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W środę (30.01.19) właściciel 
jednej ze stacji paliw na terenie 
powiatu rypińskiego powiado-
mił dyżurnego policji o tym, że 
jednego ze swoich pracowników 
przyłapał na oszustwie.

– Na miejsce pojechali 
policjanci, którzy przyjęli za-
wiadomienie o przestępstwie 
i przystąpili do pracy.  Przesłu-
chali świadków, przeprowadzili 
przeszukania oraz zabezpieczyli 

dokumentację. Nieuczciwy pra-
cownik został zatrzymany – re-
lacjonuje asp. Dorota Rupińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Rypinie.

Jak wynikało z analizy ze-
branych dowodów, mężczyzna 
pracując na stancji paliw jako 
sprzedawca, przywłaszczał 
sobie pieniądze, które płacili 
klienci, a następnie fałszował 
dokumentację księgową w celu 

ukrycia tego procederu. Jak 
ustalili policjanci, mężczyzna 
działał w tej sposób od listopa-
da ubiegłego roku. W tym czasie 
oszukał swojego pracodawcę na 
kwotę blisko 100 tys. zł.

W ubiegłym tygodniu przed-
siębiorczy 23-latek usłyszał za-
rzut oszustwa i podrobienia 
dokumentów. Grozi mu do 8 lat 
pozbawienia wolności.

(ak), fot. KPP Rypin

Audi zderzyło się 
z ciężarówką
Policjanci apelują o zachowanie ostrożności w czasie 
poruszania się po drodze, szczególnie teraz, podczas 
zmieniających się warunków atmosferycznych, gdy 
bardzo łatwo wpaść w poślizg. Takiej ostrożności nie 
zachował kierujący samochodem audi, który zderzył 
się z ciężarówką w Puszczy Miejskiej.

Gmina Rypin

W poniedziałek (04.02.19r) 
po godzinie 6.00 dyżurny poli-
cji został powiadomiony o zde-
rzeniu samochodu osobowego 
z ciężarowym. Na miejsce na-
tychmiast pojechali policjanci 
ruchu drogowego.

– Jak ustalili, 42-letni kie-
rujący audi nie zachował szcze-
gólnych środków ostrożności 
podczas wykonywania manew-
ru omijania leżącego na drodze 
konaru drzewa, w wyniku czego 
wprowadził pojazd w poślizg, 

zjechał na przeciwległy pas ru-
chu i uderzył czołowo w prawi-
dłowo jadącego z przeciwnego 
kierunku ciężarowego man-a. 
Na szczęście nikt nie doznał ob-
rażeń – podaje st. asp. Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Przez kilka godzin na drodze 
trwały utrudnienia. Policjanci 
kierowali ruchem do czasu usu-
nięcia pojazdów. Sprawca kolizji 
został ukarany mandatem.

(ak), fot. KPP Rypin
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Musimy ograniczyć smog
POWIAT  W Urzędzie Marszłkowskim w Toruniu rozpoczęły się konsultacje społeczne uchwały anty-
smogowej dla naszego województwa – nowego prawa miejscowego, którego efekty powinny w ciągu 
kilku lat znacząco poprawić stan powietrza, którym oddychamy. Pierwsze otwarte spotkanie konsulta-
cyjne odbyło się 5 lutego. Kwestia to dla nas bardzo ważna, bo jak wiadomo problem smogu występuje 
również w naszym powiecie

– W większości regionów 
w Polsce, także w kujawsko-po-
morskiem, oddychamy bardzo 
zanieczyszczonym powietrzem. 
Jest najwyższy czas, by to zmienić. 
Ufam, że wszyscy mamy świado-
mość tego, iż toksyczne i pyłowe 
zanieczyszczenia emitowane do 
atmosfery stanowią zagrożenie dla 
naszego zdrowia i życia. Prawo an-
tysmogowe ma większość krajów 
europejskich, od niedawna mamy 

je także w naszym kraju. Własne 
uchwały antysmogowe przyjęło już 
10 polskich województw – podkre-
śla marszałek Piotr Całbecki.

Z raportów służb ochrony śro-
dowiska wynika, że praktycznie 
w całym regionie odnotowujemy 
stale lub okresowo przekroczenia 
dopuszczalnych norm pyłu zawie-
szonego i związków toksycznych, 
przede wszystkim benzo(a)pirenu, 
których źródłem jest tak zwana ni-

ska emisja, głównie domowe piece 
grzewcze i lokalne kotłownie wę-
glowe. Najgorsze powietrze mamy 
w Nakle nad Notecią należącym do 
36 miast w Polsce i 50 w Europie, 
w których sytuacja jest pod tym 
względem naprawdę bardzo zła. 
Badacze nie mają wątpliwości, że 
zanieczyszczenia w wdychanym 
powietrzu skutkują m. in. zawała-
mi serca, udarami, przewlekłymi 
chorobami płuc (w tym astmą), no-
wotworami, wadami wrodzonymi 
i zwiększoną umieralnością nowo-
rodków. Najwyższa Izba Kontro-
li szacuje, że z powodu smogu co 
roku umiera w Polsce przedwcze-
śnie 45 tysięcy osób.

Przygotowany w urzędzie 
marszałkowskim projekt uchwały 
antysmogowej dla Kujaw i Pomo-
rza zawiera katalog paliw stałych, 
których stosowanie będzie zaka-
zane oraz określa standardy, emi-
syjne i w zakresie efektywności 
energetycznej, którym będą mu-
siały podlegać piece centralnego 

ogrzewania, inne piece, a nawet 
domowe kominki. Określa też sto-
sunkowo długie okresy przejściowe 
dla nowych regulacji – tak, by ich 
wprowadzenie było jak najmniej 
uciążliwe i wpisywało się w natu-
ralny rytm wymiany wyeksploato-
wanych urządzeń.

Projekt uchwały zakłada:
– zakaz palenia węglem bru-

natnym oraz miałami i flotokon-
centratami węglowymi (także ich 
pochodnymi), miałem węglowym 
i mokrą biomasą (np. niesezono-
wanym drewnem) – od 1 września 
2019

– zakaz eksploatacji tzw. poza-
klasowych kotłów grzewczych – od 
1 stycznia 2024

– zakaz eksploatacji kotłów 
grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 
stycznia 2028

– zakaz używania kominków 
i pieców domowych niemiesz-
czących się w standardach emisji 
i efektywności energetycznej – od 
1 stycznia 2026.

Samorząd województwa 
wspiera inwestycje służące po-
prawie stanu powietrza środkami 
europejskimi. Dotacje z naszego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego, o które mogą się ubiegać m. 
in. gminy, wspólnoty mieszkaniowe 
i spółdzielnie mieszkaniowe oraz 
instytucje publiczne, wykorzysty-
wane są do kompleksowej termo-
modernizacji budynków publicz-
nych, a także instalacji systemów 
służących wykorzystaniu odna-
wialnych źródeł energii w domach 
mieszkalnych. Pieniądze na inwe-
stycje związane z termomoderni-
zacją, efektywnością energetycz-
ną oraz odnawialnymi źródłami 
energii są też dostępne w formie 
pożyczek. To wsparcie skierowane 
między innymi do przedsiębiorców 
oraz zarządców budynków wielo-
rodzinnych.

(ak)
fot. Mikołaj Kuras 

dla UMWKP

Rypin

Nowa usługa „Twój e-PIT”
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie informuje, że od dnia 15.02.2019 r. zo-
stanie uruchomiona nowa usługa Twój e-PIT umożliwiająca zatwierdzenie lub 
modyfikację zeznania podatkowego PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok, wstępnie przygo-
towanego przez administrację skarbową

Usługa będzie dostępna dla 
podatników rozliczających się: in-
dywidualnie, wspólnie z małżon-
kiem lub dla osób samotnie wy-
chowujących dzieci. Administracja 
skarbowa przygotuje zeznanie po-
datkowe dla wszystkich podatni-
ków rozliczających się z dochodów 
na formularzach PIT-37 lub PIT-38. 
Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest 
wstępnie przygotowane w formie 
rozliczenia  indywidualnego. Spo-
sób rozliczenia można zmienić na 
wspólny z małżonkiem lub jako 
osoba samotnie wychowująca 
dzieci.  Aby to zrobić, wystarczy 
się zalogować do powyższej usługi 
i wybrać odpowiednią opcję.

– Krajowa Administracja Skar-
bowa udostępni wstępnie przygo-
towane zeznania podatkowe PIT-37 
lub PIT-38 w wersji elektronicznej 
na portalu podatkowym www.
podatki.gov.pl z dniem 15 lutego 
2019 r. Rozliczenia roczne za 2018 
r. w usłudze Twój e-PIT zostaną 
automatycznie i bezpłatnie przy-

gotowane przez system na podsta-
wie danych zgromadzonych przez 
administrację skarbową – mówi 
Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Rypinie Tomasz Gliński.

Właściwy urząd skarbowy 
przygotuje zeznanie bazując mię-
dzy innymi na: informacjach od 
płatników, przekazywanych na for-
mularzach PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, 
PIT-40A; informacjach od podat-
ników, zawartych w zeznaniu po-
datkowym za rok ubiegły, np. ulga 
na dzieci (dzieci do 18 roku), nr KRS 
Organizacji Pożytku Publicznego, 
której w ubiegłym roku przeka-
zany został 1% podatku należne-
go; informacjach znajdujących się 
w rejestrach własnych administra-
cji skarbowej, np. kwota zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fi-
zycznych wpłacona w trakcie roku 
podatkowego przez podatnika.

– Aby skorzystać z usługi 
Twój E-PIT należy wejść na por-
tal podatkowy www.podatki.gov.
pl, a następnie podać dane uwie-

rzytelniające: identyfikator po-
datkowy PESEL, kwota przychodu 
z zeznania podatkowego za 2017 
rok, kwota przychodu z jednej in-
formacji od płatników za rok 2018 
i skorzystać z profilu zaufanego – 
dodaje Gliński.

Opcje, z których może skorzy-
stać podatnik, chcący posłużyć się 
usługą e-PIT do rozliczenia rocz-
nego:

• Jeśli nie zrobi nic, wówczas 
30.04.2019 r. rozliczenie zostanie 
automatycznie zaakceptowane, co 
będzie równoznaczne z jego złoże-
niem z datą 30 kwietnia 2019 r.,

• Może sprawdzić i zaakcep-
tować zeznanie podatkowe bez 
zmian oraz wygenerować Urzędo-
we Poświadczenie Odbioru (UPO), 
co będzie równoznaczne ze zło-
żeniem zeznania podatkowego 
z datą jego zaakceptowania przez 
podatnika,

• Może zmodyfikować lub uzu-
pełnić zeznanie podatkowe w za-
kresie: wyboru sposobu opodat-

kowania (wspólnie z małżonkiem/
osoba samotnie wychowująca 
dzieci), uzupełnić dane o nieujęte, 
a uzyskane przez podatnika w da-
nym roku przychody ze źródeł, 
które są wykazywane w PIT-37 lub 
PIT-38,  wskazać numer KRS OPP, 
której chce przekazać 1% podat-
ku, a także uzupełnić o inne dane, 
których nie posiada administracja 
skarbowa (odliczenia: ulga na dzie-
ci powyżej 18 roku życia, darowizny 
na cele kultu religijnego lub na cele 
krwiodawstwa, wydatki na cele 
rehabilitacyjne, wydatki z tytułu 
użytkowania Internetu itp.), na-
stępnie może zaakceptować zmie-
nione przez siebie zeznanie oraz 
wygenerować UPO co będzie rów-
noznaczne ze złożeniem zeznania 
rocznego w momencie akceptacji, 

• Odrzucić przygotowane ze-
znanie, co skutkuje koniecznością 
złożenia przez podatnika zeznania 
we własnym zakresie w formie pa-
pierowej lub elektronicznej,

• Rozliczyć się samodzielnie 
w wybranej przez siebie formie in-
nej niż usługa Twój e-PIT. Wówczas 
rozliczone w  usłudze zeznanie nie 
będzie brane pod uwagę, gdyż spo-
rządzone samodzielnie zastąpi te, 
które zostało wstępnie sporządzo-
ne przez administrację skarbową.

Jedną z ważniejszych korzyści 
dla podatnika związaną ze skorzy-
staniem przez niego z usługi  Twój 
e-PIT jest szybszy zwrot nadpła-
ty podatku w terminie nie prze-

kraczającym 45 dni, podczas gdy 
w przypadku skorzystania z rozli-
czenia w formie papierowej zwrot 
nadpłaty podatku następuje w ter-
minie nieprzekraczającym 90 dni.

– Biorąc pod uwagę powyższe 
zachęcam do skorzystania z usłu-
gi E-PIT. W związku z tym w celu 
ułatwienia podatnikom możliwo-
ści skorzystania z usługi Twój E-PIT 
uruchomiliśmy w Urzędzie Skarbo-
wym w Rypinie w sali obsługi (po-
kój nr 1) stanowisko komputerowe, 
gdzie przy pomocy pracownika 
urzędu podatnik będzie mógł za-
twierdzić lub zmodyfikować swój 
e-PIT – zapewnia naczelnik.

Jednocześnie naczelnik Urzę-
du Skarbowego w Rypinie infor-
muje, iż w każdą środę począwszy 
od dnia 20 lutego 2019 r. w godz. 
od 10.00 do 12.00 w siedzibie Urzę-
du Skarbowego w Rypinie (Sala 
obsługi – pokój nr 1) będzie od-
bywał się dyżur pracownika sali 
obsługi klienta dedykowany dla 
osób chcących uzyskać szczegó-
łowe informacje dotyczące usługi 
Twój e-PIT.  Dodatkowo informacje 
w powyższym zakresie oraz po-
moc w skorzystaniu z usługi Twój 
e-PIT będzie można uzyskać co-
dziennie w godz. od 7.30 do 15.30 
( w poniedziałki w godz. od 7.30 do 
18.00) na Sali Obsługi Klienta lub 
pod numerem telefonu 54 280 45 
10 wew. 24 i 27.

(ak)
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Z korzyścią dla mieszkańców
GMINA RYPIN  Gmina Rypin jest jedną z nielicznych gmin, gdzie stawki podatków i opłat lokalnych 
nie uległy zmianie i utrzymywane są na stałym poziomie od kilku lat

W przypadku podatku od nie-
ruchomości i działalności gospodar-
czej stawki wynoszą odpowiednio 
w przypadku: budynków mieszkal-
nych – 0,35 zł od m² powierzchni 
użytkowej, budynków związanych 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej – 21,20 zł od m² po-
wierzchni użytkowej, budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym – 10,80 zł od m² 

powierzchni użytkowej, budynków 
związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty, udzielają-
ce tych świadczeń – 4,70 zł od m² 
powierzchni użytkowej, budynków 
pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 2,20 zł od m² powierzchni 
użytkowej, z wyjątkiem letnisko-

wych, dla których stawka wynosi 7 
zł od m² powierzchni użytkowej.

Podatek od gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków, w roku 2019 
wynosi 0,86 zł od m² powierzchni. 
Podczas jednej z sesji podjęto rów-
nież uchwałę w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta, która sta-
nowi podstawę do ustalenia wyso-
kości podatku rolnego na dany rok. 

Zgodnie z uchwałą cena została ob-
niżona do kwoty 40 zł. Radni zde-
cydowali się także nie podwyższać 
stawki podatku od środków trans-
portowych. Przykładowo poda-
tek od samochodów ciężarowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t i poniżej 5,5 t wyno-
si 550 zł, a powyżej 12 t z dwiema 
osiami 1500 zł. Nie wzrosła również 
opłata od posiadania psa, która 
wynosi 55 zł.

– Dla rolników będzie to bar-

dzo trudny rok – mówi wójt Janusz 
Tyburski. – Wszyscy wiemy, że 
ubiegłoroczna susza spowodowała 
niższe plony i wzrost kosztów pro-
dukcji rolnej. Wiele gospodarstw 
poniosło straty i dlatego wspólnie 
z radą gminy podjęliśmy decyzję 
o niezwiększaniu wysokości stawek 
podatków. Zdajemy sobie sprawę 
z tego jak trudna jest sytuacja nie-
których rolników.

Adam Wojtalewicz

AD VOCEM
W 178. numerze CRY, w artykule pt. „Kto zdewastował bramę RCS-u” nie poda-
liśmy, że sprawca zdarzenia jest znany, a koszt naprawy bramy zostanie pokryty 
z ubezpieczenia. RCS nie poniesie żadnych kosztów. Za nieścisłość przeprasza-
my.

Redakcja CRY

Rypin

Nabroił w Lipnie, wpadł 
w Rypinie
Policjanci z Rypina zatrzymali sprawcę kolizji, do której doszło na terenie Lipna. 
Kierowca ciężarówki uderzył w stojącego dostawczego renault tak mocno, że ten 
siłą został wepchnięty na latarnię, która się złamała. Sprawca odjechał z miejsca 
w kierunku Rypina.

W poniedziałek (04.02.19) 
policjanci z rypińskiej drogówki 
zatrzymali 55-letniego kierow-
cę ciężarowego mercedesa, któ-
ry spowodował kolizję w Lipnie, 
a następnie odjechał z miejsca. Do 
zdarzenia doszło po godz. 13. Kie-
rujący renault 32-letni mieszkaniec 
Lipna nieprawidłowo zaparkował 
na chodniku i jezdni, po czym wy-
siadł na chwilę z pojazdu. Gdy do 
niego wrócił i wsiadł do środka, po-

czuł silne uderzenie w tył. Było ono 
tak mocne, że jego auto zostało 
przepchnięte do przodu i uderzyło 
w latarnię, uszkadzając ją.

Okazało się, że 55-latek kie-
rujący ciężarowym mercedesem 
nieprawidłowo omijał pojazd 
i uderzył w niego nie zachowując 
odpowiedniego odstępu. Nie za-
trzymał się jednak i pojechał da-
lej. Wyjechał z Lipna i kierował się 
w stronę Rypina. O tym fakcie po-

licjanci dowiedzieli się od świadka 
zdarzenia, który pojechał za cięża-
rówką i przekazał mundurowym 
informacje o uciekinierze. Na trasie 
czekali już na niego rypińscy poli-
cjanci, którzy go zatrzymali.

Mężczyzna tłumaczył, że nie 
wie nic o udziale w kolizji, a widnie-
jące na samochodzie uszkodzenia 
przypisywał dawniejszemu zda-
rzeniu drogowemu. Obaj kierujący 
pojazdami byli trzeźwi. Kierowca 
renault został ukarany mandatem 
za nieprawidłowe parkowanie po-
jazdu. Policjanci zatrzymali mu 
także dowód rejestracyjny, bo auto 
zostało poważnie uszkodzone.

Na kierowcę mercedesa poli-
cjanci skierują wniosek o ukaranie 
do sądu.

(ak), fot. KPP Rypin

Finał podrózy w rowie
W Starorypinie Rządowym kierowca peugeota stracił 
panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Obra-
żeń ciała doznał pasażer. Policjanci wyjaśniają oko-
liczności i przyczyny tego wypadku drogowego.

Gmina Rypin

W środę (30.01.19) około 
godziny 15.30 policjanci otrzy-
mali informację o tym, że 
w Starorypinie Rządowym kieru-
jący peugeotem wjechał do rowu. 
Natychmiast udali się tam funk-
cjonariusze ruchu drogowego. Ze 
wstępnych ustaleń przeprowa-
dzonych na miejscu wynikało, że 
56-letni kierowca peugeota na 
prostym odcinku drogi, na mo-
krej nawierzchni zjechał na pra-

we pobocze, stracił panowanie 
nad pojazdem, następnie wjechał 
do przydrożnego rowu i uderzył 
w przepust drogowy.

W wyniku tego zdarzenia ob-
rażeń ciała doznał pasażer. Kie-
rowca był trzeźwy. Prowadzone 
w tej sprawie postępowanie wy-
jaśni dokładne przyczyny tego 
zdarzenia.

