 - serial

10:35 Zakochani po uszy odc. 1 - serial

11:05 Zakochani po uszy odc. 2 - serial

11:35 Zakochani po uszy odc. 3 - serial

12:10 Zakochani po uszy odc. 4 - serial

12:40 Zakochani po uszy odc. 5 - serial

13:10 Beethoven V - film

15:10 Kawaler - komedia

17:25 Blues Brothers - komedia

20:00 Mission: Impossible II - film

22:40 Psy - film

00:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 11 s. 2 - serial

10:05 Brzydula 10:50 Galileo

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

10:20 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 14:45 Madagaskar 11:10 Karate Kid IV

Lata 60. XX wieku. Amerykanka Dian Fossey 
przybywa do Afryki. Walczy z kłusownikami 
i handlarzami dzikimi zwierzętami, przyczyniając 
do zwiększenia populacji goryli i ocalenia 
gatunku.

Powojenne Niemcy. Młody prokurator Johann 
Radmann pragnie postawić przed sądem byłych 
nazistów, którzy pomimo dokonania zbrodni 
wojennych wrócili do domów i prowadzą spokojne 
życie.

„Labirynt kłamstw”
(2014r.) TVP 2 22:25

„Goryle we mgle”
(1988r.) TVP 1 10:05



Poniedziałek, 28 stycznia 2019

14:00 Elif

05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 103 - serial
07:05 Elif odc. 411 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 3 s. 1 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 55 s. 5 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 19 s. 2 - serial
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 19
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Kamery wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 412 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 151
16:05 Wieczna miłość odc. 104 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3419
18:30 Korona królów odc. 164 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 81 - serial
21:00 Posprzątane
22:30 Sława i chwała odc. 4 - serial 
23:35 Łowcy trolli - film
00:45 Sanatorium miłości odc. 2

05:50 Sąd rodzinny odc. 213 - serial 

06:50 Szpital odc. 197 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 43 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 44 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 5 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 261 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 214 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 36 - serial 

14:55 Szpital odc. 198 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 45 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 46 - serial

17:55 Brzydula odc. 165 - serial

18:25 Brzydula odc. 166 - serial

19:00 19+ odc. 6 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 6 - serial

20:00 Płonąca pułapka - dramat

22:25 W garniturach odc. 8 - serial

23:25 Mama - horror

01:30 Agentka o stu twarzach 

 odc. 13 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 2 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 30 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 31 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 20
09:00 Septagon odc. 15 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 19
11:25 Benny Hill odc. 22
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 3 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 109 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 46
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 469 - serial
16:00 Paulina odc. 8 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 98 - serial
18:00 Septagon odc. 16 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 470 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 241 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
21:30 Włatcy móch odc. 116 - serial
22:00 Galileo odc. 704
23:00 Galileo odc. 705
00:00 Zombiebobry - komedia

06:00 Niewolnica Victoria odc. 28
07:00 Zbuntowany anioł odc. 144
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 107 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 13 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 108 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 14 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 1 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 31 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 32 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 108 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 109 s. 3 - serial
20:00 Śmiertelne odliczanie - film
21:35 Życzenie śmierci V - film
23:30 Lasko - pociąg śmierci - film
02:00 Taki jest świat

08:00 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Śmierć w środkowym pokoju  

 - dramat

09:15 Prognoza pogody - film

11:00 Dom odc. 19 - serial

12:40 Śnić we śnie - dramat

14:00 Lekcje pana Kuki - film

15:50 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 6 - serial

16:55 Przeraźliwe łoże Nowele filmowe 

17:30 Złote runo - komedia

19:05 Rzecz Polska odc. 4

19:15 Którędy po sztukę odc. 80

19:25 Zbigniew Makowski

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Słowo na A odc. 4 - serial

21:30 Mnich z Morza - film

22:50 Powidoki odc. 4 - serial

23:20 Układ zamknięty - thriller 

01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 455
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 111 - serial 
08:10 Korona królów odc. 112 - serial 
08:40 Ex libris
09:10 Republika, czyli epitafium 
 dla zagubionego poety - film
10:00 Sensacje XX wieku odc. 103
10:40 Świat z lotu ptaka odc. 1 - serial
11:45 Blisko, coraz bliżej odc. 3 - serial 
13:10 Życie za życie. Maksymilian  
 Kolbe - dramat
14:55 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 2 - serial
15:50 Spór o historię odc. 94
16:35 Wojna totalna odc. 1 - serial
17:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:10 Flesz historii
18:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 5 - serial 
19:50 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 2 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 9
22:40 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 9 - serial
23:15 Helikoptery w akcji odc. 2 - serial
00:15 Ucieczki przez druty odc. 1 - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 W góreckim domku ogrodnika
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 „Cicha noc, święta noc”. 
 Zespół Pieśni i Tańca 
 Ziemia Bydgoska
14:20 Koncert życzeń
14:55 Śladami historii - serial
15:00 Brylant Matki Bożej
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 Joanna d’Arc. 
 Pod sztandarami wiary - film
23:55 Kabwe

06:00 M jak miłość odc. 1414 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 173
07:20 Na sygnale odc. 204 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 263
11:25 Rodzinka.pl odc. 99 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1988 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 11 - serial
14:05 Bake off - Ale ciacho! odc. 47
15:10 Górski lekarz odc. 19 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 101 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 247 s. 13 - serial
19:05 Na sygnale odc. 34 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1988 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1989 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 77
20:55 M jak miłość odc. 1415 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”  
 odc. 1148
22:00 Rozbite marzenia. 1918-1939  
 odc. 4 - serial 
23:05 Godziny grozy odc. 4 - serial
23:55 Sfora odc. 1 - serial
01:00 Labirynt kłamstw - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5566

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 29

07:55 Akademia ogrodnika odc. 29

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2379

11:00 Tu się gotuje! odc. 7 s. 3

11:05 Ukryta prawda odc. 645 - serial

12:00 Szpital odc. 487 - serial

13:00 Szkoła odc. 388 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 5 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 8

15:30 Szkoła odc. 389 - serial 

16:30 Szpital odc. 488 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 646 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 6 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 71

19:50 Uwaga! odc. 5567

20:10 Doradca smaku odc. 17 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2815 - serial

20:55 Milionerzy odc. 137

21:30 Życie bez wstydu odc. 8 s. 6

22:31 Martyna na krańcu świata odc. 3

23:35 Zbuntowana - film

02:00 Co za tydzień odc. 886

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 609 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 610 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 62 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 825 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 106 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 772 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2809 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 698 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3807
16:30 Na ratunek 112 odc. 161 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 91 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2810 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 373 - serial
20:10 Kapitan Phillips - dramat
22:55 Ślad odc. 13 - serial
23:55 Lot Feniksa - film
02:15 Wojna światów - film

14:55 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:00 Sensacje XX wieku

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

Grupka młodych ludzi spędza weekend w domku 
nad jeziorem. Beztroski wyjazd przerwany zostaje 
pojawieniem się bobrów, które w wyniku kontaktu 
z chemikaliami zamieniły się w zombie.

Amerykański statek handlowy dowodzony 
przez kapitana Richarda Phillipsa został w 2009 
roku porwany przez somalijskich piratów. Film 
koncentruje się na relacji pomiędzy Phillipsem 
a dowódcą piratów.