(ak), fot. KPP Rypin

Rypin

Na zakupy z cudzą kartą
40-latek z Rypina odpowie za włamanie się na konto bankowe. Mężczyzna po 
tym jak znalazł kartę bankomatową, wybrał się na zakupy. 14 razy użył tej karty, 
płacąc zbliżeniowo w różnych sklepach. Teraz czeka go sprawa w sądzie i pewny 
wyrok.

We wtorek (29.01.19) do dy-
żurnego policji w Rypinie zgłosił 
się mężczyzna i poinformował, że 
ktoś przy użyciu jego karty banko-
matowej, którą wcześniej zgubił, 
dokonał kilkunastu płatności zbli-
żeniowych na łączną kwotę ponad 
400 zł.

Sprawą zajęci się kryminalni. 
Na podstawie analizy dokumen-
tów ustalili, gdzie dokonywano 
płatności kartą pokrzywdzonego 

i udali się w te miejsca. Po przej-
rzeniu zapisów z monitoringu po-
licjanci rozpoznali znanego im 40-
letniego mieszkańca Rypina.

– Jak się okazało mężczyzna 
po tym jak znalazł kartę bankoma-
tową, wyruszył na zakupy. W róż-
nych sklepach na terenie miasta 
wybierał produkty, za które jedno-
razowo musiał zapłacić nie więcej 
niż 50 zł. Kwota ta gwarantowała 
mu możliwość płatności zbliże-

niowej – wyjaśnia st. asp. Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Dzień później kryminalni za-
trzymali mężczyznę, któremu 
przestawili zarzut polegający na 
tym, że czternastokrotnie włamał 
się na konto bankowe, powodując 
straty ponad 400 zł. Za ten czyn 
grozi mu do 10 lat pozbawienia 
wolności.

(ak)
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Zadowoleni z policji
RYPIN  Komendant rypińskiej policji insp. Paweł Cichacki przeprowadził odprawę roczną, na której 
podsumował pracę funkcjonariuszy w 2018 roku. W spotkaniu wziął udział I Z-ca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski oraz przedstawiciele władz samorządowych

We wtorek (05.02.19) w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Ry-
pinie odbyła się odprawa roczna 
podsumowująca pracę rypiń-
skich policjantów za 2018 rok. 
W odprawie uczestniczył I Z-ca 
Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Bydgoszczy insp. Mirosław 
Elszkowski oraz policjanci i pra-
cownicy rypińskiej komendy.

Na zaproszenie kierownic-
twa jednostki przybyli również: 
Wicestarosta Piotr Czarnecki, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Krzysztof Cegłowski, Przewod-
niczący Rady Miasta Sławomir 
Malinowski, Wójt Gminy Rypin 
Janusz Tyburski, Komendant 
Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Rypinie st. bryg. 

Grzegorz Łydkowski, Kierownik 
Wydziału Promocji i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta Rypin 
Monika Kalinowska oraz Kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzuzem Grażyna 
Pietrkiewicz.

Po złożeniu meldunku 
I Z-cy Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Bydgoszczy insp. 

Mirosławowi Elszkowskiemu, 
Komendant mł. insp. Paweł Ci-
chacki przedstawił sprawozdanie 
z działalności Komendy Powiato-
wej Policji w Rypinie.

– Podczas podsumowania 
2018 roku omówione zostały 
efekty pracy policjantów pionu 
kryminalnego, prewencji oraz 
ruchu drogowego. Rypińscy 
funkcjonariusze w dalszym cią-
gu utrzymują wysokie wskaźniki 
wykrywalności, zarówno prze-
stępstw o charakterze kryminal-
nym jak i ogólnym. Stawiają one 
rypińską komendę w czołówce 
województwa. W 2018 roku bez-
pieczniej było także na drogach 
naszego powiatu. Szczególnie 
zadawalający jest spadek wypad-
ków. W wyniku zdarzeń na dro-
gach mniejsza liczba osób zosta-

ła ranna, a na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że na drogach 
powiatu rypińskiego nie zginęła 
żadna osoba – mówi st. asp. Do-
rota Rupińska z KPP Rypin.

I Zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji – insp. Miro-
sław Elszkowski wysoko ocenił 
pracę policjantów, podziękował 
za trud wkładany w codzienną 
służbę na rzecz bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz 
przedstawił kierunki pracy do 
realizacji na rok 2019 wychodzą-
ce naprzeciw oczekiwaniom spo-
łecznym. Za dobre wyniki, które 
mają wpływ na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców naszego 
powiatu oraz dotychczasową 
współpracę, podziękowali obecni 
na odprawie goście.

(ak), fot. KPP Rypin

Gmina Rypin

Ferie w Borzyminie
Ferie zimowe to okres beztroskiej zabawy z rówieśnikami, na śniegu, sankach 
oraz czas realizacji własnych pomysłów i przyjemności.

To właśnie tymi zasadami 
kierowali się nauczyciele orga-
nizując zabawy z dziećmi w dru-
gim tygodniu ferii w oddziałach 
przedszkolnych w Szkole Pod-
stawowej im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Borzyminie. 

Był to czas miłych i wesołych 
spotkań, zaś liczne pomysły 
przedszkolaków nadawały rytm 
każdego dnia. – Nasze przed-
szkole zmieniliśmy w salę ki-
nową, teatralną. Wiele radości 
dostarczyło wspólne pieczenie 

ciasteczek, zabawy plastyczne 
i ruchowe. Ferie zakończyliśmy 
balem, na który dzieci samo-
dzielnie przygotowały kreacje – 
mówią opiekunowie.

(ak), fot. nadesłane
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kolejne przedsięwzięcie 
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

RYPIN  Rypińskie muzeum przystąpiło do opracowania katalogu zbrodni niemieckich popełnionych 
na terenach ziemi dobrzyńskiej w czasach II wojny światowej

Obiektem badań są powiaty 
rypiński i lipnowski w granicach 
administracyjnych z okresu II 
Rzeczpospolitej. Praca ma być 
wydana jesienią 2019 roku, więc 
czasu jest mało.

– Pracujemy nad skatalogo-
waniem wszystkich zbrodni po-
pełnionych przez Niemców na 
analizowanym przez nas terenie. 
Weryfikujemy i poszerzamy listę 
ofiar, badamy skalę zbrodni, za-

kres represji, rabunki, także dzieł 
sztuki, zniszczenia wojenne, 
w tym obiektów zabytkowych, 
przemysłowych, sakralnych. 
W sumie będzie utworzonych 
siedem katalogów danych. Opra-

cowanie jest poprzedzone wni-
kliwym przeszukiwaniem ar-
chiwów polskich i niemieckich. 
Zostaną przeprowadzone niein-
wazyjne badania archeologiczne 
na terenie trzech wytypowanych 
miejsc masowych egzekucji, 
wcześniej nieeksplorowanych. 
Wydawnictwo zostanie zapre-
zentowane na konferencji zor-
ganizowanej jesienią 2019 roku 
na okoliczność 80-tej rocznicy 
zbrodni niemieckich na terenie 
ziemi dobrzyńskiej. Mimo, że od 
zakończenia wojny minęło nie-
mal 75 lat, wiedza na jej temat 
jest wciąż niepełna i należy jesz-
cze wiele pracy wykonać, by ją 
uzupełnić. Prosimy o wspieranie 
nas w tym dziele. Poszukujemy 
wszelkich wiadomości o osobach 
zaginionych i zamordowanych. 

Zależy nam też na informacji 
o grabieży mienia, wysiedle-
niach i innych represjach z lat 
1939-1945 – mówi Andrzej Szal-
kowski, dyrektor Muzeum Ziemi 
Dobrzyńskiej.

Wszyscy ci, którzy pamięta-
ją czas wojny lub znają tragiczne 
historie z przekazów rodzinnych, 
mają dokumenty, które mogą 
wspomóc muzealników, prosze-
ni są o kontakt z placówką. Mu-
zeum mieści się w Rypinie przy 
ul. Warszawskiej 20, tel. 54 280 
25 14, 

e-mail muzeum@rypin.eu. 
Osobami, do których najlepiej 
się zgłaszać są: Urszula Forcz-
mańska, Błażej Krajewski i  An-
drzej Szalkowski.

(jd), fot. Zasoby Muzeum 
Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

Rypin

Docenili 20 lat pracy
Asp. sztab. Piotr Michalski – dyżurny oraz mł. asp. Marcin Wesołowski – technik 
kryminalistyki obchodzili jubileusz 20-lecia pracy zawodowej. Z tej okazji ode-
brali gratulacje i symboliczny upominek.

Asp. sztab. Piotr Michal-
ski w Komendzie Powiatowej 
Policji w Rypinie pełni służbę 
od 2004 roku, wcześniej praco-
wał w Szczecinie i Warszawie. 
W Rypinie asp. sztab. Piotr Mi-
chalski pełni służbę w Wydziale 
Prewencji i Ruchu Drogowego, 
gdzie do 2017 roku był dzielni-

cowym na terenie gm. Wąpielsk, 
a następnie gm. Rypin. Obecnie 
pełni służbę na stanowisku kie-
rowania naszej komendy jako 
dyżurny.

Mł. asp. Marcin Wesołow-
ski służbę w Policji rozpoczął 
w Warszawie. W 2000 roku 
przeniósł się do Komendy Po-

wiatowej Policji w Rypinie, gdzie 
pracował w Ogniwie Patrolowo-
Interwencyjnym. Przez trzy lata 
był przewodnikiem psa służbo-
wego. Natomiast od 2005 roku 
do chwili obecnej służbę peł-
ni jako technik kryminalistyki 
w Zespole Techniki Kryminali-
stycznej Wydziału Kryminalne-

go naszej komendy.
– Z okazji jubileuszy Ko-

mendant Powiatowy Policji 
w Rypinie insp. Paweł Cichac-
ki wraz ze swoim zastępcą mł. 
insp. Mirosławem Dąbrowskim 
podziękowali funkcjonariuszom 
za długoletnią współpracę, wy-
trwałość oraz sumienną wyko-

nywanie swoich obowiązków. 
Jubilatom życzymy na dalszą 
służbę optymizmu, ludzkiej 
życzliwości oraz spełnienia 
i realizacji życiowych planów – 
mówi st. asp. Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

(ak)
fot. KPP Rypin
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Ćwiczenia 
z ratownictwa lodowego

POWIAT  Zamarznięte jeziora, sadzawki, stawy przyciągają dzieci i dorosłych. Młodsi lubią się ślizgać 
i jeździć na łyżwach, starsi łowić ryby w przeręblu, nie bacząc jakie ryzyko niesie tak nieodpowiedzialne 
postępowanie. Co roku kilkanaście osób traci życie, igrając w ten sposób z losem. Uratowani mogą mówić 
o dużym szczęściu, a często temu szczęściu pomagają strażacy

W dniach 28-30 stycznia od-
były się ćwiczenia z ratownictwa 
lodowego, w których uczestni-
czyły trzy zmiany jednostki ra-
towniczo-gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Rypinie oraz 
wszystkie jednostki ochotnicze 
z powiatu rypińskiego, włączone 
do krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego. Strażacy mieli 
za zadanie uratować tonące-
go, pod którym załamał się lód 
i przy użyciu specjalnych sań 

ewakuować go na brzeg.
– Te ćwiczenia są niezbęd-

ne. Przypadki załamania lodu 
pod ciężarem człowieka mogą 
zdarzyć się w każdej chwili. 
Mimo apeli, by nie wchodzić na 
zamarznięte zbiorniki wodne 
niektórzy nic sobie z tego nie 
robią i potem tragedia, jeśli nie 
dotrzemy odpowiednio szybko. 
W tym roku szkolenia odbyły się 
na trzech akwenach – Jeziorze 
Urszulewskim w gminie Skrwil-

no oraz jeziorach Kopiec i Brzu-
skim w gminie Brzuze. Ucieszyło 
nas, że 15 uczniów z technikum 
w Nadrożu obserwowało ćwi-
czenia. Może da im to do myśle-
nia i uchroni przed zabawami na 
lodzie, a może niektórzy z nich 
dołączą do nas – powiedział mł. 
bryg. Cezary Nowiński, zastępca 
dowódcy JRG PSP w Rypinie.

(jd)
fot. nadesłane

Rypin

Narada strażaków
1 lutego 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP 
w Rypinie odbyła się narada służbowa, na której do-
konano podsumowania działalności Komendy Po-
wiatowej PSP w Rypinie i Ochotniczych Straży Pożar-
nych powiatu rypińskiego w roku 2018.

W naradzie uczestniczyli: 
Zastępca Kujawsko-Pomorskie-
go Komendanta Wojewódz-
kiego PSP st. bryg. Sławomir 
Herbowski, Dyrektor Zarządu 
Wojewódzkiego ZOPSP RP w To-
runiu dh Piotr Tomaszewski, 
wicestarosta rypiński dh Piotr 
Czarnecki, przedstawiciele Ko-

mendy Powiatowej PSP w Rypi-
nie, pracownicy urzędów gmin 
prowadzących sprawy ochrony 
przeciwpożarowej oraz prezesi 
i druhowie OSP.

Podczas narady poruszone 
zostały tematy dotyczące re-
alizacji zakupów w ramach do-
tacji budżetowej dla jednostek 

OSP. Omówiono również wyni-
ki inspekcji operacyjno–tech-
nicznej w OSP w 2018 r., analizę 
wyszkolenia, wyniki przeglądu 
technicznego sprzętu i wyposa-
żenia jednostek. Przedstawiona 
została także działalność KP PSP 
w Rypinie w kontekście kampa-
nii społecznych MSWiA oraz KG 
PSP.

Na zakończenie narady głos 
zabrał Zastępca Kujawsko-Po-
morskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP, który podsu-
mował działalność Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Toruniu, 
realizację zakupów sprzętu dla 
OSP oraz przedstawił plany na 
rok 2019.

(ak), fot. PSP Rypin
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clödie z Biedronkami w rDK-u
RYPIN  Kolędy w wykonaniu zespołu rockowego i dużego dziecięcego chóru mieli okazję usłyszeć ci, 
którzy przyszli w piątek 1 lutego na koncert zorganizowany przez Rypiński Dom Kultury

Biedronki są formacją nader 
specyficzną. Śpiewa w niej w 12 
mniejszych chórach w sumie 
około 300 dzieci z 5 diecezji. Gdy 
występują, łączą się w większy 
zespół, tak duży, ile scena może 
zmieścić. Do Rypina przyjechało 
120 małych artystów z dziewię-
ciu miejscowości. Dyrygowa-
ła Lucyna Cyrankowska, na co 
dzień prowadząca chór w Osie-
ku. Opowiedziała jak ze scholi 
parafialnej powstała tak wielka 
formacja.

– To zasługa księdza An-
drzeja Danielskiego. Opiekował 
się dziecięcym zespołem śpie-
wającym podczas mszy w para-
fii Świętego Krzyża w Tczewie. 
Przekształcił go w chór, który 
zaczął występować w Polsce i za 
granicą. Inne parafie też chciały 
mieć takie combo, więc ksiądz 

dzielił się swoimi doświadcze-
niami. Tworzyły się nowe  grupy, 
również w szkołach. Poniekąd 
chór Biedronki to 12 „podchó-
rów”. Każdy z nich ma swo-
ją dyrygentkę, repertuar jest 
taki sam, dzieci spotykają się 
w większym gronie na warsz-
tatach, koncertach, wyjazdach. 
Za tę działalność ksiądz Andrzej 
został uhonorowany Orderem 
Uśmiechu – wyjaśniła koncert-
mistrzyni.

Clödie to z kolei krakowska 
kapela rockowa z solistką Klau-
dią Trzepizur, uczestniczką IV 
edycji The Voice of Poland. Po-
łączenie tych, wydawać by się 
mogło, odległych stylistycznie 
i muzycznie formacji dało nad-
spodziewany efekt. Publiczność 
była zachwycona, nagrodziła ar-
tystów owacjami na stojąco, co 

się nieczęsto w RDK-u zdarza. 
Były bisy, a po koncercie długa 
kolejka do Klaudii po autograf 
i wspólne zdjęcie.

– Kilka lat temu pomagali-
śmy organizować koncert Bie-
dronek w parafii św. Stanisła-
wa Kostki, który mocno zapadł 
w mojej pamięci. Postanowiłem, 
że jak tylko tylko nadarzy się 
okazja i znajdą czas, zaprosić 
chór do nas. Tak też się stało, 
dodatkową niespodzianką oka-
zał się gościnny występ zespołu 
Clödie z wokalistką o ciekawym 
głosie, panią Klaudią. Dla dzie-
ci to fajna przygoda móc poja-
wić się na jednej scenie z kimś 
z show-biznesu – powiedział 
Grzegorz Ziomek, dyrektor  
RDK-u i inspirator wydarzenia.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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W rypinie rządzą seniorzy
RYPIN  W ramach trwającego karnawału rypińscy emeryci i renciści zorganizowali w minioną sobo-
tę kolejną, jakże udaną zabawę taneczną. Było gwarno i wesoło

W imprezie uczestniczy-
ło ponad 80 osób – członków 
i sympatyków Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Rypinie. Tradycyjnie zabawę ta-
neczną poprowadził zespół Liber-
ta.

– Zawsze dobieramy reper-
tuar w taki sposób, aby zadowolić 
gusta muzyczne zarówno młod-
szych jak i starszych uczestników 
zabawy. Odpowiednia muzyka to 
sprawdzony sposób na dobrą im-
prezę. Seniorzy najlepiej bawią się 
przy śląskich szlagierach. Gramy 
sprawdzone przeboje, które spra-
wiają, że parkiet szybko zapełnia 
się tańczącymi parami. Trzeba 
przyznać, że chęci i zapału na-
szym seniorom nie brakuje. Mło-
dzi mogą im tylko pozazdrościć 

– przyznają zgodnie członkowie 
zespołu: Agata Kaniewska i Ro-
man Smólczyński.

Na parkiecie panowała iście 
gorąca atmosfera. Seniorzy po raz 
kolejny udowodnili, że choć są doj-
rzali wiekiem, to młodzi duchem. 
W przerwie pomiędzy szalonymi 
tańcami był czas na poczęstunek 
i rozmowy.

– Jestem członkinią związku 
właściwie od niedawna, bo jakieś 
trzy miesiące, ale muszę przy-
znać, że panuje tu iście rodzinna 
atmosfera – mówi Teresa Mali-
nowska, niegdyś mieszkanka Gli-
wic, obecnie Rypina. – Wszyscy 
są dla siebie tacy mili i uprzejmi, 
a najważniejsze, że jest to zacho-
wanie szczere, a nie wymuszone. 
Udowadniamy, że potrafimy się 

dobrze bawić i korzystać z uro-
ków życia.

W sobotniej zabawie uczestni-
czyli nie tylko miejscowi, ale także 
goście z Golubia-Dobrzynia, Brod-
nicy, Górzna, a nawet Gdańska.

– Tańczyć i dobrze się bawić 
można w każdym wieku i my je-
steśmy tego znakomitym przykła-
dem – mówi Edward Mizikowski 
z Golubia-Dobrzynia. – Wspólnie 
ze znajomymi wybraliśmy się do 
Rypina, bo słyszeliśmy same do-
bre opinie o tutejszym związku. 
Humory dopisują, muzyka przy-
grywa – czego chcieć więcej?

Spotkanie trwało kilka go-
dzin, a kolejne zaplanowano już 
na czwartek 14 lutego.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Morze zimą
TURYSTYKA  Nadmorskie plaże teraz są opustoszałe. Czy jednak warto pojechać na weekend nad 
Bałtyk?

Nasze polskie wybrzeże jest 
zawsze piękne i warto je odwie-
dzić nawet zimą. Plaże o tej po-
rze są praktycznie puste. Można 
spotkać jedynie nieliczne grupy 
kuracjuszy, którzy spacerując, 
odpoczywają i wdychają leczni-
czy jod. To idealny czas na space-
ry z dala od tłumu, zgiełku i za-
pachów z plażowych kawiarni. 
Silne wiatry, które przechodzą 
teraz nad morzem, uwalniają 
intensywne pokłady jodu, który 
jest zbawienny dla naszego zdro-
wia. Również alergicy odczują tu 
zdecydowaną poprawę. W wielu 
kurortach nadmorskich w pen-

sjonatach i uzdrowiskach, czyn-
nych w całym roku obowiązują 
znaczne obniżki cen za pobyt. 
Można poszukać naprawdę coś 
atrakcyjnego na kieszeń każde-
go przeciętnego kuracjusza.

Przedstawimy tylko kilka 
propozycji miejscowości, które 
naszym zdaniem warto jest od-
wiedzić o tej porze roku.

Ustka – Mała miejscowość 
położona nad Bałtykiem, nie-
daleko Słupska. Na terenie tej 
miejscowości znajdziemy wiele 
pensjonatów i małych hoteli-
ków, które są czynne o tej po-
rze. Oprócz noclegów oferuję 

one wiele zabiegów zdrowot-
nych. Jednak najważniejsze są 
spacery nad morzem. Mamy 
przepiękny deptak nadmorski 
z latarnią morską w centrum 
miejscowości. Mamy ciekawy 
mostek na drugą stronę kanału, 
gdzie znajdują się bunkry z cza-
sów II wojny światowej. Mamy 
możliwość odpoczynku w miej-
scowych kawiarenkach, gdzie 
można zjeść smaczną rybę czy 
też napić się wyśmienitej kawy. 
Ustka należy do miejscowości, 
w której jest najczystsze powie-
trze. Zawdzięczamy to unikato-
wemu położeniu między lasem 

a wydmami. Powietrze jest bo-
gate w minerały i jod.

Sopot – miasto, które zna 
każdy Polak i nie tylko. Znane 
jest przede wszystkim z najdłuż-
szego w Polsce molo, po którym 
spacerowały znane w świecie 
osoby. Do molo prowadzi słynny 
również deptak zwany „moncia-
kiem”, czyli ulica Monte Casino. 
Tuż obok tej słynnej ulicy jest 
usytuowany Grand Hotel. W So-
pocie również znajdziemy wiele 
uzdrowisk i prywatnych pen-
sjonatów oferujących pakiety 
turnusowe dla seniorów. Jednak 
ceny są tam znacznie wyższe niż 
w innych miejscowościach nad-
morskich (pakiet 14-dniowy to 
koszt około 2000 złotych). Sopot 
jest generalnie droższym uzdro-
wiskiem, ale pobyt weekendowy 
jest dostępny praktycznie dla 
każdego. Można pospacero-
wać po molo, na końcu którego 
znajduje się mała restauracja, 
gdzie w morskiej scenerii mo-
żemy zjeść coś ciepłego. W wi-
chury molo jest jednak często 
zamykane. W pobliżu znajduje 
się również sztuczne lodowisko, 
gdzie można spróbować swoich 
si w łyżwiarstwie.

Krynica Morska, Stegna – 
to największe miejscowości na 
Mierzei Wiślanej. Są one po-
łożone najbliżej naszego tere-

nu i dojazd jest bardzo łatwy. 
Tu również znajdują się domy 
uzdrowiskowe czynne o tej po-
rze roku. Mamy tez kilka pen-
sjonatów prywatnych, gdzie 
ceny są bardzo konkurencyjne 
i o wiele niższe niż w renomo-
wanych domach wczasowych. 
W Stegnie do samej plaży mu-
simy jednak przejść kawałek 
drogi. Jednak droga biegnie 
nadmorskim laskiem i czuć tu-
taj nadmorski klimat. Tuz przy 
plaży są czynne o tej porze roku 
małe kawiarenki, w których 
można napić się wspaniałej her-
baty z pomarańczą czy też zjeść 
smaczną rybę. Na rybkę warto 
jednak podjechać do pobliskiego 
Jantaru, gdzie tuż przy plaży jest 
czynna smażalnia ryb oferująca 
wspaniałego dorsza. W Krynicy 
Morskiej można pospacerować 
uliczkami tej małej miejscowo-
ści, która o tej porze roku jest 
prawie wyludniona. Można iść 
na spacer nad Zalew Wiślany 
i zobaczyć zamarznięte wody 
tego słodkowodnego akwenu.

To tylko niektóre z miejsco-
wości nadmorskich, które na-
szym zdaniem warto jest zoba-
czyć zimą. Spacerując po plaży, 
może będziemy mieli szczęście 
i znajdziemy kawałki bursztynu, 
tzw. polskiego złota?

Tekst i fot. (Maw)

Plaża w Stegnie
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lista uwag
UBEZPIECZENIA  Przedstawiciele kujawsko-pomorskiego sa-
morządu rolniczego apelują o możliwość ubezpieczania gospo-
darstw od chorób zakaźnych

– Postulujemy, aby Mini-
sterstwo Rolnictwa stworzyło 
możliwość ubezpieczenia się go-
spodarstw od chorób zakaźnych, 
w tym ASF. Suma ubezpieczenia 
powinna obejmować wszystkie 
straty wynikające z załamania cy-
klu produkcyjnego – czytamy we 
wniosku Kujawsko-Pomorskiej Izby 
Rolniczej.

Rolnicy szczególnie obawiają 
się zagrożenia ze strony ASF rozno-
szonego przez dziki. Argumentują, 
że dziki są własnością państwa i to 
dlatego państwo powinno stworzyć 
warunki do ubezpieczeń zwierząt 
w gospodarstwach. Wśród postula-
tów znalazło się także zmniejszenie 
restrykcji dla rolników z tzw. nie-
bieskiej strefy ASF. Przypomnijmy, 

że jest to tzw. obszar zagrożenia. 
Rolnicy, którzy posiadają gospo-
darstwa w tej strefie, muszą m.in. 
prowadzić dokładniejszą dokumen-
tację weterynaryjną. Ciekawy po-
stulat dotyczy prosiąt urodzonych 
w Dani lub Holandii i przywiezio-
nych do Polski. Obecne przepisy 
sprawiają, ze po kilku tygodniach 
takie importowane prosię staje się 
polskim. Już po 30 dniach zwierzęta 
można oznakować polskim nume-
rem siedziby stada. To wprowadza 
w błąd i jest zgubne w skutkach dla 
polskich hodowców.

Oberwało się także politykom 
za ich podejście do rolników i spo-
sób prowadzenia rozmów: – Forma 
dialogu prowadzona przez najwyż-
szych urzędników państwowych 

polegająca na zorganizowaniu 
spotkania z ludźmi, którzy przy-
jeżdżają z całej Polski do pracy 
w tzw. zespole doradczym Ministra 
Rolnictwa, a następnie nie są obec-
ni na spotkaniu, a ich zastępcy po 
kilkuminutowej prezentacji myśli 
politycznej przekazują pałeczkę na 
niższy szczebel i wychodzą na tzw. 
„wcześniej ustalone spotkania”, są 
lekceważeniem osób, które repre-
zentują społeczeństwo rolnicze. 
Przez takie podejście można dojść 
do wniosku, iż nie ma sensu pró-
ba dialogu przy stole, lecz musi być 
prowadzony dialog na szosie, gdyż 
wtedy otrzyma się należytą atencję 
– czytamy w wystąpieniu.

(pw)

Uprawy

Sezon trudny, ale udany
Średni plon buraków z hektara w minionym sezonie wyniósł 59,7 ton. Kampanię 
buraczaną podsumował Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

Ubiegłoroczne plony były 
o 12% niższe od tych z 2017 roku. 
Nie powinno przełożyć się to na 
brak surowca, ponieważ w 2018 
roku przybyło areałów na któ-
rych uprawiano buraki. Z 14 mln 
ton buraków udało się wyprodu-
kować 2,2 mln ton cukru. Zawar-
tość cukru w burakach wyniosła 
17,75%. Wynik sezonu jest trzecim 

najlepszym w ostatniej historii. 
Większy zbiór udał się w sezonie 
2017/18 oraz 1996/97.

– Miniona kampania była bar-
dzo trudna. Na wysokość plonów 
ujemnie wpłynęła długotrwała 
susza, dodatkowo w okresie zi-
mowym w niektórych rejonach 
wystąpiły problemy z odbiorem 
surowca, część pryzm buracza-

nych poprzemarzała. Wiosną 
w Polsce południowo-wschodniej 
znaczne szkody na powierzchni 
kilku tysięcy ha poczynił szarek 
komośnik – część plantacji mu-
siała zostać przesiana – czytamy 
w opinii Krajowego Związku Plan-
tatorów Buraka Cukrowego.

(pw)

Dopłaty

Bezpieczniejsze nawozy
Do 25 lutego rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związa-
nych z przechowywaniem naturalnych nawozów.

Nawozy naturalne są bardzo 
cenne, ale stanowią także zagro-
żenie dla środowiska naturalne-
go zwłaszcza, gdy zanieczyszczą 
wody azotem. Obecnie rolnicy 
mogą dostosować swoje zbior-

niki lub zbudować nowe, które 
zabezpieczą nawozy naturalne. 
Wystarczy uzyskać wsparcie w ra-
mach Poddziałania 4.1.2 Inwesty-
cje mające na celu ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem azo-

tanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych. Pomoc może uzyskać 
każdy rolnik z terenu kraju pro-
wadzący hodowlę. Jedynym wy-
jątkiem są ci, którzy posiadają 
bardzo duże fermy, np. na więcej 
niż 40 000 stanowisk, świń o wa-
dze ponad 30 kg powyżej 2 000 
stanowisk lub 750 stanowisk dla 
macior.

Rolnik musi zbudować od-
powiedni zbiornik, a następnie 
zbudować go w ciągu 24 miesię-
cy. Wówczas otrzyma refunda-
cję części kosztów. Formularze 
dokumentów oraz szczegółowe 
informacje na temat tej formy 
pomocy dostępne są na stronie 
internetowej ARiMR.

(pw)
fot. ilustracyjne

Uwaga na sieć
Rolnicy podobnie jak inni mieszańcy Polski coraz 
częściej dokonują zakupów w internecie. Przeważ-
nie wydają w ten sposób niewielkie sumy. Zdarzają 
się również tacy, którzy potrafią przez internet kupić 
używany ciągnik. Niestety należy uważać z pochop-
nym dokonywaniem zakupów w ten sposób. Przeko-
nał się o tym jeden z rolników spod Zamościa, który 
w połowie stycznia stracił 130 tys zł.

Maszyny

Rolnik przez internet znalazł 
firmę, która zajmuje się sprowa-
dzaniem ciągników z zachodu. 
Wszystko wyglądało bardzo auten-
tycznie. Rolnik zadzwonił do firmy, 
uzgodnił warunki i dostał nawet 
umowę sprowadzenia do Polski. 
Czerwona lampka alarmowa po-
winna zapalić się, gdy przedstawi-
ciel firmy poprosił o wpłatę 130 tys. 
zł. na konto. Dalsza część historii 
jest już klasyczna. Rolnik nigdy nie 
zobaczył ani ciągnika, ani swoich 
130 tys. zł. Urwał się także kontakt 

ze sprzedawcą. Prawdopodobnie 
oszust stworzył stronę interneto-
wą tylko pod jedno oszustwo. Nie 
jest to wielki wysiłek.

Jedyne co możemy robić, by 
uniknąć takich oszustw, to wnikli-
wa weryfikacja sprzedawcy – nie 
tylko przez internet, ponieważ tam 
wszystko można podrobić. Należy 
również kolekcjonować wszelką 
dokumentację kontaktów ze sprze-
dawcą. W razie oszustwa pozwoli 
to na sprawniejsze działanie policji.

(pw)

Koniec dobrej passy
Po wielu tygodniach spokoju niestety pojawiło się 
kolejne ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń w go-
spodarstwie rolnym.

Zwierzęta

Dotknięte wirusem zostało go-
spodarstwo w Gołdapie, tuż przy 
granicy z Obwodem Kaliningradz-
kim. W gospodarstwie padło 5 z 67 
świń. Próbki poddano badaniom 
i wykryto wirusa ASF. Reszta nawet 
zdrowych zwierząt zostanie ubita. 
Ostatni raz wirus w gospodarstwie 
rolnym pojawił się we wrześniu 
ubiegłego roku. Choroba od tego 
czasu zbierała żniwo tylko u dzi-
ków. Tylko od początku tego roku 
wykryto 163 przypadki ASF u dzi-

ków.
Po wprowadzeniu odstrzału 

dzików okazuje się, że sporo z od-
strzelonych zwierząt było nosicie-
lem wirusa lub chorowało na ASF. 
Choroba rozwija się w dwóch kie-
runkach. Najbliżej nas odnotowano 
ogniska ASF w okolicach Kampino-
su i Warszawy. Drugi kierunek – 
północny – dotyczy okolic Lidzbar-
ka Warmińskiego.

(pw)

W stronę elektryki 
Traktory elektryczne podwoiły swoje możliwości 
w stosunku do pierwszych prototypów.

Maszyny

Dzięki innym rozwiązaniom 
technologicznym traktor elektrycz-
ny o mocy 60 koni mechanicznych 
może spokojnie uporać się z praca-
mi identycznie jak jego 120-konny 
odpowiednik z napędem diesla. 
Inna zaleta nowych, elektrycz-
nych maszyn to brak konieczności 
używania wszelkich płynów: pa-
liwa, oleju, płynu hydraulicznego, 
itd. Nie trzeba wymieniać filtrów, 
a najnowsze baterie potrafią wy-
trzymać w ciągniku elektrycznym 
od 5 do 10 lat. Później trzeba je 
oczywiście zmienić. Obecnie trak-
tory elektryczne nie mają jeszcze 
szans ze swoimi starszymi kole-
gami, ale za jakiś czas technologia 
pójdzie jeszcze bardziej do przodu, 

a elektryczne cacka staną się nieco 
bardziej dostępne cenowo.

Wyzwanie stworzenia nowo-
czesnej maszyny rolniczej podjęli 
Szwajcarzy z firmy Rigitrac. Ich 
elektryczny ciągnik ma moc 68 
koni mechanicznych, co odpowiada 
50 kW. Jest zasilany przy pomocy 
litowo-jonowej baterii. Na pełnym 
załadowaniu traktor może praco-
wać do 5 godzin. Wiele zależy tu od 
obciążenia maszyny. Prąd z bate-
rii zasila 5 silników elektrycznych. 
Cztery zasilają koła, a jeden system 
hydrauliczny. Ciągnik z uwagi na 
wymiary i moc na razie oferowany 
jest gospodarstwom ogrodniczym.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Nieco ponad pół mln. bezrobotnych  

W grudniu 2018 roku według Eurostatu w Polsce było 591 
tys. bezrobotnych, podczas gdy miesiąc wcześniej wynosi-
ła 605 tys. bezrobotnych. W grudniu 2017 r. było ich 745 
tys., a stopa bezrobocia wynosiła 4,3 proc. To znaczny spa-
dek, który dobrze świadczy o kondycji rynku pracy w Polsce. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się również 
liczba młodych bezrobotnych. W   grudniu 2017 r. bezrobot-
nych w wieku poniżej 25 lat było 178 tys. (stopa bezrobocia 
na poziomie 13,6 proc.). W grudniu 2018 roku było ich 136 
tys. (10,5 proc.).

Kryterium dochodowe

Program przewiduje wsparcie finansowe 

gmin w udzieleniu pomocy w formie po-

siłku, świadczenia pieniężnego w posta-

ci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności oraz świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych. Po-

moc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz 

osób dorosłych – spełniających warunki 

otrzymania pomocy wskazane w ustawie 

o pomocy społecznej oraz kryterium do-

chodowe, tj. 150 proc. kryterium docho-

dowego uprawniającego do świadczeń 

z pomocy społecznej.

Dla dzieci i seniorów

Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany 
jest zarówno do dzieci, uczniów jak i osób starszych. 
Składa się z trzech modułów. – Pierwszy moduł to 
wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. 
Drugi to posiłek adresowany do osób starszych – 
powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Trzeci mo-
duł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada 
doposażenie i poprawę standardu już działających 
stołówek (mających własną kuchnię i jadalnię) lub 
doposażenie tych, które nie działają tak, aby mo-
gły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, 
a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomiesz-
czeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli 
jadalni.

Posiłki w stołówkach i na dowóz

Z pieniędzy przekazywanych gminom do-finansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom do-rosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posił-ku (w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków). „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi program „Po-moc państwa w zakresie dożywiania”.

Dla 2500 samorządów  

– Z oferty może skorzystać 2478 samorządów, 
które poprzez swój niewielki udział własny 
mogą realizować to ważne zadanie – powie-
działa minister Rafalska. Co więcej samorzą-
dy, które dowożą posiłki na przykład dla osób 
starszych, schorowanych, niepełnosprawnych 
również mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. na 
pokrycie kosztów tego dowozu.
Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realiza-
cji całego programu „Posiłek w szkole i w domu”, 
czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. 
Program będzie realizowany we wszystkich woje-
wództwach.

„Posiłek w szkole i w domu” 

We wtorek 5 lutego rząd przyjął rozporzą-
dzenie, które ma umożliwić wykonanie zadań 
przewidzianych w jednym z modułów rządo-
wego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
O przyjęciu rozporządzenia poinformował pre-
mier Mateusz Morawiecki na wspólnej konfe-
rencji prasowej z minister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Elżbietą Rafalską i minister 
edukacji narodowej Anną Zalewską.

Polska 3. w rankingu bezrobocia w EU

Jak wynika z najnowszego badania Eurostatu, w grudniu br. 
stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,5 proc. To znacznie po-
niżej średniej europejskiej – w grudniu stopa bezrobocia w 28 
krajach Unii Europejskiej wyniosła 6,6 proc., a w krajach strefy 
euro – 7,9 proc. Tym samym Polska znalazła się na 3. miejscu 
jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. 
Ranking ten otwierają Czechy ze stopą bezrobocia na poziomie 
2,1 proc. Kolejne są Niemcy ze stopą bezrobocia 3,3 proc. 
Ranking zamyka Grecja 18,6 proc. (listopad 2018 rok). Śred-
nia dla krajów Unii Europejskiej to w grudniu br. 6,6 proc. 
(w strefie euro 7,9 proc.).
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Co? Gdzie? Kiedy?Walentynki 
– święto Zakochanych
TRADYCJE  Walentynki to święto zakochanych, które trafi-
ło do naszego kraju dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. 
Mimo to ma już wielu zwolenników

Doroczne święto zakocha-
nych obchodzone jest zawsze 
14 lutego w dzień Św. Walen-
tego. Tradycją jest pisanie do 
siebie życzeń i obdarowywanie 
swoich najbliższych drobnymi 
upominkami. Walentynki w po-
łudniowej i zachodniej Europie 
były obchodzone już w średnio-
wieczu. Do Europy wschodniej 
trafiły znacznie później. W Pol-
sce zaczęto je obchodzić dopie-
ro w latach 90. XX wieku. Jedna 
z teorii mówi, że mają one zwią-
zek z poszukiwaniem swojej wy-
branki już za czasów Cesarstwa 
Rzymskiego. Inna teoria mówi 
natomiast, że święto to związa-
ne jest z rzymskimi „Luperkalia-
mi”, które były obchodzone 14-
15 lutego ku czci bogini miłości 
i małżeństwa Junony.

W Polsce stolicą tego święta 
jest miasto położne niedaleko 
nas, bo Chełmno, gdzie w koście-
le farny pw. Wniebowzięcia NMP 
znajdują się relikwie św. Walen-
tego. Jednak stolicą światową 
tego święta jest na pewno małe 

miasteczko Terni we Włoszech, 
gdzie znajduje się grób św. Wa-
lentego. Tam na srebrnym reli-
kwiarzu ze szczątkami świętego 
umieszczono napis „Święty Wa-
lenty-patron miłości”. W dniu 14 
lutego zakochani wyznają sobie 
miłość, a pary małżeńskie z 25. 
I 50-letnim stażem odnawia-
ją swoje przysięgi małżeńskie. 
Wręczana jest również nagroda 
„Rok Miłości”.

W Dzień Św. Walentego za-
kochane pary składają sobie 
życzenia, często wykorzystując 
do tego papierowe serduszka 
w kształcie serca oczywiście ko-
loru czerwonego.