„Kapitan Phillips”
(2013r.) Polsat 20:10

„Zombiebobry”
(2014r.) TV 4 00:00



Wtorek, 29 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 104 - serial
07:05 Elif odc. 412 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 4 s. 1 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 56 s. 5 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 20 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 164 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 182
12:55 Dzika Nowa Zelandia 
 odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 413 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 81 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 105 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3420
18:30 Korona królów odc. 165 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 82 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 3
21:40 Echo serca odc. 3 - serial
22:35 Jednostka X odc. 18 s. 2 - serial
23:25 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 8 s. 2 - serial
23:55 Operacja „Piorun” - film

05:50 Sąd rodzinny odc. 214 - serial 

06:50 Szpital odc. 198 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 45 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 46 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 6 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 262 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 1 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 37 - serial 

14:55 Szpital odc. 199 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 47 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 48 - serial

17:55 Brzydula odc. 167 - serial

18:25 Brzydula odc. 168 - serial

19:00 19+ odc. 7 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 7 - serial

20:00 Alive: Dramat w Andach - film

22:45 Na żywo - film

00:30 Agentka o stu twarzach 

 odc. 14 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 3 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 31 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 32 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 22
09:00 Septagon odc. 16 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 20
11:30 Benny Hill odc. 24
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 4 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 110 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 47
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 470 - serial
16:00 Paulina odc. 9 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 99 - serial
18:00 Septagon odc. 17 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 471 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 242 - serial
21:00 Zombiebobry - komedia
22:35 Trampolina odc. 7
23:35 Trampolina odc. 8
00:35 STOP Drogówka odc. 189

06:00 Niewolnica Victoria odc. 29
07:00 Zbuntowany anioł odc. 145
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 109 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 14 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 109 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 12 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 15 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 32 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 33 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 110 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 111 s. 3 - serial
20:00 Czas zabijania - dramat
23:00 Gra - thriller 
01:30 Na jedwabnym szlaku - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Nos Nowele filmowe 

09:20 Złote runo - komedia

11:00 Dom odc. 20 - serial

12:40 Mysz - film

13:35 Ucieczka z kina „Wolność” 

 - dramat

15:15 Spirala - dramat

16:55 Bodo odc. 7 - serial

18:05 Bodo odc. 8 - serial

19:10 Locus - film

19:30 Chuligan literacki odc. 114

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wesoła wdówka - film

22:55 Nieulotne - dramat

00:40 Kiedy będę ptakiem - film

06:50 Był taki dzień odc. 456

06:55 Dziennik telewizyjny

07:35 Korona królów odc. 113 - serial 

08:10 Korona królów odc. 114 - serial 

08:45 Niecała nieprawda 

 czyli PRL w DTV

09:15 Flesz historii

09:40 Wojna totalna odc. 1 - serial

10:50 Sensacje XX wieku odc. 161

11:30 Spór o historię odc. 26

12:10 Blisko, coraz bliżej odc. 4 - serial 

13:35 Wszystkie kolory świata 

 odc. 7 - serial

14:40 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 8 - serial

16:20 Pojedynki stulecia odc. 9

16:50 Wokół Ostrej Bramy - film

17:55 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:25 Rozmowy o Niepodległości odc. 8

18:50 Najdłuższa wojna nowoczesnej  

 Europy odc. 6 - serial 

20:05 Koło historii odc. 1

21:00 Odkryć tajemnicę odc. 4 - serial

22:00 Jak było? odc. 26

22:40 Zmory - film

00:30 Sensacje XX wieku odc. 162

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Brylant Matki Bożej
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
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 W imię miłości - film
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 110 - serial
14:50 Święta Teresa z Lisieux - 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 Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Serce świąt - film
23:25 Kartka z kalendarza
23:30 Domek nr 6 - film

06:00 M jak miłość odc. 1415 - serial
06:55 Spod znaku Orła Białego
07:20 Na sygnale odc. 205 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 276
11:25 Rodzinka.pl odc. 100 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1989 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 12 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1415 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 20 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 102 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 248 - serial
19:00 Na sygnale odc. 35 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1989 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1990 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 78
20:55 M jak miłość odc. 1416 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:05 Mów mi Marianna - film
00:25 Rodzinka.pl 
 odc. 246 s. 13 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 17 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2380

11:00 Ukryta prawda odc. 646 - serial

12:00 Szpital odc. 488 - serial

13:00 Szkoła odc. 389 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 6 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 8

15:30 Szkoła odc. 390 - serial 

16:30 Szpital odc. 489 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 647 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 7 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 72

19:50 Uwaga! odc. 5568

20:10 Doradca smaku odc. 39 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2816 - serial

20:55 Milionerzy odc. 138

21:35 Gliniarz z metropolii - komedia

23:55 Superwizjer odc. 1148

00:30 Tu się gotuje! odc. 7 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 611 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 612 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 63 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 826 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 107 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 773 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2810 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 699 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3808
16:30 Na ratunek 112 odc. 162 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 92 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2811 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 374 - serial
20:10 Wojna światów - film
22:40 Ślad odc. 14 - serial
23:45 Wyspa tajemnic - film
02:30 Klik: i robisz, co chcesz 
 - komedia

06:50 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:50 Sensacja XX wieku

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

James Bond walczy z międzynarodową 
organizacją przestępczą. Jej szef, Largo, żąda 
okupu w wysokości stu milionów funtów, grożąc 
zdetonowaniem dwóch bomb atomowych 
wykradzionych z arsenałów NATO.

Spokojne życie księgowego z Los Angeles zmienia 
się w koszmar, kiedy jego sześcioletnia córka 
zostaje zakładniczką terrorystów. Warunkiem 
zwolnienia dziecka jest zabicie gubernatora 
Kalifornii.

„Na żywo”
(1995r.) TVN 7 22:45

„Operacja „Piorun””
(1965r.) TVP 1 23:55
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14:00 Elif

05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 105 - serial
07:05 Elif odc. 413 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 5 s. 1 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 57 s. 5 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 21 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 165 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra 
12:55 Dzika Nowa Zelandia 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 414 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 82 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 106 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3421
18:30 Korona królów odc. 166 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 83 - serial
21:00 Wielki test o górach
22:25 Nasza królowa Elżbieta odc. 1
23:30 Bez tożsamości 
 odc. 14 s. 2 - serial
00:20 Warto rozmawiać

05:50 Sąd rodzinny odc. 1 - serial 

06:50 Szpital odc. 199 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 47 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 48 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 263 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 2 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 38 - serial 

14:55 Szpital odc. 200 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 1 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 2 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 169 - serial

18:25 Brzydula odc. 170 - serial

19:00 19+ odc. 8 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 8 - serial

20:00 Wszystko stracone - film

22:15 Chop Shop - dramat

00:25 Moc magii odc. 384

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 4 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 32 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 33 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 24
09:00 Septagon odc. 17 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 21
11:30 Benny Hill odc. 26
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 5 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 111 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 48
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 471 - serial
16:00 Paulina odc. 10 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 100 - serial
18:00 Septagon odc. 18 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 472 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 243 - serial
21:00 Ostatnie zlecenie - film
23:05 Gatunek - film
01:25 Trampolina odc. 9

06:00 Niewolnica Victoria odc. 30
07:00 Zbuntowany anioł odc. 146
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 111 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 15 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 110 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 12 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 16 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 33 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 34 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 112 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 113 s. 3 - serial
20:00 Ice Soldiers - film
22:00 Tokarev. Zabójca z przeszłości  
 - film
23:55 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 8 - serial
00:50 Flash Serial akcji 

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Mistrz tańca - film

09:20 Spirala - dramat

11:00 Dom odc. 21 - serial

12:40 Cyrograf dojrzałości - film

13:50 Rysa - dramat

15:25 Legendy rocka odc. 44 - serial

15:50 Wenus z Ille - nowela 

16:25 Legendy rocka odc. 45 - serial

16:55 Poznań ‘56 - dramat

19:00 Powidoki odc. 4 - serial

19:25 Dezerterzy odc. 26

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Cuda - dramat

22:20 Perłowy guzik - film

23:50 Koncert muzyki 

 Krzysztofa Komedy

01:00 Nieulotne - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 457
06:55 Dziennik telewizyjny
07:30 Korona królów odc. 115 - serial 
08:00 Korona królów odc. 116 - serial 
08:35 Archiwum zimnej wojny odc. 9
09:05 Jak było? odc. 26
09:45 Wokół Ostrej Bramy - film
10:50 Sensacje XX wieku odc. 162
11:20 Koło historii odc. 1
12:05 Blisko, coraz bliżej odc. 5 - serial 
13:35 Wszystkie kolory świata 
 odc. 8 - serial
14:40 Trzynastacy - film
15:35 Helikoptery w akcji odc. 2 - serial
16:40 Ukryte protokoły - czyli oszustwo  
 założycielskie - film
17:25 Rozstrzelana miłość odc. 30
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:20 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 61
18:55 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 7 - serial 
20:15 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 1 - serial
21:05 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 2 - serial
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 1 - serial
22:35 Hubal - dramat
00:55 Sensacje XX wieku odc. 163

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. 14 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Oratorium o Bronisławie  
 Markiewiczu 
13:45 Hwange
13:55 Kartka z kalendarza 
14:00 Serce świąt - film
15:25 Ja głuchy - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 
16:30 Mahajanga - film
16:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Monster Trucków 
 - 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 Albert Schweitzer - film
23:50 Święty na każdy dzień
23:55 Kartka z kalendarza

06:00 M jak miłość odc. 1416 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 206 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 277
11:25 Rodzinka.pl odc. 101 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1990 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 13 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1416 - serial
15:00 Koło fortuny - extra odc. 41
15:10 Górski lekarz odc. 21 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 103 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 249 - serial
19:05 Na sygnale odc. 36 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1990 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1991 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 33 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 729 - serial
21:55 Na sygnale odc. 217 - serial
22:35 Piżama party - komedia
00:15 Za marzenia odc. 5 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 39 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2381

11:00 Ukryta prawda odc. 647 - serial

12:00 Szpital odc. 489 - serial

13:00 Szkoła odc. 390 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 7 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 8

15:30 Szkoła odc. 391 - serial 

16:30 Szpital odc. 490 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 648 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 8 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 73

19:50 Uwaga! odc. 5569

20:10 Doradca smaku odc. 38 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2817 - serial

20:55 Milionerzy odc. 139

21:30 Przetrwanie - film

23:55 Red - komedia

02:10 Uprowadzona odc. 10 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 613 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 614 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 64 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 827 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 108 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 774 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2811 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 700 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3809
16:30 Na ratunek 112 odc. 163 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 93 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2812 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 375 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 254 - serial
20:40 Klik: i robisz, co chcesz 
 - komedia
22:55 Ślad odc. 15 - serial
23:55 Boski żigolo - komedia
01:50 To tylko seks - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Dom 10:50 Sensacje XX wieku

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

Deuce Bigalow zarabia na życie czyszczeniem 
akwariów. Pewnego dnia bogaty żigolak, który musi 
wyjechać na kilka tygodni, prosi go, by zaopiekował 
się jego cennym akwarium i apartamentem.

W tajnym ośrodku badawczym w stanie Utah 
wybitny genetyk Xavier Fitch doprowadza do 
eksperymentu – po połączeniu trzech komórek 
ludzkich z pozaziemską materią udaje mu się 
stworzyć życie.

„Boski żigolo”
(1999r.) Polsat 23:55

„Gatunek”
(1995r.) TV 4 23:05

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 opady: 3 1 mm
 ciśnienie: 1014 1013 hPa
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tartaletki ze szpinakiem, 
mozzarellą i pomidorami

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
Składniki na farsz: 
400 g szpinaku mrożonego
300 g pomidorów
100 g mozzarelli (małe kulki)
2 ząbki czosnku
1 szyszka gałki muszkatowej
50 ml soku z cytryny
200 ml śmietany 30 proc. 
2 jaja
100 ml oliwy z oliwek 
Składniki na ciasto:
250 g mąki
1 jajko
200 g masła
50 ml kefiru
 sól do smaku

sposób wykonania:
Na stolnicę przesiej mąkę ra-

zem z solą. Masło pokrój w drob-
ną kostkę, połącz z mąką, jajkiem 
i kefirem. Zagnieć ciasto, uformuj 

Natalia Zdrodowska

kulę i odstaw do lodów-
ki na 30 minut. Na oliwie 
podsmaż czosnek, dodaj 
rozmrożony szpinak, ob-
rane ze skórki i pokrojone 
w kostkę pomidory. Dodaj 
startą gałkę muszkatoło-
wą, sok z cytryny, śmie-
tanę i dopraw solą. Całość 
duś około 10 minut. Prze-
studź, dodaj do sosu moz-
zarellę. Na stolnicy roz-
wałkuj ciasto (ok. 4 mm), 
foremkami do tartaletek 
wykrój krążki, wyklej fo-
remki. Wypiekaj w piekar-
niku, w temperaturze 180 
stopni, ok. 10 minut. Tar-
taletki przestudź, napełnij 
nadzieniem i ponownie 
zapiekaj w piekarniku (200 
stopni) ok. 10 minut.

smacznego!



na sygnale22 Czwartek 24 stycznia 2019

Z bejsbolami po 200 zł
BRODNICA  Brodniccy policjanci ustalili i zatrzymali czterech młodych mężczyzn, którzy w celu wymu-
szenia zwrotu wierzytelności kijami bejsbolowymi wybili szyby w oknach budynku, gdzie mieszkał rzekomy 
dłużnik i uszkodzili zaparkowane na posesji audi. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Teraz grozi im kara do 5 lat 
pozbawienia wolności

Do zdarzenia doszło 
w nocy z soboty na niedzielę 
(19/20.01.19) na terenie jednej 
z posesji w powiecie brodnic-
kim. Wtargnęło na nią czterech 
mężczyzn, którzy by wymusić 
zwrot wierzytelności w kwocie 
200 zł, kijami bejsbolowymi wy-
bili szyby w oknach i uszkodzili 
zaparkowane tam audi. Jeden 
ze sprawców agresję wyładował 
jeszcze na napotkanym tam ko-
cie, którego kopnął, powodując 

jego śmierć. Po tym wszystkim 
napastnicy uciekli. Zaalarmowa-
ni o zdarzeniu policjanci natych-
miast rozpoczęli poszukiwania 
sprawców.

Kilka godzin później 
(20.01.19) policjanci w miejscach 
zamieszkania zatrzymali dwóch 
z nich (26 l.). Kolejni dwaj (19 
i 20 l.) sami następnego dnia 
(21.01.19) zgłosili się do komen-
dy. Wszyscy usłyszeli zarzuty 
stosowania przemocy lub gróźb 

w celu wymuszenia zwrotu wie-
rzytelności i uszkodzenia mie-
nia. Jeden ze sprawców (26 l.) 
odpowie dodatkowo za znęcanie 
się nad zwierzęciem ze szcze-
gólnym okrucieństwem.

Policjanci doprowadzi-
li wszystkich do prokuratury, 
gdzie zapadną decyzje co do 
dalszego ich losu. Podejrzanym 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

(ak), fot. KPP Brodnica

Rozpędzony mercedes 
wjechał w posesję
Jedna z rodzin mieszkających w gm. Lipno miała ostatnio drastyczną pobudkę. 
W nocy rozpędzony mercedes uderzył w ścianę budynku, uszkadzając ją. Gdy na 
miejscu pojawili się policjanci, żadna z osób znajdujących się w pojeździe nie 
przyznawała się do kierowania nim. Wszystkie były nietrzeźwe. Ustalony sprawca 
miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie!

Lipno

Dyżurny lipnowskiej jed-
nostki zgłoszenie o zdarzeniu 
drogowym w gm. Lipno otrzy-
mał w czwartek (17.01.2019) po 
1.00 w nocy. Patrol ruchu dro-
gowego, który dotarł na miej-
sce zastał rozbitego mercedesa, 
który uderzył w ścianę jedne-
go z budynków mieszkalnych. 

W pojeździe na przednim sie-
dzeniu pasażera siedział męż-
czyzna, a obok pojazdu znaj-
dowały się jeszcze dwie osoby, 
które podróżowały nim w chwili 
zdarzenia. Nikt jednak nie przy-
znawał się do kierowania mer-
cedesem.

Podczas rozmowy z uczest-

nikami kolizji funkcjonariusze 
czuli od nich wyraźną woń al-
koholu. Jak się okazało po zba-
daniu alkomatem wszyscy byli 
nietrzeźwi. 22-letnia mieszkan-
ka gm. Skępe miała 2 promile 
alkoholu w organizmie, 20-letni 
mieszkaniec gm. Skępe ponad  
1,7 promila, a 26-latek zamiesz-
kały w powiecie sierpeckim po-
nad 3 promile!

Policję wezwali na miejsce 
mieszkańcy domu, którym pija-
ni podróżni zgotowali drastycz-
ną pobudkę. Mimo sprzecznych 
wyjaśnień podawanych przez 
uczestników zdarzenia policjan-
ci po zebraniu śladów i dowo-
dów ustalili, że w chwili ude-
rzenia za kierownicą pojazdu 
siedział jego 26-letni właściciel. 
Policjanci zatrzymali prawo jaz-
dy mężczyzny.

W poniedziałek (21.01.2019) 
26-latek usłyszał zarzut kiero-
wania w stanie nietrzeźwości 
po drodze publicznej. Podczas 
przesłuchania przyznał się do 
zarzucanych czynów i skorzy-
stał z możliwości dobrowolnego 
poddania się karze. Mieszkaniec 
powiatu sierpeckiego musi się 
jednak liczyć z tym, że wkrótce 
usłyszy jeszcze zarzut spowodo-
wania kolizji w stanie nietrzeź-
wości.