Kto to jest ten Walenty?
Według tradycji chrześcijań-

skiej w kościele katolickim jest 
aż 8 Walentych, z czego w dniu 
14 lutego swoje święto obchodzi 
trzech. Jeden poniósł męczeń-
ską śmierć w Afryce, drugi był 
księdzem w Rzymie, a właśnie 
trzeci był biskupem we włoskim 
Terni. To właśnie do niego zwró-
cił się dostojnik Rzymski o po-

moc w uzdrowieniu córki, a gdy 
to się stało, przeszedł on wraz 
z cała rodziną na wiarę chrze-
ścijańską. Cesarz rzymski Klau-
diusz dowiedziawszy się o tym, 
kazał stracić biskupa właśnie 
14 lutego. Jednak to niejedyna 
wersja św. Walentego. Jeszcze 
inna głosi, że Walenty to zwykły, 
biedny wiejski chłopak, który do 
ukochanej napisał list miłosny 
nazwany walentynką. Wszyst-
ko to spowodowało, że władze 
kościelne usunęły oficjalnie Św. 
Walentego z grona swoich świę-
tych.

Obecnie Walentynki to jed-
no z najbardziej dochodowych 
świąt na świecie. W Stanach 
Zjednoczonych i Wielkiej Bryta-
nii największe obroty handlowe 
mają akcesoria związane z tym 
świętem. Handlowcy zacierają 
ręce i liczą miliardowe zyski. 
Jest to drugie dochodowe święto 
po Bożym Narodzeniu. W Polsce 
ma również wielu zwolenników, 
ale i przeciwników. Zarzuca mu 
się duży komercjalizm i przyję-
cie wzorców zachodnich, a tym 
samym odbieganie od starych 
polskich tradycji. Dla osób sa-
motnych jest przejawem dys-
kryminacji.

Jednak czy warto jest wal-
czyć z czymś, co jest radosne 
i ma przynieść radość dla ko-
chających się ludzi?

(Maw), fot. ilustracyjne

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

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

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

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

 Golub-Dobrzyń
 Termin konkursu na budowlę śnieżną został przedłużony! Ze względu na 

warunki atmosferyczne Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu przedłuża termin 
przesyłania zdjęć na najbardziej okazałą budowlę śnieżną. Fotografie można 
przesyłać na skrzynkę mailową domu kultury domkultury13@wp.pl do 8 lute-
go 2019 r. Zapraszamy do udziału. Więcej informacji pod numerem telefonu  
56 683 24 08.

 Wąbrzeźno
 12 lutego 2019 r., o godzinie 17.00 WDK zaprasza do galerii Wąbrze-

skiego Domu Kultury na promocję książki Radosława Sikorskiego pt. „Polska 
może być lepsza”. Autor publikacji jest wykładowcą Harvardu, byłym mini-
strem obrony i spraw zagranicznych. Jest człowiekiem, który prowadził grę 
z największymi osobowościami: Clintonem, Ławrowem, Merkel czy Januko-
wyczem. Służył jako reporter wojenny w Afganistanie i Angoli (1986-1989). 
Laureat nagrody World Press Photo. Był członkiem rzeczywistym Amerykań-
skiego Instytutu Przedsiębiorczości i dyrektorem wykonawczym Nowej Inicja-
tywy Atlantyckiej (2001-2005). Wraz z Carlem Bildtem zainicjował Partner-
stwo Wschodnie UE. Zaproponował i pomógł ustanowić Europejską Fundację 
na rzecz Demokracji oraz Nagrodę Solidarności.

W 2014 roku prowadził misję UE w Kijowie, co powstrzymało rozlew krwi 
na Majdanie. Wybrany do grona Top 100 Global Thinkers przez magazyn 
Foreign Policy za „mówienie prawdy, nawet gdy nie jest to dyplomatyczne”. 
Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, kierunek: filozofia, nauki polityczne 
i ekonomia. Podczas spotkania nasz gość odpowie m.in. na pytania: Po co 
nam Unia Europejska? Czy zagraża nam Rosja? Na ile możemy polegać na 
USA? Jak wrócić do wielkiej gry? Czy zmierzamy ku geopolitycznej katastro-
fie? Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z tym niecodziennym gościem 
i jego twórczością zapraszamy do domu kultury. Wstęp wolny!

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

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

 Rypin
 Rypiński Dom Kultury zaprasza wszystkie teatry amatorskie działające 

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

Celem RWT oprócz promocji amatorskiej twórczości teatralnej jest również 
m. in. inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej w zespo-
le, szeroko rozumiana edukacja teatralna zarówno zespołów jak i społeczeń-
stwa, a przede wszystkim integracja miłośników sztuki teatralnej. Szczegóły 
na stronie rdk.rypin.eu. 

 7 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 na scenie w sali widowiskowej Rypiń-
skiego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 8 wystąpi Mateusz Ziółko. Bilety  
w cenie 95 zł parter i 70 zł balkon dostępne będą wkrótce. Podobnie szczegóły 
koncertu. Koncert odbędzie się pod patronatem medialnym tygodnika CRY.

oprac. (ak)





Czwartek, 7 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 110 - serial
07:05 Elif odc. 419 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 11 s. 1 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 63 s. 5 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 27 
 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 170 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 6
13:00 U wybrzeży Nowej Zelandii 
 odc. 10 - serial
14:00 Elif odc. 420 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 86 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 111 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3426
18:30 Korona królów odc. 171 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 217 
 s. 17 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 
23:50 Ocaleni odc. 46
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 
01:35 Bez tożsamości odc. 15 
 s. 2 - serial

05:50 Sąd rodzinny odc. 7 - serial 

06:50 Szpital odc. 205 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 11 s. 3 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 12 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko odc. 21 

 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 13 

 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 19+ odc. 14 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 269 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 8 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 44 - serial 

15:25 Szpital odc. 206 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko odc. 22 

 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 13 s. 3 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 14 s. 3 - serial

18:25 Brzydula odc. 181 - serial

18:55 Brzydula odc. 182 - serial

19:30 Zakochani po uszy odc. 14 

 - serial

20:00 Jak przeżyć święta - komedia 

22:00 Internat specjalnej troski - serial

00:30 Oszuści odc. 6 s. 2 - serial

01:30 Moc magii odc. 389

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 10 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 38 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 39 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 30
09:00 Septagon odc. 23 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 27
11:25 Benny Hill odc. 31
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 11 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 116 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 190
15:00 Policjantki i policjanci odc. 477 
 - serial
16:00 Paulina odc. 16 - serial
17:00 Światło twoich oczu odc. 106 
 - serial
18:00 Septagon odc. 24 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 478 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 248 - serial
21:00 Zaginiony w akcji - dramat
23:05 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial
00:05 Tuż przed tragedią odc. 1 - serial
01:05 Trampolina odc. 12

06:00 Niewolnica Victoria odc. 36
07:00 Zbuntowany anioł odc. 152
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 123 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 21 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 116 
 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 1 
 s. 13 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 2 
 s. 13 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 39 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 40 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 
 s. 13 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 
 s. 13 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 124 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 125 s. 3 - serial
20:00 Wieczny student - komedia 
22:00 Wielkie kino - komedia 
23:40 Bullet - thriller
01:15 Kuchnia na Maksa odc. 7 - serial
01:50 Kuchnia na Maksa odc. 8 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:40 Druciane oprawki - film

09:10 Gołąb przysiadł na gałęzi 

 i rozmyśla o istnieniu - dramat

11:00 Siedlisko odc. 3 - serial

12:00 Siedlisko odc. 4 - serial

13:05 Grający z talerza - film 

15:00 Tylko Beatrycze - dramat

17:15 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

17:35 Drogi wolności odc. 11 - serial

18:40 Drogi wolności odc. 12 - serial

19:40 Herbert - Mosty odc. 5

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Przeżyliśmy wojnę - dramat

22:35 Szukając Vivian Maier - film 

00:05 Scena klasyczna odc. 19

00:50 Gloria - komedia 

02:45 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 465
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:40 Korona królów odc. 127 - serial
08:10 Korona królów odc. 128 - serial
08:40 Cudze listy - film 
09:50 Sensacje XX wieku odc. 119
10:30 Olbrzymy z epoki lodowcowej 
 odc. 2 - serial
11:25 Polska Kronika Filmowa 1992 
 odc. 1
11:40 Blisko, coraz bliżej odc. 11 - serial
13:10 Jaskiniowcy z Himalajów - film 
14:15 Życie odc. 8 - serial
15:15 Odkryć tajemnicę odc. 5 - serial
16:15 Dziewczęta z Auschwitz - film 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 6
17:45 Sztab Generalny - film 
18:15 Polska Kronika Filmowa 1993 
 odc. 1
18:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 13 - serial
20:15 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 8 - serial
21:20 Wyprawy krzyżowe odc. 2 - serial
22:15 Spór o historię odc. 155
22:55 Szerokie tory odc. 93
23:35 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 2 - serial
00:25 Sensacje XX wieku odc. 122
00:55 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 79 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
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. 3 - serial
14:10 Odkupienie - western
15:45 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne bonifratrów 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 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 Ziemia Święta - ziemia 
 bez chrześcijan - film 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - film 
23:55 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 

05:55 Na dobre i na złe odc. 730 
 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 16
07:20 Na sygnale odc. 213 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 284
11:25 Rodzinka.pl odc. 107 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1996 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 18 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 730 
 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 27 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:15 Łzy Cennet odc. 109 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 1 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 43 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1996 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 1997 
 - serial
20:45 The Good Doctor odc. 26 
 s. 2 - serial
21:40 Księżyc i Valentino - dramat
23:25 Na sygnale odc. 218 - serial
23:55 Wasza Wysokość - komedia 
01:50 Deutschland 83 odc. 4 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2
07:50 Doradca smaku odc. 23 s. 9
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2387
11:00 Ukryta prawda odc. 653 - serial
12:00 Szpital odc. 495 - serial
13:00 Szkoła odc. 396 - serial
14:00 Zakochani po uszy odc. 13 
 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 8
15:30 Szkoła odc. 397 - serial 
16:30 Szpital odc. 496 - serial 
17:30 Ukryta prawda odc. 654 - serial 
18:30 Zakochani po uszy odc. 14 
 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy odc. 81
19:50 Uwaga! odc. 5577
20:10 Doradca smaku odc. 24 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2822 - serial
20:55 Milionerzy odc. 144
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 13 s. 16
22:30 Nieoczekiwana zmiana miejsc 
 - komedia 
01:00 MasterChef odc. 13 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 624 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 625 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 70 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 833 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 114 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 780 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2817 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 706 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3815
16:30 Na ratunek 112 odc. 169 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 99 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2818 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 381 - serial
20:10 Slumdog. Milioner z ulicy - film
22:35 Ślad odc. 20 - serial
23:45 Panaceum - film
02:00 Chirurdzy odc. 135 - serial

13:25 Sąd rodzinny 15:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Siedlisko 09:50 Sensacja XXI wieku

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

Jamal Malik bierze udział w teleturnieju „Milionerzy”. 
Zdołał już wygrać 10 milionów rupii, a teraz staje przed 
ostatnim pytaniem i szansą na podwojenie nagrody. 
Na dzień przed finałowym odcinkiem Jamal zostaje 
zatrzymany i brutalnie przesłuchany. Prowadzący 
program, wątpi bowiem w uczciwość chłopaka. 

Edward, Peter, Lucy i Susan trafiają do fabryki 
czekolady Willy’ego. Ten postanawia uwięzić gości. 
Za sprawą czarodziejskiej szafy cała czwórka 
ucieka do Gnarnii, którą rozwiązła wielbicielka 
taniego wina,  rządzi królowa Biała Suka. 

„Wielkie kino”
(2007r.) TV Puls 22:00

„Slumdog. Milioner z ulicy”
(2008r.) Polsat 20:10



Piątek, 8 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 111 - serial
07:05 Elif odc. 420 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 12 s. 1 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 64 s. 5 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 28 
 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 171 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Rok w zagrodzie odc. 12
13:00 U wybrzeży Nowej Zelandii 
 odc. 11 - serial
14:00 Elif odc. 421 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
16:05 Wieczna miłość odc. 112 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3427
18:30 Korona królów - taka historia… 
 odc. 21
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 46
21:35 Taniec pustyni - dramat
23:25 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 11 - serial
00:25 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 12 - serial
01:20 Film fabularny

05:50 Sąd rodzinny odc. 8 - serial 

06:50 Szpital odc. 206 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 13 s. 3 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 14 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko odc. 22 

 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 14 

 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 19+ odc. 15 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 270 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 9 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 45 - serial 

15:25 Szpital odc. 207 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko odc. 23 

 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 15 s. 3 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 16 s. 3 - serial

18:25 Brzydula odc. 183 - serial

18:55 Brzydula odc. 184 - serial

19:30 Zakochani po uszy odc. 15 

 - serial

20:00 Miłość jak narkotyk - komedia 

22:10 Mission: Impossible III - film

00:40 W garniturach odc. 9 - serial

01:40 Oszuści odc. 6 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 11 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 39 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 40 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 33
09:00 Septagon odc. 24 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 28
11:30 Benny Hill odc. 1
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 12 - serial
13:00 Galileo odc. 706
14:00 Galileo odc. 707
15:00 Policjantki i policjanci odc. 478 
 - serial
16:00 Paulina odc. 17 - serial
17:00 Światło twoich oczu odc. 107 
 - serial
18:00 Septagon odc. 25 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 479 
 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 12
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 245 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 246 - serial
23:00 W potrzasku - thriller
01:20 STOP Drogówka odc. 190

06:00 Niewolnica Victoria odc. 37
07:00 Zbuntowany anioł odc. 153
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 125 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 117 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3 
 s. 13 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4 
 s. 13 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 23 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 40 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 41 - serial
16:00 Idealna współlokatorka - thriller
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 126 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 127 s. 3 - serial
20:00 Wilk wojny - film
21:50 Krocząc wśród cieni - thriller
00:05 Bez litości odc. 3 s. 2 - serial
02:00 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 1 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:35 Non-stop kolor - film 

09:25 Ecce homo Homolka - komedia 

11:00 Siedlisko odc. 5 - serial

12:05 Siedlisko odc. 6 - serial

13:10 Wahadełko - dramat

14:15 Koncert muzyki 

 Mieczysława Karłowicza 

15:30 Wrota Europy - dramat

17:00 Odyseja filmowa odc. 11 - serial

18:15 Odyseja filmowa odc. 12 - serial

19:25 Pojedynki stulecia odc. 12

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Człowiek z Hawru 

 - komediodramat 

22:05 Świat w piosence odc. 4

22:50 Tygodnik kulturalny 

23:45 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

00:10 Przeżyliśmy wojnę - dramat

02:25 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 466
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:40 Korona królów odc. 129 - serial
08:15 Korona królów odc. 130 - serial
08:45 Taśmy bezpieki odc. 6
09:25 Dziewczęta z Auschwitz - film 
10:25 Sensacje XX wieku odc. 122
10:50 Plemienna sztuka przetrwania 
 odc. 6 - serial
11:40 Polska Kronika Filmowa 1993 
 odc. 1
11:50 Blisko, coraz bliżej odc. 12 
 - serial
13:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 6 - film 
14:25 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 4 - serial
15:25 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 3 - serial
16:20 Eugenika - w imię postępu - film 
17:25 Ex libris odc. 428
17:45 Sztab Generalny - film 
18:30 Polska Kronika Filmowa 1994 
 odc. 1
18:45 Kanclerz odc. 1 - serial
19:55 Jaster - film 
21:05 Wojna generałów odc. 3 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 63
22:35 Szerokie tory odc. 96,
23:15 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 8 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 123
00:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 40 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
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 Lodowa podróż - film 
11:00 Ziemia Święta - ziemia 
 bez chrześcijan - film 
11:25 Głos Polski 
11:35 W Solankowej Dolinie - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Jakby w zwierciadle - film 
13:15 Chłopcy z Namugongo - film 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 „Będę jej głównym patronem” 
 - Andrzej Bobola 1809 r. - film 
14:45 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
 Teresy z Kalkuty - film 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Aktywna zima
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 10 - 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. 20 - serial
22:50 Jestem gotowy na wszystko… 
 - film 
23:35 Życie Karola Wojtyły - film 

06:00 Egzamin z życia odc. 24 - serial
06:50 Anna Dymna - spotkajmy się 
07:20 Na sygnale odc. 214 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 285
11:25 Rodzinka.pl odc. 108 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1997 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 19 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 188
14:30 Operacja Zdrowie! odc. 16
15:10 Górski lekarz odc. 30 s. 3 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Łzy Cennet odc. 110 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 2 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 44 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1997 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 1998 
 - serial
20:45 E=mc2 - komedia 
22:35 La La Poland odc. 5 s. 1
23:15 Sherlock odc. 10 s. 2 - serial
01:00 Księżyc i Valentino - dramat

05:35 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3

07:50 Doradca smaku odc. 24 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2388

11:00 Ukryta prawda odc. 654 - serial

12:00 Szpital odc. 496 - serial

13:00 Szkoła odc. 397 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 14 

 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 8

15:30 Szkoła odc. 398 - serial 

16:30 Szpital odc. 497 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 655 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 15 

 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 82

19:50 Uwaga! odc. 5578

20:00 Na skraju jutra - film

22:35 Wyspa - film

01:15 Życie bez wstydu odc. 9 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 SuperPies odc. 9
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 626 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 71 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 834 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 115 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 781 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2818 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 707 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3816
16:30 Na ratunek 112 odc. 170 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 100 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2819 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 382 - serial
20:10 Kochaj albo rzuć - komedia 
22:40 Poszukiwacze zaginionej arki 
 - film
01:00 Opętani - horror 

05:50 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Siedlisko

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

Obca rasa w bezlitosny sposób zaatakowała 
Ziemię, zamieniając w proch miasta i zabijając 
miliony ludzi. Aby uratować ludzkość przed 
zagładą, armie świata postanawiają się zjednoczyć 
i stanąć do bitwy.

Afshin Ghaffarian urodził się w Iranie. Od 
najmłodszych lat kochał taniec, ale ten był w kraju 
zakazany. Aby rozwijać pasję, grupa młodych ludzi 
spotyka się w najbardziej odludnych miejscach.

„Na skraju jutra”
(2014r.) TVN 20:00

„Taniec pustyni”
(2014r.) TVP 1 21:35

10:25 Sensacja XXI wieku



Sobota, 9 lutego 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3424
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra 
08:00 Pełnosprawni 
08:25 Planeta lasów odc. 18 - serial
09:00 Studio Raban odc. 63
09:25 Rodzinny ekspres odc. 68
10:00 Korona królów - taka historia… 
 odc. 21
10:30 Korona królów odc. 168 - serial
11:00 Korona królów odc. 169 - serial
11:30 Korona królów odc. 170 - serial
12:00 Korona królów odc. 171 - serial
12:30 Podmuch energii odc. 22
12:50 Jak to działa? odc. 156
13:20 Spis treści odc. 51
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 175
14:05 Blondynka odc. 88 s. 7 - serial
15:00 Sanatorium miłości odc. 3
16:00 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
16:30 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
17:30 Teleexpress
17:35 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
18:30 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
18:55 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Komisarz Alex odc. 149 
 s. 12 - serial
21:30 Echo serca odc. 4 - serial
22:30 Saga wikingów - film
00:15 Funny Games - thriller
02:10 Jaka to melodia?