(ak)
fot. KPP Lipno

Bandycka kradzież... 
konsoli
Dzięki współpracy lipnowskich kryminalnych z funk-
cjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Byd-
goszczy i tamtejszym pododdziałem antyterrorystycz-
nym wszyscy sprawcy rozboju zostali zatrzymani. 
Mimo niewielu informacji, jakimi dysponowali funk-
cjonariusze po zgłoszeniu sprawy, udało się ustalić 
przebieg zdarzenia.

Lipno

Na początku stycznia br. 
doszło do rozboju, który od po-
czątku wzbudził oburzenie wśród 
policjantów. Do zdarzenia doszło 
niedługo po Bożym Narodzeniu. 
Rodzice kupili dzieciom na świę-
ta konsolę do gier. Niestety ra-
dość z prezentu nie trwała długo.  
9 stycznia (2019) po 23.00 do jed-
nego z domów w gm. Dobrzyń 
nad Wisłą weszło dwóch zama-
skowanych mężczyzn. Od razu 
zażądali wydania telefonu a gdy 
zobaczyli konsolę postanowili ją 
także zabrać. Zbudzeni ze snu 
rodzice dzieci próbowali interwe-
niować, ale zostali szybko poko-
nani przez napastników, którzy 
uciekli z łupem.

Policjanci mimo początkowo 
małej ilości informacji o napast-
nikach stopniowo odkrywali jak 
mogło dojść do rozboju i kto jest 
za niego odpowiedzialny. Dzięki 
współpracy z funkcjonariuszami 
KWP w Bydgoszczy ustalili, że 
czynu tego mogło dokonać wię-
cej sprawców. W sumie osadzono 

cztery podejrzewane osoby.
We wtorek rano (15.01.2019) 

lipnowscy funkcjonariusze zatrzy-
mali do sprawy 22-letnią miesz-
kankę gm. Skępe i 24-letniego 
mieszkańca gm. Wielgie. Pozo-
stało jeszcze dwóch ustalonych 
sprawców. Jeden z nich 24-letni 
mieszkaniec lipna został zatrzy-
many na terenie miasta a ostat-
niego ze sprawców, 31-letniego 
mieszkańca Lipna zatrzymał 
bydgoski SPAP tego samego dnia 
wieczorem, gdy policjanci ustalili 
miejsce jego pobytu.

W czwartek (17.01.2019) ko-
bieta została zwolniona po prze-
słuchaniu w charakterze świadka 
a trzy pozostałe osoby usłyszały 
zarzuty. Dwóch mieszkańców Lip-
na: 31 i 24-latka sąd aresztował na 
3-miesiące pod zarzutem rozboju. 
Za to przestępstwo grozi im od  
3 do 12 lat więzienia. Obaj jednak 
działali w warunkach recydywy 
i muszą się liczyć z zaostrzonym 
wyrokiem.

24-letni mieszkaniec gm. 
Wielgie, który podwiózł spraw-
ców na miejsce rozboju, usłyszał 
zarzut pomocnictwa przy doko-
naniu tego czynu. Pomocnictwo 
karane jest w granicach zagroże-
nia przewidzianego za sprawstwo. 
Sąd objął go dozorem i kazał za-
płacić poręczenie majątkowe.

(ak)
fot. ilustracyjne
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W poniedziałek (21.01.19) ofi-
cer dyżurny radziejowskiej ko-
mendy dostał zgłoszenie o kra-
dzieży drewna z lasu w gminie 
Piotrków Kujawski. Przybyli na 
wezwanie policjanci zastali le-

groził prezydentowi, usłyszał zarzuty
WŁOCŁAWEK  Włocławscy policjanci przy współpracy z policjantami zajmującymi się cyberprzestępczo-
ścią z Bydgoszczy namierzyli i zatrzymali mężczyznę, który za pomocą portalu społecznościowego groził 
prezydentowi Włocławka. 30-latek usłyszał zarzuty w prokuraturze związane z zamieszczeniem na portalu 
gróźb karalnych wobec prezydenta, nakłaniania do popełnienia zbrodni i podszywania się pod inną oso-
bę, umieszczając wpis w internecie. Śledczy wnioskować będą do sądu o środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztu

Sprawa miał swój początek 
we wtorek (15.01.19), kiedy zgłosi-
ła się osoba, który poinformował 
o wpisie na jednym z portali spo-
łecznościowych. Z treści wpisu 
internetowego wynikało, że ktoś 
podszywając się pod zgłaszające-

go, groził prezydentowi Włocławka 
i w przestrzeni publicznej nakłaniał 
do popełnieniem zbrodni. Również 
do prokuratury wpłynęło zawiado-
mienie od prezydenta o groźbach 
wypisanych na portalu społeczno-
ściowym.

W obu tych sprawach kry-
minalni z Włocławka przy współ-
pracy z policjantami z Bydgoszczy 
od cyberprzestępczości pracowali 
nad wytypowaniem osoby, któ-
ra mogła mieć związek z wpisem. 
Przeprowadzone czynności przez 

śledczych oraz dobra współpraca 
z administratorem serwisu po-
zwoliły w piątek (18.01.19) w godzi-
nach porannych na zatrzymanie 
30-letniego mieszkańca Włocław-
ka. W mieszkaniu mundurowi za-
bezpieczyli do sprawy komputery 
i telefon komórkowy, które trafią 
do specjalistów z dziedziny infor-
matyki.

Na tym etapie prowadzonego 
postępowanie materiał dowodowy 
pozwolił jeszcze tego samego dnia 
przedstawić 30-latkowi trzy zarzuty 
związane z wpisem na portalu spo-
łecznościowym namawiającym do 
popełnienia przestępstwa zbrodni, 
groźbą karalną wobec prezydenta 
miasta, a także wykorzystania wi-
zerunku innych osób do popełnie-

nia przestępstwa. Za te wszystkie 
czyny może mu grozić do 3 lat po-
zbawienia wolności.

Kiedy zakończone będą czyn-
ności w prokuraturze, 30-latek tra-
fi do sądu, gdzie śledczy wspólnie 
będą wnioskować o zastosowanie 
środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztu. Pamiętaj-
my, że osoby korzystające z prze-
strzeni internetowej i wypisujące 
różne groźby wobec innych osób 
lub nakłaniające do popełnienia 
przestępstwa czy zbrodni także 
podlegają przepisom prawa. Za zła-
manie ich może grozić kara pozba-
wienia wolności.

(ak)
fot. KMP Włocławek

Kradzionym daleko nie zajechał
Spostrzegawczość i konsekwencja w dążeniu do celu pozwoliła kruszwickim dziel-
nicowym odnaleźć skradzione w Zabrzu auto. Do wyjaśnienia sprawy zatrzyma-
ny został 35-latek, którym zajmą się teraz tamtejsi kryminalni. Jak się okazało ma 
on na swoim koncie jeszcze inne przestępstwa. Teraz nie uniknie kary.

Inowrocław

Dzielnicowi Komisariatu Policji 
w Kruszwicy, pow. inowroclawski, 
pełnili służbę w swoich rejonach 
w podkruszwickich miejscowo-
ściach. W jednej z nich ich uwagę 
przykuła skoda superb z kierowcą 
stojąca w pobliżu skrzyżowania. 
Kiedy podjechali bliżej, rozpozna-
li dobrze im znanego 35-letniego 
mieszkańca gminy Kruszwica. Ten 
na ich widok gwałtownie ruszył 
autem z miejsca i nie stosował się 
do wydawanych do zatrzymania 
sygnałów. Policjanci ruszyli za męż-
czyzna w pościg, lecz ten zniknął 
im z pola widzenia.

Mundurowi nie dali za wygra-
ną i zaczęli poszukiwania auta oraz 

kierowcy w okolicznych miejscowo-
ściach. Policyjne działania szybko 
przyniosły skutek. Porzucone auto 
znaleźli na jednej z ulic w Kruszwi-
cy, a 35-latka inni funkcjonariusze 
zatrzymali chwilę później w jego 
miejscu zamieszkania. Policjanci 
sprawdzili numery nadwozia samo-
chodu. Wtedy okazało się, że zosta-
ło ono w ubiegłym tygodniu skra-
dzione z terenu Zabrza. W związku 
z tym mundurowi zabezpieczyli 
skodę, a 35-latek trafił za kraty.

Tego samego dnia policjanci 
weszli do mieszkania mężczyzny. 
W trakcie przeszukania ujawnili ro-
wer, który po sprawdzeniu nume-
rów fabrycznych okazał się pocho-

dzić z innego przestępstwa. 35-latek 
został przesłuchany do sprawy 
paserstwa jednośladu, do którego 
się przyznał, a następnie przeka-
zany funkcjonariuszom Komendy 
Miejskiej Policji w Zabrzu, która 
prowadzi postępowanie w sprawie 
kradzieży skody.

Dodatkowo mężczyzna odpo-
wie przed inowrocławskim sądem 
za przestępstwo niezatrzymania 
się do kontroli oraz wykroczenie 
prowadzenia pojazdu bez wyma-
ganych uprawnień. Jak się bowiem 
okazało, nie posiada on prawa jaz-
dy.

(ak)

Zabił 87-latka, już siedzi
3 miesiące tymczasowego aresztu zastosował mogi-
leński sąd wobec 33–latka, który śmiertelnie potrącił 
na przejściu dla pieszych mężczyznę. Sprawcy grozi 
do 8 lat pozbawienia wolności.

Mogilno

Do wypadku doszło w miniony 
piątek (18.01.19) o 14:00 na ulicy Pad-
niewskiej w Mogilnie. Ze wstępnych 
ustaleń śledczych wynika, że 33–
letni kierowca seata ibizy potrącił 
znajdującego się na oznakowanym 
przejściu dla pieszych 87-latka, któ-
ry w wyniku odniesionych obrażeń 
poniósł śmierć na miejscu. Sprawca 
zdarzenia został zatrzymany i osa-
dzony w policyjnym areszcie.

Wczoraj (20.01.19) prokurator 

na wniosek miejscowych policjan-
tów wystąpiła do sądu z wnio-
skiem o tymczasowe aresztowanie 
33-latka. Jeszcze tego samego dnia 
zapadła decyzja, że 3 najbliższe 
miesiące spędzi za kratami. Za spo-
wodowanie wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym grozi mu kara do 8 lat 
pozbawienia wolności.

(ak)
fot. ilustracyjne

Darmowy opał nie popłaca
Przekonał się o tym mieszkaniec powiatu radziejowskiego, który skusił się na 
darmowy opał. Mężczyzna odpowie przed sądem, grozi mu kara aresztu oraz 
wysoka grzywna. Odzyskano większość skradzionego mienia.

Radziejów

śniczego i strażników leśnych, 
którzy wskazali im miejsce 
nielegalnej wycinki. Jak ustalili 
mundurowi sprawcą był 60-letni 
mieszkaniec pobliskiej wioski. 
Na terenie jego posesji znaleźli 

większość skradzionego mienia. 
Leśniczy oszacował, że mężczy-
zna wyciął drzewo o wartości 
kilkuset złotych, czym naraził 
na straty Lasy Państwowe.

Amatorowi cudzej własności 

grozi kara aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny. Będzie 
musiał też zapłacić nawiązkę 
w wysokości podwójnej warto-

ści wyrąbanego i ukradzionego 
drzewa.

(ak)
fot. KPP Radziejów
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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

Pora rozprawić się z trudnymi sprawami, które od 
jakiegoś czasu zaprzątają ci głowę. Planety ci sprzy-
jają, możesz śmiało przystąpić do działania. Tydzień 
upłynie pod znakiem sukcesów, niezależnie od tego, 
gdzie akurat będziesz. W pracy zaskoczysz szefa 
świetną formą intelektualną, na urlopie spróbujesz 
czegoś nowego, co da ci sporo satysfakcji. Możesz 
liczyć na pochwały.

Będziesz w kiepskiej kondycji psychicznej. W pracy 
najlepiej schowaj się w ciemnym kącie i po prostu rób 
swoje. Unikaj osób, które są do ciebie źle nastawio-
ne i mogą rzucać złośliwe komentarze. Potrzebujesz 
odpoczynku i ciszy, by uporządkować swoje sprawy. 
Pozbądź się tego, co jest ci niepotrzebne. Za kilka dni 
poczujesz się lepiej, a siły witalne powrócą. Cierpli-
wości.

Albo zaczniesz o siebie dbać, albo zapracujesz na 
poważną chorobę. Zdrowotne zaniedbania zaczną 
wychodzić na jaw i dadzą ci się we znaki. Pomyśl 
w końcu o sobie, odpocznij, odżywiaj się zdrowo. 
Może zdecydujesz się poznać jakieś techniki re-
laksu? Jeśli nie masz pomysłu, poszukaj inspiracji 
w internecie. W sprawach sercowych będziesz cie-
szyć się wyjątkowym powodzeniem.

Wiele spraw będzie teraz zależało od opinii lub 
działań osób postronnych. Skoro nie masz na nie 
wpływu, poddaj się ich biegowi. Niewykluczone, że 
czyjaś decyzja bardzo cię zdenerwuje. Żeby odre-
agować, zorganizuj weekendowy wypad z przyja-
ciółmi. Takie oderwanie dobrze ci zrobi.

W najbliższych dniach będziesz wyjątkowo roztrze-
pana. Tyle będzie się działo, głównie na niwie towa-
rzyskiej, że zapomnisz o niektórych obowiązkach. 
Sprzątanie czy zakupy zejdą na dalszy plan. Uważaj 
na osoby, które zbyt dużo mówią. Lepiej milcz, bo 
staniesz się obiektem plotek.

Wspaniała forma i równie świetny humor będą ci 
towarzyszyć w najbliższych dniach. Postanowisz 
się rozwijać, zaczniesz przeglądać oferty kursów, 
studiów, szkoleń. To dobry czas, by podjąć takie de-
cyzje. Na pewno zyskasz na tym w sferze zawodowej. 
W sprawach rodzinnych ważna narada.

Gorszy czas. Poczujesz się źle, niepotrzebnie za-
czniesz wyolbrzymiać swoje problemy. Przyjrzyj 
się im dokładnie, a przekonasz się, że nie taki 
diabeł straszny. Nie poświęcaj czasu ani uwagi lu-
dziom, którzy na to nie zasługują. Lepiej idź do kina 
na komedię albo zajmij się tym, co lubisz.

Spokojny tydzień. Obowiązków jakimś cudem ubę-
dzie, możesz poświęcić czas na spotkania towarzy-
skie bądź rodzinne. Kontakt z ludźmi dobrze ci zrobi. 
Zwłaszcza, gdy okaże się, że ktoś potrzebuje twojej 
rady. Poczujesz się potrzebny i doceniony. Będzie 
cię ciągnąć, by szukać nowych przygód, doświad-
czać nieznanego. Nie przesadzaj z przekraczaniem 
własnych granic.

Powinieneś wreszcie odpocząć. Będziesz miał spore 
problemy ze skupieniem się na pracy, więc o ile mo-
żesz, odpuść sobie ambitne zadania. A najlepiej weź 
kilka dni wolnego, spakuj walizkę i jedź na narty. Nie 
musisz planować, po prostu wyjedź i zatrzymuj się 
tam, gdzie masz ochotę. Da ci to poczucie wolności, 
wrócisz zdystansowany. Naładowanie baterii jest już 
konieczne.

Czas, by wykazać się zdolnościami, które przecież 
posiadasz. Przyszła pora naprawienia błędów, któ-
re niedawno ci się przydarzyły. Poradzisz sobie bez 
problemu, bo przecież te potknięcia wynikały z na-
tłoku zadań, a nie twojej niekompetencji. Spodziewaj 
się rewolucji w sprawach sercowych. Ktoś ulegnie 
twojemu urokowi i nie będzie to tylko przelotny ro-
mans.

Zaleje cię fala pozytywnego myślenia. Będziesz łagod-
ny, tolerancyjny i zechcesz, by cały świat tak się czuł, 
a wszędzie panowała zgoda i serdeczna atmosfera. Ktoś 
poprosi, byś był mediatorem w rodzinnym konflikcie 
i podejmiesz się tej roli. W efekcie obie strony będą ci 
wdzięczne za rozwiązanie sporu. Na weekend zaplanuj 
spotkanie towarzyskie. Będzie wyjątkowo udane.