05:30 Ukryta prawda odc. 473 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Brzydula odc. 175 - serial

09:25 Brzydula odc. 176 - serial

10:00 Brzydula odc. 177 - serial

10:35 Brzydula odc. 178 - serial

11:05 Brzydula odc. 179 - serial

11:45 Brzydula odc. 180 - serial

12:15 Brzydula odc. 181 - serial

12:50 Świąteczne psiaki - komedia 

14:45 Agent Cody Banks - komedia

16:55 RRRrrrr!!! - komedia 

19:00 Młode szpady - film

21:05 Co z oczu, to z serca - komedia

23:40 W cieniu chwały - dramat

02:25 Moc magii odc. 394

06:00 Big Box Little Box odc. 9
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 17 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 18 - serial
08:05 Flintstonowie odc. 16 - serial
08:35 Dzielna Mysz - serial 
08:50 Pop Star Puppy - film
10:35 Policjantki i policjanci odc. 475 
 - serial
11:35 Policjantki i policjanci odc. 476 
 - serial
12:35 Policjantki i policjanci odc. 477 
 - serial
13:35 STOP Drogówka odc. 191
14:45 Mythica: Pogromca bogów - film
17:05 Zabójcze tornado - film
19:00 Galileo odc. 708
20:00 Policjantki i policjanci odc. 478 
 - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 479 
 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 247 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 248 - serial
00:00 Ultraviolet - film
01:50 Polityka na ostro 

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 3 
 s. 3 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 97 s. 3
07:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 4 - serial 
08:50 13. posterunek odc. 39 
 s. 2 - serial
09:30 13. posterunek odc. 40 
 s. 2 - serial
10:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 113 s. 3 - serial
11:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 114 s. 3 - serial
12:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 115 s. 3 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 116 s. 3 - serial
13:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 117 s. 3 - serial
14:50 XX Mazurska Noc Kabaretowa 
 odc. 3
15:50 Moja wielka grecka wycieczka 
 - komedia 
17:45 Rycerze z Szanghaju - komedia
20:00 Ghost Rider - film
22:05 Dredd - film
00:05 Donnie Brasco - dramat
02:45 Taki jest świat 

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 21

07:35 Teledyski 

08:15 Informacje kulturalne 

08:30 Czarna krowa w kropki bordo 

 - film

08:35 Lokomotywa - film

08:45 Na przykład Kowalski - film

09:00 Karino odc. 1 - serial

09:35 Karino odc. 2 - serial

10:10 Zaśpiewajmy to jeszcze raz 

 odc. 3

10:45 Życie i śmierć Waltera 

 Benjamina - film 

11:50 Madame Tutli-Putli - film

12:15 Siekierezada - film

13:45 Mała wielka miłość - komedia 

15:50 Wydarzenie aktualne 

16:15 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

16:30 Kobieta w oknie - film

18:20 Tygodnik kulturalny 

19:15 The Musical Brain - film 

20:20 Do utraty sił - dramat

22:30 Wieczór z Lou Reedem 

 - koncert 

23:45 Nagi lunch - dramat

01:50 Taśmy Kultury odc. 21

06:20 Był taki dzień odc. 467
06:25 Dziennik telewizyjny 
07:15 Wszystkie kolory świata 
 odc. 9 - serial
08:10 Koło się kręci odc. 6
08:25 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 24 s. 1
08:55 Wiedźmin odc. 11 - serial
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 62
10:30 Jaskiniowcy z Himalajów - film 
11:35 Życie odc. 8 - serial
12:40 Świat z lotu ptaka odc. 3 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 95,
14:15 Z Andrusem po Galicji odc. 5,
14:45 Olbrzymy z epoki lodowcowej 
 odc. 2 - serial
15:50 Spór o historię odc. 193
16:30 Plemienna sztuka przetrwania 
 odc. 6 s. 2 - serial
17:25 Marzyciele odc. 12
17:55 Królowa Bona odc. 1 - serial
19:00 Nieobojętni - film 
20:05 Wyprawy krzyżowe odc. 2 - serial
21:05 Stawka większa niż życie 
 odc. 6 - serial
22:10 Zapomniany bohater 
22:45 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 4 - serial
00:40 Dziennik telewizyjny 
01:30 Anatomia zła - thriller

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
10:00 Informacje dnia 
10:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:25 Myśląc Ojczyzna 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Porady medyczne bonifratrów 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Pionierzy - film 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Przyroda w obiektywie odc. 9
16:00 Informacje dnia 
16:10 Edward Stachura z tego świata 
 - film 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Historia królowej Estery 
 odc. 3 - serial
22:55 Kartka z kalendarza 
23:00 Pamięć Sybiru - film 

05:55 Barwy szczęścia odc. 1994 
 - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 1995 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1417 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:15 Pogoda - flesz odc. 309
11:20 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 286
11:45 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 8
12:20 Wymarzona dziewczyna - dramat
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Kabaret w samo południe odc. 8
16:15 Słowo na niedzielę 
16:25 Kevin sam w Irlandii odc. 2
17:00 Alternatywy 4 odc. 8 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 34
20:05 The Voice Kids odc. 12 s. 2
21:40 The Voice Kids odc. 12 s. 2
22:20 American Hustle - dramat
00:40 The Good Doctor odc. 26 
 s. 2 - serial
01:30 La La Poland odc. 5 s. 1

05:45 Mango - Telezakupy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1133
11:00 Na Wspólnej odc. 2819 - serial
11:25 Na Wspólnej odc. 2820 - serial
11:50 Na Wspólnej odc. 2821 - serial
12:15 Na Wspólnej odc. 2822 - serial
12:50 Domowe rewolucje odc. 8 s. 3
13:50 Ameryka Express odc. 12
15:25 Zakochani po uszy odc. 11 
 - serial
15:55 Zakochani po uszy odc. 12 
 - serial
16:25 Zakochani po uszy odc. 13 
 - serial
17:00 Zakochani po uszy odc. 14 
 - serial
17:30 Zakochani po uszy odc. 15 
 - serial
18:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 
 s. 16
19:00 Fakty
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy odc. 83
19:45 Uwaga! odc. 5579
20:00 Zimowa opowieść - dramat
22:25 To skomplikowane - komedia 
01:00 28 dni później - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:30 Królowa Śniegu II - film

10:00 Ewa gotuje odc. 318

10:30 Brzdąc w opałach - komedia 

12:35 Wyznania zakupoholiczki - komedia 

14:45 Queen of Poland 2018 

15:25 Queen of Poland 2018 

15:50 Kabaret na żywo odc. 1

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 143

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 144

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 383 - serial

20:10 Noc w muzeum - komedia 

22:35 Speed - niebezpieczna szybkość 

 - film

01:05 Abraham Lincoln: łowca wampirów 

 - horror 

08:50 Brzydula 10:35 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Karino 09:55 Okrasa łamie 

przepisy

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

35 tysięcy lat p.n.e. Od 800 lat plemię 
Czystowłosych pilnie strzeże przed sąsiadami, 
Brudnowłosymi, formuły szamponu do włosów. 
W końcu wódz tych ostatnich wysyła córkę, by 
wykradła miksturę.

Stany Zjednoczone nawiedzają potężne trąby 
powietrzne. Początkowo eksperci uważają, że to 
zjawiska przyrodnicze, których nie da się naukowo 
wyjaśnić. Wkrótce okazuje się, że zagrożenie pochodzi 
z kosmosu i jest wynikiem działania obcych.

„Zabójcze tornado”
(2012r.) TV 4 17:05

„RRRrrrr!!!”
(2004r.) TVN 7 16:55



Niedziela, 10 lutego 2019

14:10 Komisarz Alex

05:40 Klan odc. 3427
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 103
09:00 Ziarno odc. 694
09:35 Światowe Dni Młodzieży 
 Panama 2019 odc. 4
10:05 Pisane na wietrze 
 - melodramat
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:40 Misja w Afryce odc. 2 - serial
13:00 Spis treści odc. 52
13:10 Kamery wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:10 Komisarz Alex odc. 149 
 s. 12 - serial
15:05 Kuloodporne serce 
 odc. 5 - serial
16:05 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
16:15 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
17:15 Teleexpress
17:20 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
18:15 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 89 s. 7 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 4
22:15 Znów cię kocham - komedia 
23:50 Saga wikingów - film
01:40 Jaka to melodia?

06:00 Tata sam w domu odc. 1

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 20 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 17 - serial

08:40 Scooby-Doo i Frankenstrachy 

 - film

10:05 Galileo odc. 707

11:05 Galileo odc. 708

12:10 Krokodyl Dundee w Los Angeles 

 - komedia

14:10 Kuloodporny - film

16:30 Wałęsa. Człowiek z nadziei - film

19:00 Galileo odc. 709

20:00 Na linii - thriller

21:50 Wszyscy jesteśmy Chrystusami 

 - dramat

00:05 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

06:00 Flash odc. 20 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 21 s. 2 - serial

07:50 Flash odc. 22 s. 2 - serial

08:50 Przygody Merlina odc. 10 

 s. 5 - serial

09:50 Przygody Merlina odc. 11 

 s. 5 - serial

10:50 Geniusze w pieluchach - komedia 

12:50 Skok po marzenia - film 

14:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:55 Kadet Kelly - komedia 

17:55 Dwa miliony dolarów napiwku 

 - komedia 

20:00 Kamienne pięści - film

22:25 Człowiek mafii - film

00:05 Skorpion odc. 10 s. 3 - serial

00:55 Na jedwabnym szlaku 

 odc. 7 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 22

07:30 Teledyski 

08:15 Rzecz Polska odc. 5,

08:30 Cztery łapy - film

08:35 Lampa i słowik - film

08:40 Ballada o tęczy - film

09:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 6 s. 3 - serial

10:10 Dyrygentki - Długa droga 

 na podium - film 

11:10 Trzeci punkt widzenia odc. 272

11:45 Jasminum - film 

13:45 Chuligan literacki 

14:25 Porgy i Bess - opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 437

18:05 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat

20:05 Body/Ciało - komediodramat 

21:45 Trzeci punkt widzenia odc. 272

22:25 Królik po berlińsku - film 

23:20 Scena alternatywna odc. 70

23:55 Do utraty sił - dramat

02:10 Taśmy Kultury odc. 23

06:20 Był taki dzień odc. 468

06:25 Dziennik telewizyjny 

07:10 Wszystkie kolory świata 

 odc. 10 - serial

08:20 Oblicze miłosierdzia - film 

09:30 Wiedźmin odc. 12 - serial

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 58

10:50 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 6 - film 

11:55 Ziemia, świat zwierząt 

 odc. 4 - serial

12:55 Dziewicza Nowa Zelandia 

 odc. 4 - serial

13:50 Archiwum zimnej wojny odc. 11 

14:35 Stawka większa niż życie 

 odc. 6 - serial

15:45 Kuźnia noblistów - film 

16:40 Wielka gra odc. 175

17:40 Wojownicy czasu odc. 11

18:20 Królowa Bona odc. 2 - serial

19:15 Zapomniany bohater 

19:50 Akcja Żywiec - film 

20:30 Wojna generałów odc. 3 - serial

21:30 Lagardere odc. 2 - film

23:30 Miasto z morza - film

01:35 Śmieciarz odc. 2 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc Ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Cuda Jezusa odc. 11 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 11 - serial
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:35 Kartka z kalendarza 
14:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:50 Święty na każdy dzień
14:55 Kosmos - film 
15:55 Kabwe 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:00 Msza święta w intencji Ofiar 
 katastrofy smoleńskiej w Bazylice 
 Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Lisieux, dom małej Tereski - film 
22:35 Śladami historii - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Wspomnienia Sybiraków 
 „10 luty będziem pamiętali” 

05:55 Barwy szczęścia odc. 1997 

 - serial

06:25 Barwy szczęścia odc. 1998 

 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1418 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:45 Pogoda - flesz odc. 310

10:55 Impale i gazelopki z Serengeti 

 - film 

11:55 Królowie słońca - film

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:15 Bake off - Ale ciacho! odc. 50

16:15 Bake off - Ale przepis odc. 60

16:30 The Voice Kids odc. 12 s. 2

17:35 The Voice Kids odc. 12 s. 2

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe odc. 730 

 - serial

19:30 Kevin sam w Irlandii odc. 2

20:05 Kwiat pustyni - film

22:20 Ostatni taki ZAYAZD - jubileusz 

 Lecha Makowieckiego 

23:40 Slow West - film

01:15 Performer - film

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1134

11:00 Co za tydzień odc. 888

11:40 Potop odc. 1 - film

15:00 Farciarz Gilmore - komedia 

17:00 Historia Kopciuszka - komedia 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy odc. 84

19:45 Uwaga! odc. 5580

20:00 Tu się gotuje! odc. 9 s. 3

20:05 John Carter - film

22:55 Uniwersalny żołnierz - film

01:10 MasterChef odc. 14 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

09:10 Sindbad: Legenda siedmiu mórz 

 - film

10:55 Noc w muzeum - komedia

13:20 Poszukiwacze zaginionej arki - film

15:50 Twoja twarz brzmi znajomo - specjal 

17:50 Nasz nowy dom odc. 104

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 302

20:05 Kabarety - 800 lat Opola 

23:20 Gliniarz z Beverly Hills III - komedia

01:40 Prometeusz - film

05:40 Ukryta prawda odc. 474 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 15 s. 3 - serial

09:30 Dziewczyny z Hollywood odc. 15

09:50 Brzydula odc. 182 - serial

10:25 Brzydula odc. 183 - serial

11:00 Brzydula odc. 184 - serial

11:35 Zakochani po uszy odc. 11 - serial

12:05 Zakochani po uszy odc. 12 - serial

12:40 Zakochani po uszy odc. 13 - serial

13:15 Zakochani po uszy odc. 14 - serial

13:45 Zakochani po uszy odc. 15 - serial

14:20 Beethoven VII: 

 Świąteczna przygoda - komedia 

16:05 Młode szpady - film

18:10 Liceum Avalon - film 

20:00 Mission: Impossible IV 

 - Protokół duchów - film

22:50 Stan zagrożenia - film

01:45 Agentka o stu twarzach odc. 19 

 s. 2 - serial

09:50 Brzydula 10:05 Galileo

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

10:20 Okrasa łamie 
przepisy

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

Indiana Jones wyrusza do Egiptu, gdzie 
prawdopodobnie odkryto miejsce przechowywania 
Arki Przymierza. Musi zrobić wszystko, by 
nie dopuścić, aby święte trofeum znalazło się 
w rękach Niemców.

Młody weteran wojny secesyjnej, John Carter, 
w tajemniczych okolicznościach trafia na Marsa. 
Zostaje wzięty do niewoli. Udaje mu się uciec, ale 
na jego pomoc czeka jeszcze księżniczka Dejah.

„John Carter”
(2012r.) TVN 20:05

„Poszukiwacze zaginionej arki”
(1981r.) Polsat 13:20



Poniedziałek, 11 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 112 - serial
07:05 Elif odc. 421 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 13 s. 1 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 65 s. 5 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 29 
 s. 2 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
 odc. 21
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Kamery wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 422 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 175
16:05 Wieczna miłość odc. 113 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3428
18:30 Korona królów odc. 172 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 87 - serial
21:00 Rio - spektakl 
22:10 Sława i chwała odc. 6 - serial
23:20 Współwinny. Historia chińskiego 
 dysydenta - film 
00:30 Sanatorium miłości odc. 4
01:30 Znów cię kocham - komedia 

05:50 Sąd rodzinny odc. 9 - serial 
06:50 Szpital odc. 207 - serial 
7:50 Przyjaciele odc. 15 s. 3 - serial
08:20 Przyjaciele odc. 16 s. 3 - serial
08:50 Gotowe na wszystko odc. 23 
 s. 2 - serial
09:45 Zakochani po uszy odc. 15 
 - serial
10:15 Mango - Telezakupy 
11:55 19+ odc. 16 - serial 
12:25 Ukryta prawda odc. 271 - serial 
13:25 Sąd rodzinny odc. 10 - serial 
14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 46 - serial 
15:25 Szpital odc. 208 - serial 
16:25 Gotowe na wszystko odc. 24 
 s. 2 - serial
17:25 Przyjaciele odc. 17 s. 3 - serial
17:55 Przyjaciele odc. 18 s. 3 - serial
18:25 Brzydula odc. 185 - serial
18:55 Brzydula odc. 186 - serial
19:30 Zakochani po uszy odc. 16 
 - serial
20:00 Opętany - film
21:50 W garniturach odc. 10 s. 1 
 - serial
22:45 Paranormal Activity III - horror 
00:25 Agentka o stu twarzach odc. 20 
 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 12 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 40 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 41 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 34
09:00 Septagon odc. 25 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 29
11:30 Benny Hill odc. 2
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 13 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 117 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 52
15:00 Policjantki i policjanci odc. 479 
 - serial
16:00 Paulina odc. 18 - serial
17:00 Światło twoich oczu odc. 108 
 - serial
18:00 Septagon odc. 26 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 480 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 249 - serial
21:00 Włatcy móch odc. 118 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
22:00 Galileo odc. 708
23:00 Galileo odc. 709
00:00 Kompletny świr - komedia
02:05 Polityka na ostro 

06:00 Niewolnica Victoria odc. 38
07:00 Zbuntowany anioł odc. 154
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 127 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 24 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 118 
 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 
 s. 13 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 
 s. 13 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 1 
 s. 1 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny odc. 7 
 s. 13 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 
 s. 13 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 128 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 129 s. 3 - serial
20:00 Nieobliczalny - film
22:00 Wilk wojny - film
23:50 Strażnik - thriller
02:00 Taki jest świat odc. 97 s. 3

07:00 Teledyski 

08:00 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:35 W domu - film 

09:30 Wrota Europy - dramat

11:00 Siedlisko odc. 7 - serial

12:05 Siedlisko odc. 8 - serial

13:00 SOG - film

13:10 Laterna Magica - film

13:25 Antek - nowela 

14:30 Kontrakt - film 

16:35 Śladami wielkich kompozytorów 

 odc. 8 - serial

17:40 Yesterday - dramat

19:15 Rzecz Polska odc. 6,

19:25 Którędy po sztukę odc. 82

19:35 Videofan odc. 100

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Słowo na A odc. 6 - serial

21:30 Altman - film 

23:10 Powidoki odc. 6 - serial

23:30 Body/Ciało - komediodramat 

01:10 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 469

06:55 Dziennik telewizyjny 

07:40 Korona królów odc. 131 - serial

08:15 Korona królów odc. 132 - serial

08:45 Eugenika - w imię postępu - film 

09:55 Sensacje XX wieku odc. 123

10:35 Świat z lotu ptaka odc. 3 - serial

11:30 Polska Kronika Filmowa odc. 1

11:40 Blisko, coraz bliżej odc. 13 - serial

13:10 Lagardere odc. 2 - film 

15:05 Dziewicza Nowa Zelandia 

 odc. 4 - serial

15:55 Spór o historię odc. 98

16:35 100 lat polskiego sportu - film 

17:45 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:15 Flesz historii 

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 2

18:50 Kanclerz odc. 2 - serial

20:00 Historia w postaciach zapisana 

 odc. 4 - serial

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 11

22:40 Wizyta. Płk. Ryszard Kukliński 

23:20 Helikoptery w akcji odc. 4 - serial

00:25 Jazz na Kalatówkach - film 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:00 Ja głuchy - film 
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
11:45 Kazembe - film 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wizyta apostolska Jana Pawła II 
 w Grocie Massabielskiej 
12:55 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - film
13:25 Koncert życzeń
14:15 Niebieska jabłoń - film 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 w ramach obchodów Światowego 
 Dnia Chorego w Kole 
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. 109 - serial
23:00 Ojciec Francis Aupiais, 
 misjonarz-etnolog - film 
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

06:00 M jak miłość odc. 1418 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 175
07:20 Na sygnale odc. 215 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 287
11:25 Rodzinka.pl odc. 109 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1998 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 20 - serial
14:05 Bake off - Ale ciacho! odc. 49
15:10 Górski lekarz odc. 29 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Łzy Cennet odc. 111 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 3 s. 1 - serial
19:00 Na sygnale odc. 45 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1998 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 1999 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 81
20:55 M jak miłość odc. 1419 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Rozbite marzenia. 1918-1939 
 odc. 6 - serial
23:05 Godziny grozy odc. 5 - serial
23:50 Sfora odc. 3 - serial
01:00 Slow West - film

05:50 Uwaga! odc. 5580
06:20 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 31
07:55 Akademia ogrodnika odc. 31
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2389
11:00 Tu się gotuje! odc. 9 s. 3
11:05 Ukryta prawda odc. 655 - serial
12:00 Szpital odc. 497 - serial
13:00 Szkoła odc. 398 - serial
14:00 Zakochani po uszy odc. 15 
 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 8
15:30 Szkoła odc. 399 - serial 
16:30 Szpital odc. 498 - serial 
17:30 Ukryta prawda odc. 656 - serial 
18:30 Zakochani po uszy odc. 16 
 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy odc. 85
19:50 Uwaga! odc. 5581
20:10 Doradca smaku odc. 40 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2823 - serial
20:55 Milionerzy odc. 145
21:30 Życie bez wstydu odc. 10 s. 6
22:30 Martyna na krańcu świata
23:40 Ostrza chwały - komedia 
01:45 Co za tydzień odc. 888

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 627 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 628 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 72 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 835 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 116 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 782 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2819 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 708 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3817
16:30 Na ratunek 112 odc. 171 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 101 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2820 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 384 - serial
20:10 Prometeusz - film
22:50 Ślad odc. 21 - serial
23:50 Bad Ass: Twardziel - film
01:50 Aż do śmierci - film

15:25 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Siedlisko 09:55 Sensacje XX wieku

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

Skorumpowani agenci CIA wykorzystują byłego 
kolegę, Jacka Fostera, do przemycenia wirusa 
poza Stany Zjednoczone. Ten, nieświadomy 
intrygi, w którą został wmieszany, wyjeżdża do 
Europy.

Chiński żołnierz sił specjalnych, mający niezwykłe 
umiejętności strzeleckie, zostaje zmuszony do walki 
z grupą uzbrojonych zagranicznych najemników 
wynajętych przez bossa narkotykowego.

„Wilk wojny”
(2015r.) TV Puls 22:00

„Nieobliczalny”
(2006r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 12 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 113 - serial
07:05 Elif odc. 422 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 14 s. 2 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 66 s. 6 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 30 
 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 172 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Zakochani są wśród zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 423 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 87 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 114 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3429
18:30 Korona królów odc. 173 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 88 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 5
21:40 Echo serca odc. 5 - serial
22:35 Jednostka X odc. 20 s. 3 - serial
23:25 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 10 s. 2 - serial
23:55 W tajnej służbie 
 Jej Królewskiej Mości - film

05:50 Sąd rodzinny odc. 10 - serial 

06:50 Szpital odc. 208 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 17 s. 3 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 18 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko odc. 24 

 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 16 

 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 19+ odc. 17 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 272 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 11 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 47 - serial 

15:25 Szpital odc. 209 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko odc. 1 

 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 19 s. 3 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 20 s. 3 - serial

18:25 Brzydula odc. 187 - serial

18:55 Brzydula odc. 188 - serial

19:30 Zakochani po uszy odc. 17 

 - serial

20:00 Stan zagrożenia - film

23:00 Listopadowy człowiek - thriller

01:20 Agentka o stu twarzach odc. 22 

 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 13 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 41 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 42 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 35
09:00 Septagon odc. 26 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 30
11:45 Making of: Sprawiedliwi 
 - Wydział Kryminalny - serial
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 14 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 118 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 53
15:00 Policjantki i policjanci odc. 480 
 - serial
16:00 Paulina odc. 19 - serial
17:00 Światło twoich oczu odc. 109 
 - serial
18:00 Septagon odc. 27 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 481 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 250 - serial
21:00 Pociąg strachu - film
23:00 Trampolina odc. 11
00:00 Trampolina odc. 12
01:00 STOP Drogówka odc. 191

06:00 Niewolnica Victoria odc. 39
07:00 Zbuntowany anioł odc. 155
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 129 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 1 s. 1 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 119 
 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 
 s. 13 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 7 
 s. 13 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów odc. 1 
 s. 1 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 2 
 s. 1 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 
 s. 13 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 
 s. 13 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 130 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 131 s. 3 - serial
20:00 Smak zemsty - film
22:10 Ghost Rider - film
00:15 www.strach - horror 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:40 Profesor Zazul - film

09:15 Yesterday - dramat

11:00 Siedlisko odc. 9 - serial

12:05 Komediantka odc. 1 - serial

13:10 Jak to jest być moją matką - film 

13:50 Jasne błękitne okna - film 

15:35 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat 

17:20 Bodo odc. 11 - serial

18:25 Bodo odc. 12 - serial

19:30 Chuligan literacki 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Scenariusz dla nie 

 istniejącego lecz możliwego 

 aktora instrumentalnego - film 

21:30 Porwanie Michela Houellebecqa 

 - komediodramat 

23:15 Sztuka neogotyku odc. 2 - serial

00:20 Dzień kobiet - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 470
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:40 Korona królów odc. 133 - serial
08:10 Korona królów odc. 134 - serial
08:45 Ex libris 
09:15 Flesz historii 
09:35 100 lat polskiego sportu - film 
10:40 Sensacje XX wieku odc. 124
11:15 Spór o historię odc. 69
11:50 Polska Kronika Filmowa odc. 2
12:05 Blisko, coraz bliżej odc. 14 - serial
13:25 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial
14:30 Historia w postaciach zapisana 
 odc. 11 - serial
16:10 Marzyciele odc. 13
16:40 Orzeł i chryzantema - film 
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Rozmowy o Niepodległości 
 odc. 10
18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 2
19:00 Kanclerz odc. 3 - serial
20:10 Bezpieczne rezerwy. 
 Historia polskiego złota - film 
21:00 Odkryć tajemnicę odc. 6 - serial
22:00 Jak było? odc. 26
22:40 Spirala - dramat
00:10 Sensacje XX wieku odc. 125
00:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 89 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Wspomnienia Sybiraków 
 „10 luty będziem pamiętali” 
09:40 Petra - tajemnicze miasto 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna 
11:45 Młodzi światu
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Charlie - historia zabawki - film 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 109 - serial
14:50 Papież Polak do Rodaków - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 W obliczu ciemności - film 
23:30 Anatolia - ojczyzna 
 potomków Sema - film 

06:00 M jak miłość odc. 1419 - serial
06:55 Piękno mowy naszych matek 
07:20 Na sygnale odc. 216 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 288
11:25 Rodzinka.pl odc. 110 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 1999 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 21 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1419 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 30 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Łzy Cennet odc. 112 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 4 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 46 - serial
19:35 Barwy szczęścia odc. 1999 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2000 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 82
20:55 M jak miłość odc. 1420 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 odc. 815
23:05 Wolność jak płomień - film 
00:10 Rodzinka.pl odc. 248 - serial
00:40 Rozbite marzenia. 1918-1939 
 odc. 6 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4

07:50 Doradca smaku odc. 40 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2390, 

11:00 Ukryta prawda odc. 656 - serial

12:00 Szpital odc. 498 - serial

13:00 Szkoła odc. 399 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 16 

 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 8

15:30 Szkoła odc. 400 - serial 

16:30 Szpital odc. 499 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 657 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 17 

 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 86

19:50 Uwaga! odc. 5582

20:10 Doradca smaku odc. 26 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2824 - serial

20:55 Milionerzy odc. 146, 

21:35 Zabójcza broń IV - komedia

00:10 Superwizjer odc. 1149

00:45 Tu się gotuje! odc. 9 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 629 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 630 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 73 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 836 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 117 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 783 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2820 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 709 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3818
16:30 Na ratunek 112 odc. 172 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 102 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2821 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 385 - serial
20:05 Polowanie na czarownice - film
22:10 Ślad odc. 22 - serial
23:10 Zrodzony w ogniu - thriller
01:50 Witajcie w dżungli - komedia 

06:50 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 17:20 Bodo 10:40 Sensacja XX wieku

18:35 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Jack Ryan, zastępca szefa CIA, wypowiada mafii 
prywatną wojnę, gdy dowiaduje się o korupcji 
w rządzie oraz o porozumieniu przedstawicieli 
administracji z kolumbijskimi dilerami 
narkotyków.

Behmenowi i Felsonowi grozi więzienie za dezercję. 
Unikną kary, jeśli podejmą się konwojowania 
oskarżonej o paktowanie z diabłem dziewczyny 
do odległego opactwa, gdzie zostanie osądzona.

„Polowanie na czarownice”
(2011r.) Polsat 20:05

„Stan zagrożenia”
(1994r.) TVN 7 20:00



Środa, 13 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 114 - serial
07:05 Elif odc. 423 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 15 s. 2 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 67 s. 6 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 31 
 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 173 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Rok w ogrodzie extra 
12:50 Zakochani są wśród zwierząt 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 424 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Leśniczówka odc. 88 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 115 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3430
18:30 Korona królów odc. 174 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:20 Sport 
20:25 Leśniczówka odc. 89 - serial
20:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
22:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
00:25 Warto rozmawiać 
01:20 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 10 s. 2 - serial

05:50 Sąd rodzinny odc. 11 - serial 

06:50 Szpital odc. 209 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 19 s. 3 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 20 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko odc. 1 

 s. 3 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 17 

 - serial

10:15 Mango - Telezakupy 

11:55 19+ odc. 18 - serial 

12:25 Ukryta prawda odc. 273 - serial 

13:25 Sąd rodzinny odc. 12 - serial 

14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 48 - serial 

15:25 Szpital odc. 210 - serial 

16:25 Gotowe na wszystko odc. 2 

 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 21 s. 3 - serial

17:55 Przyjaciele odc. 22 s. 3 - serial

18:25 Brzydula odc. 189 - serial

18:55 Brzydula odc. 190 - serial

19:30 Zakochani po uszy odc. 18 

 - serial

20:00 Odważna - dramat

22:40 Tłumaczka - thriller

01:25 Moc magii odc. 395

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 14 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 42 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 43 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 36
09:00 Septagon odc. 27 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 1
11:30 Benny Hill odc. 3
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 15 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 119 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 54
15:00 Policjantki i policjanci odc. 481 
 - serial
16:00 Paulina odc. 20 - serial
17:00 Światło twoich oczu odc. 110 
 - serial
18:00 Septagon odc. 28 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 482 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 251 - serial
21:00 Drzewo Jozuego - film
23:10 Silent Hill - horror 
01:10 Trampolina odc. 13

06:00 Niewolnica Victoria odc. 40
07:00 Zbuntowany anioł odc. 156
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 131 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 2 s. 1 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 120 
 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 
 s. 13 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 
 s. 13 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów odc. 2 
 s. 1 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 3 
 s. 1 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny odc. 11 
 s. 13 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny odc. 12 
 s. 13 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 132 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 133 s. 3 - serial
20:00 Strażnik - thriller
22:05 Kamienne pięści - film
00:20 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 10 - serial
01:15 Flash odc. 20 s. 2 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:30 Czerwone i czarne - film

08:40 Skamandryci odc. 4 - serial

09:20 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat 

11:00 Komediantka odc. 2 - serial

12:10 Komediantka odc. 3 - serial

13:15 Witkacego wywoływanie duchów 

 - film

13:35 Tamań - nowela

14:25 Wrzeciono czasu - film 

16:15 Legendy rocka odc. 48 - serial

16:45 Legendy rocka odc. 49 - serial

17:20 Jest sprawa - komedia 

19:00 Powidoki odc. 6 - serial

19:25 Dezerterzy odc. 10

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Salvo. Ocalony - thriller

22:20 Szwedzka teoria miłości - film 

23:50 Koncert muzyki z filmów Andrzeja 

 Wajdy - „Scoring4Wajda” 

01:00 Porwanie Michela Houellebecqa 

 - komediodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 471
06:55 Dziennik telewizyjny 
07:50 Korona królów odc. 135 - serial
08:20 Korona królów odc. 136 - serial
08:50 Archiwum zimnej wojny odc. 12
09:35 Orzeł i chryzantema - film 
10:45 Sensacje XX wieku odc. 125
11:20 Bezpieczne rezerwy. 
 Historia polskiego złota - film 
12:10 Polska Kronika Filmowa odc. 2
12:25 Blisko, coraz bliżej odc. 15 - serial
13:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 12 - serial
14:55 Zapomniany bohater 
15:25 O jedno miasto 
16:00 Helikoptery w akcji odc. 4 - serial
17:00 Okolice Chopina - film 
18:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:35 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 63
19:00 Polska Kronika Filmowa odc. 2
19:15 Kanclerz odc. 4 - serial
20:25 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 3 - serial
21:15 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 4 - serial
22:05 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 3 - serial
22:35 11 minut - thriller
00:05 Sensacje XX wieku odc. 126
00:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 90 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 16 - serial
11:15 O tym księdzu nie można 
 zapomnieć - ks. Roman Kotlarz 
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielkie serce Jack - film 
14:00 W obliczu ciemności - film 
15:30 Toliara - film 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Filmowe życiorysy
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków odc. 1 
 - 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 Listy do Eleny - film 
23:45 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

06:00 M jak miłość odc. 1420 - serial
06:50 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 217 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 289, 
11:25 Rodzinka.pl odc. 111 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2000 
 - serial
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki odc. 22 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1420 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 31 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Łzy Cennet odc. 113 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 5 s. 1 - serial
19:05 Na sygnale odc. 47 - serial
19:30 Barwy szczęścia odc. 2000 
 - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 2001 
 - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 35 - serial
20:50 Na dobre i na złe odc. 731 
 - serial
21:50 Na sygnale odc. 219 - serial
22:45 Seks, miłość i terapia - komedia 
00:25 Za marzenia odc. 9 - serial
01:20 Za marzenia odc. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5

07:50 Doradca smaku odc. 26 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2391

11:00 Ukryta prawda odc. 657 - serial

12:00 Szpital odc. 499 - serial

13:00 Szkoła odc. 400 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 17 

 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 8

15:30 Szkoła odc. 401 - serial 

16:30 Szpital odc. 500 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 658 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 18 

 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 87

19:50 Uwaga! odc. 5583

20:10 Doradca smaku odc. 27 s. 9

20:15 Gala Bestsellery Empiku 2018 

22:15 Kobieta-kot - film

00:35 Zombieland - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 631 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 632 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 74 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 837 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 118 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 784 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2821 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 710 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3819
16:30 Na ratunek 112 odc. 173 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 103 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2822 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 386 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 256 - serial
20:40 Witajcie w dżungli - komedia
22:55 Ślad odc. 23 - serial
23:55 Mocne uderzenie - komedia
02:20 Dzień dobry, kocham Cię! 
 - komedia 

14:25 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

15:00 Policjantki 
i policjanci

11:00 Komediantka 10:45 Sensacje XX wieku

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

Santee zostaje oskarżony o morderstwo i skazany 
na 25 lat więzienia. W czasie transportu ze szpitala 
ucieka. Na stacji benzynowej porywa dziewczynę, 
nie wiedząc, że Rita jest policjantką.

Beck, człowiek do specjalnych poruczeń, 
na zlecenie potężnego mafiosa udaje się do 
amazońskiej puszczy, by odszukać tam jego syna, 
Travisa. Młodzieniec jednak wcale nie ma zamiaru 
wracać do domu.

„Drzewo Jozuego”
(1993r.) TV 4 21:00

„Witajcie w dżungli”
(2003r.) Polsat 20:40

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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pieczeń rzymska
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
350 g mięsa wieprzowego bez kości (łopatka)
75 g bułki pszennej (czerstwa) 
150 ml mleka do namoczenia bułki
40 g cebuli
15 g masła 
1 szt. jajo 
10 g mąki ziemniaczanej 
10 g bułki tartej
10 g tłuszczu
sól, pieprz (do smaku)

sposób wykonania:
Mięso pokrój, bułkę namocz w mleku, odciśnij i zmiel 

razem z mięsem. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na ma-
śle. Połącz składniki masy z jajkiem, przyprawami, mąką 
ziemniaczaną i dokładnie wymieszaj. Formę wysmaruj 
tłuszczem i wysyp bułką tartą lub wyłóż papierem do pie-
czenia. Całą masę wyłóż do wysmarowanej formy i posyp 
z wierzchu bułką tartą. Wyrównaj powierzchnię masy, wy-
pełnioną foremką stuknij delikatnie o blat, by usunąć nad-
miar powietrza. Przygotowaną pieczeń włóż do nagrza-
nego do 180 stopni Celsjusza piekarnika na ok. 40 minut. 
Podawaj na gorąco z sosem chrzanowym. 

smacznego! Natalia Zdrodowska 
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Włamywacze zatrzymani 
na gorącym uczynku

WŁOCŁAWEK  Po otrzymanej informacji o podejrzanych osobach kręcących się w rejonie byłej stacji paliw 
w pow. włocławskim policjanci niezwłocznie udali się na miejsce. Tam zauważyli i zatrzymali grupę, jak się po 
chwili okazało włamywaczy - dwóch mężczyzn i kobietę. Cała trójka usłyszała już zarzuty. Za przestępstwo, 
o które są podejrzani, grozi im teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności

W miniony czwartek 
(31.01.19) w godzinach poran-
nych policjanci z Brześcia Ku-
jawskiego, pow. włocławski, 
otrzymali informację, że w re-
jonie byłej stacji paliw na tere-

nie powiatu „kręcą się” się dwaj 
mężczyźni i prawdopodobnie 
dokonują włamania. Mundurowi 
niezwłocznie udali się na miej-
sce, gdzie zauważyli opisywane 
osoby, a także wyważone jedno 

z okien w budynku stacji.
Policjanci wylegitymowa-

li mężczyzn. Początkowo dwaj 
mieszkańcy Torunia (22 i 44l.) 
próbowali zaprzeczać jakoby 
mieli nieuczciwe zamiary, jed-
nak z ustaleń funkcjonariuszy 
i zabezpieczonych śladów wy-
nikało coś innego. W pobliskich 
krzakach mundurowi znaleźli 
zestawy wkrętaków, które jak 
się wkrótce okazało, mężczyź-
ni zabrali chwilę wcześniej ze 
środka i szykowali do „wywóz-
ki”. W stojącym nieopodal aucie 
włamywaczy był kolejny dowód 
w sprawie - szczotka, którą 
pokrzywdzony rozpoznał jako 
swoją własność. Ponadto w sa-
mochodzie tym siedziała wspól-

niczka mężczyzn, 23-latka, któ-
ra miała obserwować otoczenie 
i w razie potrzeby ostrzec kom-
panów.

Cała trójka została zatrzy-
mana i przewieziona do komen-
dy. Tutaj, po zebraniu materiału 

dowodowego, wszyscy usłyszeli 
zarzut kradzieży z włamaniem. 
Za przestępstwo to grozi im te-
raz kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

(ak)
fot. KMP Włocławek

Policja nie bierze
Patrol z bydgoskiego Śródmieścia zatrzymał kierow-
cę podejrzanego o próbę wręczenia łapówki. Do zda-
rzenia doszło, gdy funkcjonariusze rozliczali go za 
popełnione wykroczenie. 51-latek obiecał wręczyć 
mundurowym 100 złotych za odstąpienie od czyn-
ności służbowych. Za to przestępstwo grozi mu do  
3 lat pozbawienia wolności.

Bydgoszcz

Chciał go wyciągnąć 
z auta i pobić
Policjanci ruchu drogowego z mogileńskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn 
w wieku 19 i 22 lata. Pierwszy z nich uszkodził volkswagena passata, powodując 
szkody na kwotę 1000 złotych. Drugi natomiast kierował autem bez uprawnień, 
pod wpływem alkoholu i narkotyków. Co więcej, posiadał przy sobie marihuanę. 
Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Mogilno

W poniedziałek (04.02.2019) 
około godziny 00:15 policjanci 
z bydgoskiego Śródmieścia, patro-
lując ulicę Wyszyńskiego, zauważy-
li pojazd ciężarowy przejeżdżający 
przez skrzyżowanie w chwili, gdy 
sygnalizator nadawał czerwone 
światło. Funkcjonariusze natych-
miast pojechali go zatrzymać.

W trakcie legitymowania po-
licjanci poinformowali kierow-
cę o popełnieniu wykroczenia. 
W trakcie tych czynności miesz-
kaniec Grodziska Wielkopolskiego 
zaproponował im przyjęcie ko-
rzyści majątkowej w kwocie 100 
złotych. Mężczyzna w  ten sposób 
chciał uniknąć odpowiedzialności 
za popełnione wykroczenie w ru-
chu drogowym.

Wówczas policjanci poin-
formowali kierowcę, że jest za-
trzymany w związku z obietnicą 
wręczenia korzyści majątkowej 
w zamian za odstąpienie od czyn-
ności służbowych. 51-latek został 
dowieziony do komisariatu, gdzie 
jeszcze tego samego dnia usłyszał 
zarzuty, po czym trafił przed obli-
cze prokuratora. Ten po zapozna-
niu się ze zgromadzonym mate-
riałem dowodowym zastosował 
wobec mężczyzny policyjny dozór. 
Będzie on musiał dwa razy w tygo-
dniu zgłaszać się w komisariacie.