Będziesz wyjątkowo szczery, ale czy wyjdzie ci to na 
dobre? Kiedy powiesz wszystkim, co cię denerwuje i co 
ci przeszkadza, zrzucisz z siebie jakiś ciężar, ale jed-
nocześnie musisz spodziewać się informacji zwrotnej. 
Może nie być zbyt miła. Najlepiej zrobisz, jeśli posta-
wisz na sport. Ćwiczenia sprawią, że negatywne myśli 
odpłyną, a ty będziesz tak zmęczony, że sił nie starczy 
na wymówki.
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Następca Matejki
POSTAĆ  Każdy z nas wielokrotnie natknął się na obrazy Jana 
Matejki, choćby poprzez inspirowane jego dziełami portrety 
królów Polski na banknotach. Jan Matejko pozostawił po so-
bie bardzo zdolnego, chociaż mniej znanego ucznia – Kazimie-
rza Pochwalskiego. To on był m. in. portrecistą samego cesarza 
Franciszka Józefa

Pochwalski kształcił się w Kra-
kowie u samego mistrza Matejki. 
Zaczynał praktykę w wieku 16 lat, 
a kończył jako 21-latek. Nie chciał 
jednak ograniczać się do wiedzy 
zdobytej w Krakowie. Wyjechał na 
studia za granicę. Pierwszym przy-
stankiem było Monachium W stoli-
cy Bawarii rządził wówczas regent 
Leopold, który miał umiłowanie do 
sztuki. Nic dziwnego, że całe zaste-
py malarzy wybierało Monachium 
jako miejsce doskonalenia fachu. 
Oprócz niego w Monachium prze-
bywali także inni malarze polscy 
np. bracia Gierymscy, Chełmoński, 
Malczewski itd.

W 1883 roku udał się dalej, do 
Paryża. Był już wtedy uznanym 
portrecistą. Nie mógł narzekać na 
biedę, ponieważ dobry portret był 
wówczas w cenie. W Paryżu miesz-
kał wraz ze swoim kolegą, mala-

rzem Antonim Piotrowskim. Anto-
ni zgłosił swoje obrazy na jesienną 
wystawę, która była najbardziej 
prestiżowa w Paryżu. Gdy pewnego 
dnia do mieszkania malarzy przy-
był francuski krytyk sztuki, zabrał 
obrazy Piotrowskiego, ale zwró-
cił uwagę na portret namalowany 
przez Pochwalskiego. Wręcz wy-
musił na artyście, by ten pozwolił 
zabrać obraz na wystawę. Pochwal-
ski był z natury skromny. Podczas 
wystawy dzieło zrobiło wielkie 
wrażenie na zwiedzających i dało 
popularność Pochwalskiemu.

W 1885 roku artysta powrócił 
do Krakowa. Chciał się tu osiedlić, 
założyć rodzinę. Przypadkowo na-
potkał na swojej drodze hrabiego 
Andrzeja Potockiego. Zaprosil on 
malarza na podróż do Egiptu, Tur-
cji, Grecji i Włoch. W tym pierw-
szym kraju Pochwalski spotkał 
Henryka Sienkiewicza i zaprzyjaź-
nił się z nim. Namalował także jego 
portret, który do dziś jest kopiowa-
ny i wstawiany do szkolnych pod-
ręczników. Malarz miał szczęście 
do ludzi. Gdy przebywał w Stam-
bule, dostał list z Krakowa od swoje 
żony. Napisała mu, że jeden z jego 
kolegów, bez pytania o zgodę, za-
brał z domu kilka obrazów i wysłał 
je na wystawę do Wiednia. Z na-
stępnego z listów dowiedział się, że 
jeden z jego portretów zdobył złoty 
medal. Kolejny list był już od cesar-
skiego ochmistrza z Wiednia – hra-

biego Mensdorffa. Zaproponował 
mu przybycie do Wiednia i wyko-
nanie portretu cesarza Franciszka 
Józefa.

Cesarz musiał godzinami zno-
sić cierpliwie pozowanie, ale por-
tret udał się. Cesarz był zadowolo-
ny i zrobił Pochwalskiemu wielką 
reklamę. Zamówienia od arysto-
kratów z Austro-Węgier sypały się 
jedno za drugim. W ciągu kolejnych 
lat malarz aż siedem razy portreto-
wał cesarza. Zaprzyjaźnił się także 
z dziećmi Franciszka Józefa. Jeden 
z arcyksiążąt – Otton Habsburg był 
nawet uczniem Pochwalskiego. We 
Wiedniu malarz przebywał przez 28 
lat. Gdy tylko Polska odzyskała nie-
podległość, nie wahał się i wrócił do 
ojczyzny. Zajął się portretowaniem 
polskich dostojników i urzędników. 
Poświęcił się także kształceniu ma-
larzy, w tym znakomitej następ-
czyni – Olgi Boznańskiej. Przed II 
wojną światową żył spokojnie i bez 
rozgłosu w Krakowie. Nie wysyłał 
już obrazów na wystawy. Nie mu-
siał. Jego sława była wystarczająca. 
Był majętnym człowiekiem. Był 
także zaprzeczeniem idei, która 
mówi, że należy być przebojowym, 
by cokolwiek osiągnąć.

Kazimierz Pochwalski miał 
porostu dobrych przyjaciół. Zmarł 
7 listopada 1940 roku w Krakowie 
w wieku 85 lat.

(pw)
fot. wikipedia

Kapryśna Wisła
Wisła była najdogodniejszym szlakiem transpor-
towym jeszcze w XIX wieku. Jako rzeka nieuregu-
lowana lubiła płatać figle marynarzom. Oto dwa 
przypadku z wiosny 1882 roku.

XIX wiek

30 kwietnia 1882 roku ni-
ski poziom Wisły sprawił, że 
w pobliżu Dobrzynia nad Wisłą 
na mieliźnie osiadł statek pa-
rowy Płock. Parowce posiadały 
pompę ssącą, która była pro-
blematyczna w momencie, gdy 
poziom wody był niski. Tak też 
stało się i w tym przypadku, 
ponieważ pompa zassała piasek 
z dna i popsuła się. Statek prze-
stał działać, a pasażerowie zmu-
szeni byli dopłynąć do Torunia 
w tłoku. Zabrała ich po znajo-
mości załoga innego parowca 
o wdzięcznej nazwie „Dorota”.

– „Ciasnoty, niewygody, 
głodu nawet, strachu i wyrze-
kań było wiele, a jednak kto 
temu winien jeżeli nie... Wisła, 
a raczej ci, którzy jej w karby 
nie biorą” – pisała prasa opisu-
jąc wypadek.

Dzień wcześniej nieco dalej, 
bo pod Płockiem parowiec War-
szawa przebił kadłub, trafiając 
na wielki kamień. Łatanie ło-
dzi trwało 3,5 godziny. Po tych 
wypadkach wstrzymano ruch 
wielkich parowców do momen-
tu, aż rzeka wezbrała.

(pw)

Czyje te konie? 
Po I wojnie światowej i opuszczeniu Lipna przez 
Niemców pozostało wiele problemów, a wśród nich 
trzy konie...

XX wiek

Podczas wojny niemiec-
cy żandarmi zarekwirowali 
z podlipnowskich gospodarstw 
trzy konie. Gdy Niemcy opuścili 
miasto w listopadzie 1918 roku, 
pojawił się problem, ponieważ 
pozostawili po sobie konie, 
a nikt nie chciał ich utrzymy-
wać. Rozpoczęły się poszuki-
wania właścicieli. Pojawiły się 
ogłoszenia, w ktorych poda-
wano rysopisy koni. Jednym 
był gniady wałach z gwiazdką 
na czole. Drugim koniem był 
zupełnie gniady ogier, a trze-

cią pozostałością po Niemcach 
kasztanowata klacz.

Wiadomo bło, że dwa 
pierwsze konie zatrzymano 
w 1918 roku w lesie nieopodal 
wsi Czarne. O trzecim koniu nie 
wiedziano nic. Niestety nic nie 
wiadomo o tym, by konie zna-
lazły właścicieli. Trafił w nowe 
miejsca. Dwa do folwarku Ra-
domice, a jeden na utrzymanie 
do Józefa Rynkowskiego w ko-
lonii Aleksandrowo w gminie 
Jastrzębie.

(pw)

O G Ł O S Z E N I EO G Ł O S Z E N I E
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filmowe warsztaty w bibliotece
RYPIN  Co roku w okresie ferii Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie organizuje dla 
dzieci ze szkół podstawowych warsztaty animacji poklatkowej. Zainteresowanie z roku na rok jest 
coraz większe

Tegoroczne zajęcia prowadzo-
ne przez Magdalenę Bryll z grupy 
artystycznej Poklatkowo.pl od-
bywały się w gmachu książnicy 
w dniach 15-17 stycznia. Tematem 
przewodnim była biblioteka. Dzieci 
zaczęły od napisania scenariusza, 
następnie rysowały tło i postacie. 
Potem pod kierunkiem instruktor-
ki animowały i nagrywały dźwięk. 
O pracy nad filmem opowiedział 
nam 10-letni Olek, który pierwszy 
raz był na warsztatach i bardzo się 
angażował w produkcję.