Dodatkowo mieszkaniec Gro-
dziska Wielkopolskiego odpowie 
za popełnione wykroczenie.

(ak), fot. ilustracyjne

W miniony piątek (1.02.18) po 
21:00 do dyżurnego mogileńskiej 
komendy zadzwonił wystraszony 
23-letni mieszkaniec Trzemeszna, 
który poinformował, że na tere-
nie miejscowości Głogówiec w po-
wiecie inowrocławskim podbiegł 
do jego volkswagena passata jakiś 
mężczyzna, który próbował wy-
ciągnąć go z pojazdu, a następnie 
pobić. Agresywny napastnik, wi-
dząc że tak łatwo nie osiągnie celu, 
wyładował swoją złość na samo-
chodzie, powodując w nadwoziu 
różnego rodzaju wgniecenia i pęk-
nięcia. Gdy pokrzywdzony ratował 
się ucieczką w kierunku Mogilna 
sprawca wsiadł do zaparkowanego 
w pobliżu renaulta megane i zaczął 

go gonić.
Informację o zdarzeniu dyżur-

ny niezwłocznie przekazał podle-
głym patrolom. Około 21:40 na ulicy 
Witosa w Mogilnie policjanci ruchu 
drogowego zauważyli pojazd wska-
zany przez zgłaszającego. W środku 
siedziało 2 mężczyzn. Kierującym 
okazał się 22–letni mieszkaniec 
powiatu inowrocławskiego. Jak się 
okazało, nie posiadał on uprawnień. 
Badanie stanu trzeźwości wykazało 
w jego organizmie 0,7 promila al-
koholu. W trakcie dalszej kontroli 
policjanci ujawnili przy nim szklaną 
lufkę i woreczek foliowy z niewiel-
ką ilością marihuany. Funkcjona-
riusze, mając przypuszczenia, że 
mężczyzna może być również pod 

wpływem narkotyków, skontrolo-
wali go narkotestem. Okazało się, 
że 22-latek jest pod wpływem am-
fetaminy. Mężczyzna został zatrzy-
many i przewieziony do policyjne-
go aresztu. Pobrano mu także krew 
do dalszych badań.

Oprócz 22-latka noc w areszcie 
spędził również nietrzeźwy pasażer 
renault, który pół godziny wcze-
śniej uszkodził w Głogówcu volks-
wagena passata. 19-latek miał 1,2 
promila alkoholu w organizmie.  

Zatrzymani mężczyźni od-
powiedzą za swoje czyny przed 
sądem. Starszemu z nich za kiero-
wanie w stanie nietrzeźwości, pod 
wpływem narkotyków i posiadanie 
substancji zabronionej grozi kara 
do 3 lat pozbawienia wolności. Do-
datkowo zostanie ukarany grzyw-
ną za kierowanie bez wymaganych 
uprawnień. Z wyższym wymiarem 
kary musi liczyć się 19-latek. Ko-
deks karny za zniszczenie cudzej 
rzeczy przewiduje karę nawet do 5 
lat więzienia.

(ak), fot. ilustracyjne
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Daj się zobaczyć na drodze!
LIPNO  Każdy z nas bywa pieszym. Niezależnie od okoliczności zadbajmy o własne bezpieczeństwo i daj-
my się zobaczyć na drodze

Przyczyny potraceń pieszych 
są różne. Czasem leżą po stronie 
kierowcy, czasem pieszego, cza-
sem po obu stronach. Tak czy ina-
czej zawsze są okupione dużym 
stresem wszystkich uczestników 
zdarzenia. Praktycznie zawsze, 
jako niechroniony uczestnik ru-
chu, to pieszy odnosi poważniej-
sze obrażenia, bo nie chronią go 
takie systemy zabezpieczające, 
w jakie wyposażone są pojazdy. 

Jak może 
o siebie zadbać pieszy?
Przede wszystkim należy pa-

miętać, że na drodze obowiązuje 
zasada ograniczonego zaufania. 
Nawet, jeśli panują niesprzyjają-
ce warunki drogowe i zdarza się, 
że idziemy asfaltem, bo pobocza 
zasypał śnieg lub są pogrążone 
w błocie należy zejść z jezdni, 
gdy widzimy nadjeżdżające auto.

Pieszy, w miejscach gdzie nie 
ma chodnika, ma obowiązek po-
ruszać się lewą stroną drogi, tak 
by mógł widzieć nadjeżdżający 
pojazd i zachować ostrożność. 
Droga i alkohol to zawsze złe 
połączenie. Dotyczy to zarówno 

kierujących jak i pieszych.
Nic nie zastąpi zdrowego 
rozsądku i wyobraźni
Musimy także pamiętać 

o tym, że na mokrej czy oblo-
dzonej powierzchni droga ha-
mowania pojazdu znacznie się 
wydłuża. Kierowca nie ma szans 
zatrzymać pojazdu w miejscu, 
gdy nagle zobaczy przed maską 
pieszego. Gdy jesteśmy pieszy-
mi często wydaje nam się, że 
jeśli my widzimy nadjeżdżający 
pojazd, to kierowca też nas wi-
dzi. Niestety nie jest to prawdą. 

Film, który stworzyli lipnow-
scy policjanci (dostępny m.in. na 
KPP Lipno – red.), bardzo dobrze 
pokazuje różnicę w widoczności 
pieszego, który ma i który nie 
ma odblasku. Mamy nadzieję, 
że unaoczni on wszystkim, któ-
rzy unikają noszenia odblasków, 
jak bardzo narażają życie swo-
je i innych użytkowników dro-
gi. Kierowca, który w ostatniej 
chwili musi reagować na widok 
pojawiającego się przed maską 
pieszego, szczególnie w zimie 
nie ma łatwego zadania i także 

narażony jest na niebezpieczeń-
stwo. Dajmy szansę sobie i in-
nym. Gdy jesteśmy pieszymi nie 
grajmy z kierowcami „w chowa-
nego”, bo to niestety często gra 
o życie.

Po raz kolejny apelujemy 
o zachowanie zasad bezpie-
czeństwa na drodze. Tym razem 
szczególnie do pieszych. Zakła-
dajmy odblaski, gdy wychodzi-
my na drogę. Zadbajmy o swoje 
bezpieczeństwo dając się zoba-
czyć.

(ak), fot. KPP Lipno

Nakło nad Notecią

Miała 3 promile i chciała 
odjechać spod sklepu
Klient jednego ze sklepów w Sadkach, pow. nakielski, ujął i przekazał policjantom 
kobietę, która kompletnie pijana wsiadła za kierownicę seata i zamierzała odje-
chać z parkingu. Alkomat wykazał w organizmie 43-latki aż 3 promile alkoholu! 
Mieszkanka Bydgoszczy straciła prawo jazdy, a o jej losie zdecyduje sąd.

W piątek (1.02.19) po 19.00 
dyżurny nakielskiej komendy 
został powiadomiony, że z par-
kingu znajdującego się przy 
jednym ze sklepów w Sadkach 
autem osobowym próbuje odje-
chać kompletnie pijana kobieta. 
Na miejsce został skierowany 

patrol z Mroczy. Na parkingu 
przy sklepie mundurowi zastali 
mężczyznę, który oświadczył, że 
stojąc w kolejce wyczuł alkohol 
od jednej z klientek sklepu. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego gdy-
by nie fakt, że kobieta, po wyj-
ściu ze sklepu, udała się prosto 

do zaparkowanego auta, wsiadła 
za kierownicę i zamierzała od-
jechać. Mężczyzna szybko zare-
agował i zabrał jej kluczyki, po 
czym wezwał patrol.  

Mieszkanka Bydgoszczy (43l.) 
została dowieziona do komendy 
i sprawdzona alkomatem, któ-
ry wykazał w jej organizmie aż 
3 promile alkoholu! Mundurowi 
zatrzymali kierującej prawo jaz-
dy i osadzili w policyjnym aresz-
cie. Następnego dnia kobieta 
usłyszała zarzut prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrzeźwości, 
za co grozi jej kara do 2 lat wię-
zienia. Zachowanie kierującej 
oceni sąd.

Na słowa uznania zasługuje 
natomiast postawa obywatela, 
który uniemożliwił 43-latce dal-
szą jazdę. Być może jego zacho-
wanie zapobiegło tragedii.

(ak)
fot. ilustracyjne

Próbował wysadzić 
w powietrze dom!
Toruński sąd na wniosek organów ścigania areszto-
wał na najbliższe trzy miesiące 31-latka. Mieszkaniec 
gminy Zławieś Wielka zabarykadował się w swoim 
pokoju i groził, że zdetonuje butlę z gazem. Od za-
miaru odwiedli go policyjni negocjatorzy. Mężczyzna 
miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz 
grozi mu do 8 lat więzienia.

Toruń

Ostatniego dnia stycznia po-
licjanci z komisariatu w Chełmży 
doprowadzili do toruńskiego sądu 
31-letniego mieszkańca gminy Zła-
wieś Wielka. W poniedziałek (28.01) 
mężczyzna zabarykadował się 
w jednym z pomieszczeń w swoim 
domu i odmawiał wyjścia. Sytu-
acja była poważna, ponieważ loka-
tor miał przy sobie butlę z gazem 
i groził wysadzeniem budynku.

Na miejsce skierowano wszyst-
kie służby ratunkowe. Zespół poli-
cyjnych negocjatorów po kilkudzie-
sięciu minutach rozmowy nakłonił 

desperata do opuszczenia pokoju. 
Mężczyzna trafił do policyjnej celi. 
Okazało się, że był pijany. W orga-
nizmie miał ponad 2 promile alko-
holu.

Po wytrzeźwieniu usłyszał za-
rzut sprowadzenia bezpośrednie-
go niebezpieczeństwa zaistnienia 
zdarzenia zagrażającego zdrowiu 
i życiu wielu osób oraz mienia. Na 
wniosek prokuratora sąd areszto-
wał go na 3 miesiące. Za to prze-
stępstwo może mu grozić do 8 lat 
więzienia.

(ak), fot. ilustracyjne
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Kolorowanki dla dzieci

Tak się składa, że w najbliższych dniach spadnie na 
ciebie wiele spraw, a zabraknie czasu na zastano-
wienie, jak się zachować lub co zrobić w niektórych 
przypadkach. Nie martw się jednak, planety trzymają 
rękę na pulsie i dasz radę ze wszystkim. Rada? Kieruj 
się zdrowym rozsądkiem, swoim interesem i pamię-
taj, że nie jesteś w stanie zadowolić wszystkich.

Z powodzeniem zrealizujesz wszystkie sprawy, które 
wymagają zaangażowania intelektu. Zaliczysz egza-
miny na uczelni, zdobędziesz prawo jazdy bądź po-
myślnie przejdziesz test. W pracy wypatruj szansy na 
poprawienie swojej sytuacji finansowej. Sporo zamie-
szania w sprawach sercowych. Ryby w stałych związ-
kach poznają kogoś fascynującego.

Twoja uwaga skupi się teraz na sprawach serco-
wych. Rozstanie to okazja do zastanowienia się, co 
i dlaczego poszło nie tak. Mimo żalu, ogromu emo-
cji, staraj się wyjść z tego związku z klasą. Kłótnie 
o meble czy sprzęt nie są warte zachodu. Coś się 
zakończyło, więc pora skupić się na przyszłości. Po-
znasz nowe, ciekawe osoby, ale nie wpadaj od razu 
w nowy związek. 

Będziesz w świetnym nastroju, ciekawa świata 
i spragniona swobody. Nie spodoba się to twojemu 
zazdrosnemu partnerowi. Zastanów się, czy zbytnio 
cię nie ogranicza lub nie podcina ci skrzydeł. Jeśli 
tak jest, pora o tym porozmawiać. Z tej konfrontacji 
wyjdziesz zwycięsko. 

Najbliższe dni to odpowiednia pora na uporządkowa-
nie zawiłości majątkowo-prawnych, jakie występują 
w twojej rodzinie. Zajrzyj do dokumentów. Załatwisz 
też teraz sprawy związane z ubezpieczeniami, loka-
tami itp. Czeka cię też kilka spotkań z inspirującymi 
osobami.

Potrzebujesz wyzwań i bez zastanowienia będziesz 
angażować się w sytuacje związane z ryzykiem. Le-
piej, by towarzyszyła temu choć odrobina refleksji, 
bo inaczej wpakujesz się w tarapaty. W pracy do-
jedziesz do wniosku, że stać cię na więcej. Awans 
w zasięgu ręki.

Lubisz stabilizację, ale ostatnio jakby się w niej za-
siedziałeś. Na nerwy działają ci jakiekolwiek zmia-
ny, w tym w pracy. Zmień podejście, a będzie ci 
łatwiej. Może nowe rozwiązania wcale nie są takie 
złe i usprawnią funkcjonowanie zespołu? W związ-
ku zaskocz partnera np. propozycją randki.

Skupisz się na sprawach finansowych. Pochłonie 
cię planowanie inwestycji i zastanawianie się, skąd 
wziąć pieniądze na ten cel. Jeśli pracujesz na własny 
rachunek, będziesz rozważał pozyskanie wspólnika 
bądź dużą kampanię reklamową, która ma przełożyć 
się na większą liczbę klientów. Pamiętaj w tym czasie 
o wypoczynku. Znajdź też czas na refleksję.

Jeśli jesteś złakniony sukcesu, bierz się teraz do pra-
cy. Wyznacz cel, a potem opracuj kreatywne ścieżki 
dojścia do niego. Przeanalizuj każdą nadarzającą się 
okazję, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Perspektywy 
są, ale możesz poczuć się nieswojo w nowej roli. 
Jeśli masz wątpliwości, podziel się nimi z rodziną 
i przyjaciółmi. Otrzymasz od nich wsparcie.

Zamierzałeś zmienić wystrój mieszkania? Świetny 
pomysł. Planety sprzyjają zakupom na korzystnych 
warunkach i wspierają twoją kreatywność. W spra-
wach sercowych zawirowanie. Nie bój się wykonać 
pierwszego kroku. Zyskasz wzajemność, na którą 
od dawna czekasz. Bliższe poznanie tej osoby nie 
przyniesie ci rozczarowania. Śmiało działaj w tym 
kierunku.

Przed tobą trudny czas, który trzeba poświęcić na 
podsumowania i wyciąganie wniosków z własnych 
potknięć. Nie pędź na ślepo do przodu. Lepiej być 
bardziej uważnym. Czeka cię rozmowa z szefem. Albo 
znajdziecie jakieś rozwiązanie konfliktu w zespole, albo 
lepiej dla ciebie, żebyś zmienił pracę na taką, w której 
wreszcie ktoś doceni twoje kompetencje. 

Poczujesz wewnętrzną moc, kiedy niespodziewanie 
wpadną ci do głowy błyskotliwe pomysły. To świet-
ny czas na realizację ambitnych planów. W sprawach 
zawodowych nie idź utartą ścieżką, a zrób coś wbrew 
swoim przyzwyczajeniom. Zyskasz na tym finansowo. 
Poznasz kilka ciekawych osób, które zjednasz sobie 
swoją otwartością, optymizmem i bezpośredniością.
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Wieczne szczęście?
RYPIN  Czy istnieje wieczne szczęście? Co to w ogóle jest? Czy jest osiągalne w ziemskim życiu? Na te pyta-
nia usiłowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania klubu filozoficznego, które odbyło się w środę 30 stycznia 
w siedzibie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie

Klub filozoficzny to cenny po-
mysł Marka Taczyńskiego dyrekto-
ra książnicy, który zebrania prowa-
dzi. Temat dyskusji zaproponował 
jeden z uczestników, więc został 
poproszony jako pierwszy o wypo-
wiedź.

– Przeczytałem książkę „Se-
kret szczęścia” i po jej lekturze 
nadal nie jestem szczęśliwy. Chciał-
bym się dowiedzieć jaka jest defi-
nicja wiecznego szczęścia według 

zebranych i może te połączone 
formuły sprawią, że poznam ową 
tajemnicę – powiedział paneli-
sta. – Myślę że bez nieszczęścia 
nie byłoby szczęścia. Określa się je 
w dwóch aspektach. Mieć szczęście 
oznacza sprzyjający zbieg okolicz-
ności oraz odczuwać szczęście czyli 
posiąść chwilową bezgraniczną ra-
dość i trwałe zadowolenie z życia 
połączone z pogodą ducha i opty-
mizmem – dodał, posiłkując się 

Wikipedią.
W dalszej części rozważań od-

niesiono się do definicji tego sta-
nu w aspekcie religijnym. Według 
chrześcijan jest to bezpośredni 
kontakt z Bogiem, wyznawcy isla-
mu twierdzą, że należy postępować 
zgodnie z wolą Allaha, natomiast 
buddyści uważają, że nie jest ono 
możliwe do osiągnięcia, chyba że 
człowiek nie będzie doń dążył i wy-
zbędzie się takich pragnień.

Marek Taczyński nawiązał do 
pojęcia szczęścia według Władysła-
wa Tatarkiewicza. – Szczęśliwy jest 
ten, któremu sprzyja pomyślny los, 
zaznał najintensywniejszych rado-
ści, posiada najwyższe dobra lub 
przynajmniej dodatni bilans życia 
i jest z niego zadowolony – zacyto-
wał filozofa.

Jeden z dyskutantów opowie-
dział o doświadczeniu, jakim była 
lektura traktatu „O szczęściu” Ta-
tarkiewicza.

– Dostałem kiedyś tę książ-
kę od kolegi. Pomyślałem, że jak 
ją przeczytam to będę szczęśliwy. 
I byłem, bo udało mi się dobrnąć 
do końca. Później nasunął mi się 
wniosek, że można by ją streścić 
jednym zdaniem: szczęście to wła-
ściwie brak nieszczęścia – zauwa-
żył mówca. – Jeden z największych 
filozofów XX wieku Leszek Koła-
kowski w rozmowie z Jackiem Ża-
kowskim zapytany co to jest szczę-
ście odpowiedział: „nie wiem, nigdy 
tego nie wiedziałem”, a potem jesz-
cze rozmawiali o nim dwie godzi-

ny – dodał, wzbudzając wesołość 
zebranych.

– Dla mnie szczęście to we-
wnętrzny spokój, którego jeszcze 
nie osiągnąłem – podał swoją de-
finicję kolejny klubowicz.

– Uważam, że jestem szczęśli-
wy, bo nie zwracam uwagi na nie-
szczęścia, nie przejmuję się nimi. 
Jestem zadowolony z życia więc 
jestem szczęśliwy – powiedział 
pomysłodawca tematu spotka-
nia klubu filozoficznego, który na 
początku deklarował, że nie jest 
szczęśliwy. Nasuwa się z tego wnio-
sek, jak bardzo ów upragniony stan 
jest ulotny.

Nie zdołano ustalić co to jest 
wieczne szczęście i czy jest możli-
we. Szczęście utożsamiano często 
z fartem, a nieszczęście z przy-
krością. Ponad wszelką wątpliwość 
każdy człowiek odczuwa je inaczej. 
Zależy w jakim punkcie życia się 
znajduje, od wydarzeń z przeszło-
ści i perspektyw na przyszłość.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Piękne już od starożytności
CIEKAWOSTKA  Biznes kosmetyczny zajmujący się pielęgnacją i ozdabianiem paznokci przynosi 
co roku miliardy dolarów zysku. Nic dziwnego, ponieważ każda z pań chce mieć jak najpiękniej-
sze paznokcie. Współczesne kobiety nie różnią się w tym od swoich pra pra pra poprzedniczek, 
które już 5 tys. lat przed narodzinami Chrystusa zaczęły malować sobie paznokcie

Trudno ocenić dokładnie, 
kiedy zaczęła się kariera pierw-
szych kosmetyczek, które zaj-
mowały się paznokciami. Ar-
cheolodzy odkryli dowody na 
ozdabianie paznokci w wielu 
miejscach świata i to w kultu-
rach, które nie miały ze sobą 
kontaktu. Można więc zary-
zykować i powiedzieć, że chęć 
posiadania pięknych paznokci 
wynikała z samego faktu bycia 
człowiekiem.