– To jest naprawdę ciekawe. 
Najpierw powiedziałem scena-
riusz, zaplanowałem jego połowę. 
Scenariusz to jest opis tego co się 
ma stać. Potem rysowaliśmy nasze 
postacie za pomocą korektorów na 
przezroczystej kartce. Narysowa-
łem trzy, spytałem, która wygląda 
najlepiej, powiedzieli, że trzecia. 

Później robiliśmy tak, że ludziki 
zaczęły chodzić. Następnie poja-
wił się napis „biblioteka” z prawej 
strony i tam wszyscy pobiegli. Były 
też głowy, które tak jakby połyka-
ły słowa. Zajęcia mi się podobały 
bardzo, chciałbym przychodzić na 
nie częściej, chociaż raz w tygodniu 
– ujawnił tajniki animacji młody 
adept tej niełatwej sztuki.

Skąd się wziął pomysł na tak 
niecodzienne warsztaty? Opowie-
dział nam Marek Taczyński, dyrek-
tor biblioteki.

– Koncepcja narodziła się kilka 
lat temu. Dowiedziałem się, że jest 
młoda, ale już doświadczona oso-
ba, która prowadzi zajęcia z ani-
macji. Uznaliśmy wspólnie z bur-
mistrzem, że warto spróbować 
zorganizować je w Rypinie. Dzięki 
uprzejmości rady miasta dostali-
śmy środki i tak już szósty rok pani 

Magda przyjeżdża do nas w okre-
sie ferii. Są to zajęcia, na których 
dzieci mogą się czegoś ciekawego 
nauczyć, począwszy od organizacji 
pracy, technik tworzenia anima-
cji, wymyślania fabuły, a przede 
wszystkim działania w zespole. Fil-
my, które powstają, wykorzystuje-
my przy okazji różnych wydarzeń 
i wtedy młodzi twórcy mają moż-
ność zobaczenia swojego nazwiska 
na wielkim ekranie, co dla nich jest 
i przeżyciem, i pewną nobilitacją. 
W zeszłym roku dzieci przygoto-
wały film z okazji festiwalu Rypin 
na Marsie, w tym zaproponowali-
śmy temat „biblioteka”. Jakie będą 
efekty tegorocznej pracy, zobaczę 
dopiero, gdy pani Magda przyśle 
mi zmontowany materiał – mówi 
Taczyński.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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W czasie ferii dzieci się nie nudzą
WĄPIELSK  Dla uczniów ze swojego terenu gmina Wąpielsk zorganizowała zajęcia w budynku ośrodka 
kultury. Zaplanowano intensywny i urozmaicony tydzień

W poniedziałek 14 stycznia 
odbył się turniej warcabowy, 
na następne dni przygotowano 
warsztaty kulinarne, cyrkowe, 
a nawet prace ogrodnicze, ze 
względu na niesprzyjającą aurę 
ograniczając się się do upraw 
w doniczkach. Na zajęcia mogło 
przyjść każde dziecko, nie były 
potrzebne zapisy. Codziennie 
korzystało z nich od dwudziestu 
paru do trzydziestu młodych 
obywateli.

– Zajęcia prowadzą głównie 
nauczyciele z różnych szkół na-
szej gminy. Dzieci przychodzą 
na dwie godziny i staramy się 
jak najatrakcyjniej i różnorodnie 
zorganizować im czas. W piątek 
18 stycznia malowały donicz-

ki, potem wsadzały nasionko 
i mogą już w domu obserwować 
jak kiełkuje i rośnie. Potem była 
zabawa taneczna, miały przy-
gotowane maski karnawałowe, 
które same zrobiły kilka dni 
wcześniej – powiedziała nam 
Karolina Stępska, kierowniczka 
punktów bibliotecznych w Wą-
pielsku i Radzikach, która wcze-
śniej uczyła dzieci robić maski.

Nikola, uczennica czwartej 
klasy, mieszkająca w Radzikach 
Dużych skorzystała z zajęć trzy 
razy. – W poniedziałek graliśmy 
w warcaby, przedtem pomagali-
śmy rozkładać plansze. Później 
był turniej, w zależności od wie-
ku mieliśmy różne kategorie. Za-
jęłam trzecie miejsce i dostałam 

w nagrodę znaki drogowe. Bar-
dzo mi się przydadzą na techni-
kę, na której uczymy się znaków 
i będziemy zdawać na kartę ro-
werową. Byłam też w czwartek, 
staraliśmy się kręcić talerzami, 
na koniec zrobiliśmy sobie zdję-
cia w perukach. Dzisiaj zasiałam 
ziarenko słonecznika. Zajęcia 
bardzo mi się podobały, tak jak 
niektóre przedmioty w szkole, 
np. matematyka, w-f i przyroda, 
bo poznaję na niej zwierzęta. 
A ja bardzo lubię zwierzęta – 
powiedziała Nikola.

Zajęcia były prowadzone 
tylko w pierwszym tygodniu fe-
rii.

Tekst i fot. (jd)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aby og³oszenie ukaza³o siê w tygodniku: 

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH

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

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

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

Aby nadaæ og³oszenie : 

Og³oszenia do kolejnego numeru przyjmujemy do godziny 16    w poniedzia³ki00

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

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupię/Sprzedam
Fiat Uno w wersji F.I.R.E, pojemność 1.0, 
benzyna. Kilka ognisk korozji i podłoga 
w stanie dostatecznym. Małe wgniece-
nie z przodu na masce. Auto mecha-
nicznie bardzo dobre. Pali bez problemu 
nawet w duży mróz, silnik chodzi równo 
i bezproblemowo. Niedawno wymienia-
łem nagrzewnicę, wcześniej termostat, 
więc auto szybko osiąga 90 stopni. 
Drugi właściciel. Auto jest po wymia-
nie rozrządu i oleju. Przegląd do lutego 
2019, OC do marca 2019. Do auta dorzu-
cam dwa komplety opon letnich. Cena  
1 000 zł do negocjacji. Tel. 609 884 160

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, napra-
wa, pobieranie danych analogowe i cyfrowe, 
Brodnica, 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

Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Ugoszczu 
(gmina Brzuze) na parterze, z garażem, tel. 606 
173 807

Sprzedam dom w centrum Rypina o powierzch-
ni 108 m2, budynek z lokalizacją działalności 
gospodarczej i mieszkalnej + 3 garaże oraz 
maszyny stolarskie cena do uzgodnienia, tel. 
784 578 821

Sprzedam mieszkanie 32 m2, tel. 608 701 524

Kupię 1 ha ziemi 4/5 klasa, tel. 530 801 601

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

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

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

Wykonam: gładzie,malowanie,podwieszane sufi-
ty, panele, itp. Doświadczenie, czysto i solidnie, 
tel. 691 285 337

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Pracownik produkcyjny – atrakcyjne 
warunki zatrudnienia. Alpha Dam Sp. 
z o.o., 87-207 Dębowa Łąka 45, e-mail: 
info@alphadam.com,  tel.56 646 2007

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

Kupię knury, maciory, gotówka lub przelew, od-
biór 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

Sprzedam przenżyto z możliwością dowozu 
w ilościach po 10 ton, Piórkowo, tel. 510 366 
161

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

Doradztwo/inwestycje

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

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

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

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

Finanse/bankowość

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

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

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

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

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

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 zł. 
Szybko i dyskretnie. Również na do-
wód. Dojazd do klienta. Zadzwoń! Tel. 
572 148 143, 508 055 036
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Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

PO WYPADKACH
Tomasz Przybyszewski  Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyñ ul.

tel. 608 380 227, e-mail: biurotp@op.pl
Nasze wynagrodzenie 

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania
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Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

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

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75
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Tygodnik Regionu
RyPiŃSkiego

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

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

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

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

Wydawca: 
Wydawnictwo 
Promocji Regionu Sp. z o.o.
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 20 

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

Kolportaż prasy:
tel. 535 584 565

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

Zdrowie
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

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

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

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

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

Różne
Kupię części do tokarki, noże tokarskie itp., tel. 
882 802 610 

Drewno opałowe, kominkowe, suche, 
tel. 605 338 356

Sprzedam kota persa i bryczkę, tel. 880 409 583

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

Drewno opałowe mieszane, cięte i po-
łupane z możliwością transportu 100zl/
mp, tel.783 812 584

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

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

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

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

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

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

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

Sport/rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stacje paliw

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

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

Transport

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145
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MIto spedycja najlepsi w hali
PIŁKA NOŻNA  Wysoko wygrane derbowe spotkanie z FC Rypin właściwie dało ekipie MITO Spedycja mi-
strzostwo Golubskiej Ligi Halowej, bo nawet porażka z zespołem FC Grajki nie przekreśliła wcześniejszego 
kompletu zwycięstw

– W piątej kolejce tegorocz-
nych rozgrywek czekał nas derbo-
wy mecz z naszymi kolegami z FC 
Rypin. Pomimo tego, iż w tabeli 
znajdujemy się na przeciwnych 
biegunach zapowiadało się ciekawe 
i trudne spotkanie. W naszym ze-
spole zabrakło kilku graczy, między 
innymi najskuteczniejszego w tym 
sezonie Czarka Rucińskiego – rela-
cjonują spotkanie piątej kolejki pił-
karze MITO Spedycja.