Najstarsze zabiegi manicure 
nie były skomplikowane. Kilka 
tysięcy lat temu panie maczały 
paznokcie w hennie, by ozna-
czyć swój status społeczny. Pa-
nie z niższych warstw społecz-
nych nosiły kolory jaśniejsze. 
Czerń była zarezerwowana dla 
najbardziej znaczących kobiet. 
W Babilonie to panowie, a nie 
panie malowali sobie paznok-
cie. Używali do tego specjalnego 
preparatu wytwarzanego z ga-
leny czyli rudy ołowiu. Współ-
cześni mężczyźni narzekają na 

to jak dużo czasu potrzebuje 
kobieta, by przygotować się na 
wyjście z domu. Nawet najbar-
dziej wymagająca wobec wyglą-
du niewiasta nie równałaby się 
z babilońskimi wojownikami. Ci 
spędzali długie godziny przygo-
towując paznokcie, włosy i ciała 
do wyprawy wojennej. W staro-
żytnym Egipcie kolor paznokci 
także wskazywał na status. Naj-
więksi dostojnicy nosili czarne 
paznokcie. Henna nie była naj-
bardziej trwałym kosmetykiem.

W dalekich Chinach zaczę-
to produkować pierszy lakier 
do paznokci. Przepis był prosty: 
wosk, białko z jajek, żelatyna, 
barwnik roślinny i guma arab-
ska. Niestety paznokcie należało 
moczyć w takiej miksturze przez 
kilka godzin, by uzyskać zamie-
rzony efekt. Rodzina cesarska 
do lakieru dorzucała złoty pro-
szek, by ich paznokcie budziły 
zachwyt. Również w Chinach 
już w XIV wieku zapanowała 
moda na długie paznokcie. Mó-

wiąc długie, mamy na myśli kil-
kanaście centymetrów. Aby nie 
łamały się, osłaniano je noszo-
nymi na palcach ochraniaczami. 
Były one wykonane misternie 
przez złotników. Aby utrzymać 
tak długie paznokcie najbogatsi 
Chińczycy musieli wyręczać się 
we wszystkim swoimi sługami. 
Moda przetrwała przez wieki. 
Jedna z ostatnich cesarzowych 
Cixi była znana z gigantycznych 
paznokci o długości ponad 20 cm. 
Każdy z nich był chroniony przez 
złote ochraniacze, które przypo-
minały szpony.

W starożytnej Grecji paznok-
ci nie malowano, ale stosowa-
no... tipsy. Sztuczne paznokcie 
wykonane z tworzyw nie były 
wówczas dostępne, ale idealnie 
nadawała się do nich skorupka 
pistacji. Prawdziwymi wirtu-
ozami ozdabiania paznokci byli 
Inkowie. Żyli w Ameryce Po-
łudniowej i nie mieli styczno-
ści z innymi cywilizacjami na 
świecie. Znani byli ze zdobienia 

paznokci podobiznami orłów. 
W starej Europie niektórzy mo-
narchowie zupełnie nie dbali 
o wygląd. Inni byli do przesady 
przewrażliwieni na tym punk-
cie. Król Francji Ludwik XVI miał 
osobnego sługę od paznokci, któ-
ry nosił za nim zestaw do mani-
cure wykonany ze złota i srebra.

Ojcem współczesnej kosme-
tyki paznokci był XIX wieczny 
pediatra dr Sitts. Był dentystą, ale 
zaadaptował drewnianą szpatuł-
kę dentystyczną do tego, by moż-
na było przy jej pomocy kształ-
tować paznokieć. Kluczem było 
zastosowanie drewna z drzewa 
pomarańczowego, która ścierała 
paznokcie. W 1907 roku powstał 
pierwszy, bezbarwny lakier do 
paznokci. Kilka lat temu panie 
mogły już przebierać w kolorach. 
W latach 20. najpopularniejszy 
był sposób malowania paznok-
ci nazywany „księżycowym” 
lub „półksiężycowym”. Chodziło 
o to, by malować tylko płytkę 
paznokcia, omijając przy tym 

tzw obłoczek, czyli bielszą część. 
W latach 70. na pewien czas 
przywrócono modę na natural-
ne paznokcie, bez jakiegokolwiek 
lakieru. W 1976 roku Jeff Pink, 
właściciel firmy kosmetycznej 
przedstawił światu modę na 
francuski manicure. Zaczęło się 
czyste szaleństwo i prześciganie 
w nowych trendach i kolorach.

W 1954 roku Fred Slack, den-
tysta z USA złamał paznokieć. 
Mężczyźnie bardzo to przeszka-
dzało i wpadł na pewien pomysł. 
Wykorzystał dostępne w denty-
styce tworzywa sztuczne i odlał 
sobie sztuczny paznokieć. Póź-
niej, wraz ze swoim bratem opa-
tentował metodę produkcji cze-
goś, co dziś nazywamy tipsami. 
Presja posiadania pięknych pa-
znokci jest wielka. W 2015 roku 
Nowym Jorkiem wstrząsnęła 
seria artykułów dotycząca nie-
wolniczej pracy manikiurzystek 
sprowadzanych z Azji.

(pw)

XVII wiek

Ciężkie czasy
Potop szwedzki nazwano w ten sposób, by porów-
nać szwedzką inwazję do wody zalewającej pod-
czas powodzi olbrzymie połacie ziemi. Tymczasem 
w naszych okolicach potop nie kojarzył się z wodą, 
ale z innym żywiołem, czyli ogniem.

W trzecim roku potopu, czy-
li w 1658 roku szlachcice gospo-
darujący na ziemi dobrzyńskiej 
szacowali, że stracili „dwie części 
dóbr”, czyli ok. 66% dobytku. Stra-
ty te dotyczyły zarówno szlachty 
jak i duchowieństwa i chłopów, 
o których wówczas mało kto 
myślał. – „Wiele braci takowych 
zostaje, którzy codziennie z ża-
łością na popioły swoje patrząc, 
w cięzkich żyją troskach” – zapi-
sano w relacji z sejmiku relacyj-
nego 10 czerwca 1659 roku.

Naszych przodków niepoko-
iły dwa miasta – Toruń i Brod-
nica. W Toruniu przebywała 
załoga wojsk cesarza Habsburga. 
Mało kto wie, ale cesarz pomógł 
wojskom króla Polski w zdoby-
ciu Torunia. Dowódcą oddziałów 
był Raimondo Montecuccoli. Był 
to arystokrata, książę, ale także 
człowiek, który większość swoje-
go życia spędził na polach bitew. 
Wojska cesarskie urządzały regu-
larne wyprawy po zaopatrzenie 
do majątków szlacheckich. Nikt 
nie myślał wówczas o jakichkol-

wiek odszkodowaniach.
Drugie z miast – Brodnica 

było zajęte przez załogę szwedz-
ką. Stamtąd także ruszały wy-
prawy po tzw. furaż, czyli za-
opatrzenie armii. Najbardziej 
narażone na ataki były okolice 
Rypina, położonego dwie mile 
od ziem brodnickich. Aby ulżyć 
zaatakowanym, postanowiono 
zwolnić ich z części podatków. 
Istniała możliwość ubiegania się 
o odszkodowanie wśród szlachty. 
Były to tzw. sądy retentowe, ale 
w praktyce odbyły się tylko kilka 
razy, a i tak nie doprowadziły do 
niczego.

Kiedy już Szwedów udało się 
wygnać, pojawiła się kolejna pla-
ga – morowe powietrze. W stycz-
niu 1660 roku donoszono, że cho-
roba dopadła wsie, którym udało 
się uniknąć spaleinia przez woj-
ska cesarskie lub szwedzkie. Do-
datkowo głodne wojska cesarskie 
powracały na południe spod Mal-
borka. Po drodze zaopatrywały 
się w żywność ponownie na na-
szych wsiach. To wtedy z chłop-

skich zagród zniknęły ostatnie 
zwierzęta hodowlane, które czę-
sto ukrywano po lasach, by nie 
dostały się w ręce żołnierzy.

– „Toż wojsko kościoły Boże, 
domy szlacheckie złupiło, konie, 
owce pozabierało i insze tylko 
Bogu samemu wiadome krzyw-
dy poczyniło” – czytamy w re-
lacji z sejmiku lipnowskiego z 6 
stycznia 1660 roku.

Nie minęło wiele czasu, nie 
zaczęła się jeszcze odbudowa, 
a król zmuszony był żądać od 
szlachty kolejnych danin, które 
miały być przeznaczone na woj-
nę z Rosją. Szlachta dobrzyńska 
była bardzo niezadowolona. Wio-
sną 1661 roku pisano: – „Teraz, 
kiedy miasteczka w ziemi naszej 
same popalone, i browary pust-
kami stoją, grunta też i włóki na-
sze gęsto zarastają lasy, a przeto 
żadnego nam w ciężarach i po-
datkach Rzeczpospolitej nie czy-
nią posiłku”.

Jak widać, król nie stosował 
ulg w podatkach. Sytuacja w kra-
ju była opłakana. Brakowało pie-
niędzy nawet na opłacenie wojsk, 
które zaczynały pobierać dług na 
własną rękę od ludności. Kraj 
posiadał olbrzymie długi. Dodat-
kowo należało się także opłacać 
Tatarom, którzy zagrażali po-
łudniowym granicom. Co roku 
wypłycano im tzw. „upominki”, 
które śmiało można nazwać ha-
raczem.

(pw)

Kolonijna 
pomysłowość
W 1981 roku trwał stan wojenny i trudno było 
myśleć o przyjemnościach takich jak np. kolonie. 
Mimo to organizowano je i stawano na głowie, 
żeby tylko zapewnić dzieciom jak najlepszy wypo-
czynek. A brakowało niemal wszystkiego, w tym 
jedzenia.

XX wiek

Ok. 100 dzieci pracowników 
płockiej petrochemii długo nie 
wiedziało, czy latem 1981 roku 
będzie im dane jechać na kolo-
nie. Mimo wszystko udało się 
i setka trafiła na kolonie do Go-
lubia-Dobrzynia. Największym 
zmartwieniem było zapewnienie 
żywności dzieciom. Mięso było 
na kartki, a z góry przyjęto zasa-
dę, że dzieci kartek z domów brać 

nie będą. W jaki sposób radzono 
sobie? Najlepsze były rozwiąza-
nia „domowe”. Każdego dnia ko-
lonii organizowano świniobicie 
u kolejnych gospodarzy.

Dzięki pomocy jednego 
z oficjeli udało się znaleźć spore 
zapasy cukierków. Słodycze wy-
starczyły dzieciom w Golubiu-
Dobrzyniu, a dodatkowo wysła-
no nadwyżkę do innych miejsc 
kolonijnych. Również owoce or-
ganizowano od rolników, ponie-
waż te w sklepach były bardzo 
drogie. Przeciętna stawka wyno-
siła 50 zł, a w sklepie za te pro-
dukty żądano 70 zł. Niewątpliwie 
były to najtrudniejsze kolonie do 
zorganizowania, ale udowodniły, 
że ich organizatorzy mieli dobry 
zmysł do kombinowania.

(pw)
fot. ilustracyjne
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Zabawa w słusznej sprawie
GMINA RYPIN  Społeczność i sympatycy Szkoły Podstawowej w Sadłowie bawili się na balu charyta-
tywnym na rzecz placówki. Impreza odbyła się już po raz czwarty

Chętnych do wsparcia 
szczytnego celu nie brakowało. 
W zabawie uczestniczyło ponad 
100 osób – mieszkańców Sa-
dłowa i nie tylko. Organizatorzy 
przygotowali dla przybyłych go-
ści mnóstwo atrakcji, m. in. lote-
rię fantową oraz pyszny tort.

– Cieszy mnie fakt, że z każ-
dym rokiem wzrasta zaintere-
sowanie balem – mówi Piotr 
Makowski, przewodniczący rady 
rodziców. – Szkoda tylko, że sala 
nie może pomieścić wszystkich 
chętnych. Dziękuję wszystkim, 
którzy w jakimś stopniu przy-
czynili się do zorganizowania 
tej wspaniałej imprezy. Miłe 

słowa kieruję również pod adre-
sem gości, którzy sądząc po ich 
uśmiechniętych twarzach świet-
nie się bawili. Mam nadzieję, że 
będzie więcej tego typu imprez, 
w których dobrą zabawę będzie-
my łączyć ze szczytnym celem.

Muzyka grana na żywo 
wprowadziła zebranych w wy-
jątkowy nastrój. Wszyscy dobrze 
się bawili, a parkiet cały czas 
był pełen tańczących par. Za-
dbano również o podniebienia 
uczestników imprezy. Przybyli 
goście mogli skosztować m. in. 
barszczu, pasztecików, rolady 
szpinakowej, karkówki z kluska-
mi śląskimi, ryby w śmietanie 

oraz domowego ciasta. Wszyscy 
zapytani uczestnicy wydarzenia 
zgodnie przyznali, że zabawa 
była przednia.

– Imprezy w Sadłowie za-
wsze są udane. Wszyscy tańczą, 
atmosfera jest naprawdę gorąca. 
Trzeba korzystać z przyjemno-
ści życia, póki się jest młodym 
i sprawnym. Oby więcej takich 
inicjatyw – mówi rozbawiona 
kobieta.

Zadowoleni z imprezy go-
ście na pożegnanie wyrazili chęć 
udziału w kolejnym balu na rzecz 
Szkoły Podstawowej w Sadłowie.

Tekst i fot.
 Adam Wojtalewicz

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
Sprzedam Audi A4, rok 1996, 1.6 benzyna+gaz, 
tel. 721 227 287

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości
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

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

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

Sprzedam 6 ha ziemi w Nowogrodzie, klasa 
III-V, 42 000 zł/ha do negocjacji, tel. 881 005 
185, 695 266 282 

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

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

Wynajmę domek gospodarczy, tel. 888 789 
667 

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

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

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

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

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

Osuszanie po zalaniu i remoncie/wyna-
jem sprzętu budowlanego, Wąbrzeźno, 
tel. 578 042 425

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam prosiaki, tel. 724 924 900 

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udzielę pożyczki bez BIK na raty od 
1500 zł do 20 000 zł. Szybko i dys-
kretnie. Również na dowód. Dojazd do 
klienta.Tel. 572 148 143
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Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, domy, 
na życie, Cezary Wioletta Kowalscy, Dobrzyń nad 
Wisłą, ul. Franciszkańska 19, tel. 502 172 308

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

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

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

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

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

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

Zdrowie
Poradnie

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

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

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

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

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

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

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

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

R E K L A M A

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

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829
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sześć wygranych w siedmiu meczach
PIŁKA NOŻNA  W sobotę 26 stycznia ekipa Mito SPedycja rozegrała ostatni mecz w Lidze Halowej w Go-
lubiu-obrzyniu. Rypiński zespół już wcześniej zapewnił sobie wygraną w całej lidze

Tym razem rywalem Mito 
Spedycji była drużyna JZK Kli-
nowcy. Spotkanie rozpoczęło 
się słabo dla naszych piłkarzy 
i przeciwnik wyszedł na prowa-
dzenie 1:0. Niekorzystny wynik 
utrzymywał sie do 20. minuty, 
ale już na koniec pierwszej poło-
wy rypinianie prowadzili 3:1. Ko-
lejne 3 bramki strzelili w drugiej 
połowie i zdecydowanie wygrali 

6:1. Bardzo dobre spotkanie ro-
zegrał Błażej Dąbrowski, który 
strzelił w tym meczu 5 bramek 
oraz Mirosław Okraszewski, któ-
ry zastępował Pawła Kozłowskie-
go w bramce i kilkukrotnie ura-
tował Mito przed stratą goli.

– Przed rozpoczęciem ligi 
chcieliśmy zająć miejsce na pod-
jum, ale nikt nie spodziewał sie 
że już w przedostatniej kolejce 

zapewnimy sobie mistrzostwo. 
Kluczowe były dwa pierwsze 
mecze z Futbal Team i Amato-
rzy (dwa razy wygraliśmy po 5:4). 
Szkoda że naszą dominację prze-
rwała drużyna FC Grajki (3:4). Był 
to nasz najsłabszy mecz, któ-
ry sprawił, że na nastepny wy-
szliśmy bardziej zmotywowani 
i pewnie wygraliśmy (6:1). W całej 
lidze rozegraliśmy 7 spotkań, od-

nosząc 6 wygranych i 1 porażkę, 
zdobyliśmy 18 punktów, stosun-
kiem bramkowym 43-24. Prze-
waga nad drugim miejscem wy-
niosła aż 6 punktów – informują 
na swoim profilu na Facebooku 
zawodnicy Mito Spedycja.

Skład drużyny ze wszyst-
kich spotkań: Kozłowski, Okra-
szewski, Nicgórski, Rygielski, 
Gadomski, Ruciński, Taczynski, 

Fosiński, Dąbrowski, Żbikowski, 
Adamowski.

Mito Spedycja – JZK Kli-
nowcy (6:1)

(Dąbrowski x5, Ruciński)
Skład: Okraszewski, Gadom-

ski, Rygielski, Taczyński, Nicgór-
ski, Ruciński, Adamowski, Żbi-
kowski, Dąbrowski.

(ak), fot. Facebook 
Mito Spedycja

Plebiscyt Cumulusy ma na celu 
wyłonienie najlepszych i najbar-
dziej popularnych wśród kibiców 
sportowców lotniczych ze wszyst-
kich dziedzin. W tym roku odbyła 
się jego czwarta edycja. W sobotę 
w Gdyni, na gali finałowej plebi-
scytu, poznaliśmy zwycięzców po-
szczególnych kategorii.

Projekt „100na100” – efek-
towne połączenie motoparalot-
niarstwa z driftem – zwyciężył 
w kategorii Cumulus Extreme jako 
najlepszy ekstremalny projekt lot-
niczy. W kategorii sportowców 
pierwsze miejsce przypadło An-
drzejowi Sołtykowi – utytułowa-
nemu 17-latkowi latającemu w tu-
nelu aerodynamicznym. Warto 
również wspomnieć o zwycięzcach 
kategorii zespołów akrobacyjnych 
– Flying Dragons Team, którzy wy-
konują efektowne pokazy motopa-
ralotniowe z użyciem pirotechniki.

Wojtek Bógdał to pilot Mo-
toparalotniowej Kadry Narodo-
wej. W ubiegłym roku zdobył dwa 
złote medale Mistrzostw Świata 
– w konkurencjach klasycznych 

w Tajlandii oraz w konkurencjach 
slalomowych w Egipcie. Sporty lot-
nicze w Polsce są coraz bardziej po-
pularne i zyskują kolejnych fanów. 
Według statystyk w naszym kraju 
jest ponad 7 tys. pilotów paralot-
niowych i motoparalotniowych, 
jednocześnie jest to najliczniejsza 
społeczność w całym polskim lot-
nictwie cywilnym. Wyrazem tego 
może być fakt, że jedna czwarta 
finalistów plebiscytu Cumulusy to 
motoparalotniarze i jest to zdecy-
dowanie numer jeden pod wzglę-
dem podziału na dyscypliny.

– Jest to dla mnie wielkie wy-
różnienie i zaszczyt, że mogłem 
odebrać tę nagrodę. Razem z Kubą 
dziękujemy wszystkim kibicom, 
dzięki wsparciu których mogło się 
to udać. Gratulujemy również po-
zostałym finalistom plebiscytu! 
Dziękujemy Sponsorom projektu: 
firmie PKN ORLEN, Red Bull, Dun-
lop i GoPro” – mówi Wojtek Bóg-
dał.

(ak)
fot. nadesłane

Sporty lotnicze

Wojtek Bógdał 
ponownie zwycięża!
Młody motoparalotniarz z Tłuchowa mocnym akcentem rozpoczął kolejny sezon. 
Projekt „100na100”, którym razem z Kubą Przygońskim uczcili 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, zwyciężył w prestiżowym plebiscycie lotniczym 
Cumulusy w kategorii Extreme