Obie drużyny rozpoczęły 
ostrożnie, znając swoje atuty, z re-
spektem do przeciwnika. Po raz 
pierwszy w tym sezonie to rywale 

MITO otworzyli wynik. Na począt-
ku meczu dominowała walka, bra-
kowało czystych sytuacji, ale jedna 
z zespołowych akcji lidera przynio-
sła wyrównanie, a za chwilę udało 
im się wyjść na pierwsze prowa-
dzenie. FC Rypin nie ustępował i po 
chwili na tablicy znowu był remis. 
Takim też wynikiem zakończyło się 
pierwsze 25 minut meczu.

– Drugą połowę rozpoczęliśmy 
uważniej, a gra naszych przeciw-
ników nie była już tak dobrze zor-
ganizowana jak w pierwszej części. 
Szybko strzeliliśmy 3. i 4. bramkę. 
Przeciwnicy zaczęli grać bardziej 

nerwowo, a zmęczenie coraz bar-
dziej dawało się we znaki. Kolejne 
bramki były efektem naszej kon-
sekwentnej i dokładnej gry, a każdy 
z zawodników z pola wpisał się na 
listę strzelców. To nie był najlep-
szy mecz w naszym wykonaniu. 
W pierwszej połowie nie potrafi-
liśmy drużynie FC Rypin narzucić 
warunków gry, dopiero druga po-
łowa sprawiła, że po 5 kolejkach 
mamy komplet punktów i utrzy-
mujemy fotel lidera. Cieszy nasza 
nieustępliwość, zaangażowanie, 
konsekwencja i cierpliwość w grze 
– dodawali o poprzednim spotka-

niu zawodnicy lidera tebali Golub-
skiej Ligi Halowej.

MITO Spedycja Rypin – FC 
Rypin 9:2 (2:2)

(Taczyński 3, Rygielski 2, Ga-
domski, Nicgórski, Dąbrowski, Ada-
mowski)

Skład: Paweł Kozłowski – Ra-
dosław Rygielski, Jakub Nicgórski, 
Rafał Gadomski, Błażej Dąbrowski, 
Marek Adamowski, Marek Taczyń-
ski (k).

Do końca rozgrywek pozosta-
wały 2 kolejki, w najbliższej MITO 
miał zmierzuć się z drużyną FC Graj-
ki. I tak w szóstej kolejce doszło do 
niespodziani, bo drużyna doznała 
pierwszej porażki w tym sezonie.

– W meczu z drużyną Fc Graj-
ki przegraliśmy 4:3, mimo że po 
pierwszych 25 minutach to my 
prowadziliśmy 1:0. Już po paru mi-
nutach drugiej połowy przegrywa-
liśmy 2:1, tym razem udało nam się 
jeszcze doprowadzić do remisu 2:2. 
Niestety na następne dwie bram-

ki przeciwnika odpowiedzieliśmy 
tylko jedną. Szkoda tej porażki bo 
wygrana dawałaby zwycięstwo 
w całej lidze. Był to najsłabszy mecz 
w naszym wykonaniu od początku 
rozgrywek, przeciwnik wykorzy-
stał nasz słabszy dzień w obronie 
a sam nie pozwolił rozwinąć nam 
się w ataku – opisują gracze MITO 
Spedycja na swojej stronie na Face-
booku.

Po przegranym meczu świę-
towanie trzeba było przesunąć 
o tydzień... albo czekać na wynik 
następnego spotkania. Zwycięstwo 
Amatorów sprawiło, że zwycięzcą 
Golubskiej Ligi Halowej w sezonie 
2018/2019 jest MITO Spedycja.

Mito Spedycja – FC Grajki 3:4
(Rucinski, Taczyński, Fosiński)
Skład: Kozłowski, Nicgórski, 

Rygielski, Taczyński, Żbikowski, Fo-
siński, Ruciński, Adamowski.

(ak)
fot. Faceook MITO Spedycja

Biegi

Już wkrótce Bieg Tropem Wilczy
Zapraszamy do udziału w Biegu Tropem Wilczym 2019 w Rypinie. Start biegu za-
planowano na 3 marca na godzinę 12.00. Dystans to 1963 metry.

Zgłoszenia udziału w biegu 
przyjmowane będą drogą elek-
troniczną przez formularz zgło-
szeniowy w terminie do 28 lutego 
2019 roku lub do wyczerpania limi-
tu, który wynosi 80 uczestników. 
W zgłoszeniu należy podać imię, na-
zwisko oraz rok urodzenia. W przy-

padku wolnych miejsc po 28.02.2018 
r. zapisy osób chętnych do udziału 
w biegu odbędą się w dniu biegu, tj. 
3 marca 2019 r. w godzinach 10.00 
– 12.00 w biurze zawodów (namiot 
Urzędu Miasta Rypin – Park Miejski 
ul. Orzeszkowa).

Każdy uczestnik biegu zobo-

wiązany jest do zarejestrowania się 
w biurze zawodów w miejscu star-
tu przed rozpoczęciem imprezy 
w godzinach 10.00 – 12.00. Udział 
w biegu jest bezpłatny, o udziale 
w zawodach decyduje kolejność 
zgłoszeń. Bieg odbędzie się bez 
pomiaru czasu i bez względu na 
warunki atmosferyczne. Dokonu-
jąc rejestracji, potwierdzasz zna-
jomość regulaminu i akceptujesz 
jego postanowienia. Udział w biegu 
jest dla zawodników zupełnie bez-
płatny, nie ma żadnych opłat star-
towych.

Planowany jest też posiłek 
regeneracyjny – po wojskowemu 
– grochówka oraz kiełbaska z ogni-
ska. Więcej szczegółów i zapisy na: 
http://rypin.eu/strona-748-bieg_
tropem_wilczym.html.

(ak)
fot. ilustracyjne

Lech rozpoczął sparingi
Przygotowania czwartoligowego Lecha Rypin do run-
dy wiosennej wkroczył w fazę meczów kontrolnych. 
W pierwszym sparingu podopieczni trenera Tomasza 
Paczkowskiego pokonali 7:3 Naprzód Jabłonowo Po-
morskie.

Piłka nożna

Nasz zespół na wiosnę będzie 
walczył o poprawienie dziewiątego 
miejsca w tabeli IV ligi zajmowa-
nego po rundzie jesiennej. Lech 
w pierwszym zimowym sparingu 
pokonał Naprzód Jabłonowo 7:3 
(3:3). Gole dla gospodarzy strze-
lali M Trędewicz (2), Jankowski (2), 
Wrzosiński, Fodrowski i Stasiak. 

Kolejne informacje o meczach 
kontrolnych, a także o kwestiach 
kadrowych znajdziecie w kolejnych 
numerach tygodnika CRY. Poniżej 
harmonogram kolejnych sparin-
gów Lecha Rypin.

26.01 – Sokół Ostróda (Ostró-
da) – godzina 11.00

02.02 – Jeziorak Iława (Rypin) 
– godzina do ustalenia

16.02 – Wisła II Płock (Płock) – 
godzina do ustalenia.

20.02 – Mustang Ostaszewo 
(Rypin) – godzina do ustalenia

23.02 – Gedania Gdańsk (Rypin) 
– godzina 14.00

02:03 – Motor Lubawa (Rypin) 
– godzina do ustalenia

(ak), fot. archiwum


