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18-latek śmiertelnie 
potrącił mężczyznę
Policjanci rypińskiej komendy pod nadzorem proku-
ratora wyjaśniają przyczyny śmiertelnego wypadku 
drogowego. Kierujący audi potrącił pieszego idącego 
drogą, w wyniku czego mężczyzna poniósł śmierć na 
miejscu.
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W czwartek (24.01.19) po 
godzinie 17.00 dyżurny policji 
w Rypinie otrzymał zgłoszenie, 
że na drodze powiatowej w Bo-
rzyminie doszło do wypadku. 
Natychmiast na miejsce wysłał 
policjantów ruchu drogowego 
oraz karetkę pogotowia. Nieste-
ty okazało się, że jeden z uczest-
ników zdarzenia nie żyje.

– Jak ustalili pracujący na 
miejscu policjanci, 18-letni kie-
rowca audi na prostym odcin-
ku drogi uderzył w 50-letniego 
pieszego poruszającego się pra-
widłową stroną jezdni i wyposa-
żonego w elementy odblaskowe. 
W wyniku tego zderzenia pieszy 

poniósł śmierć na miejscu. Kie-
rowca był trzeźwy – mówi st. 
asp. Dorota Rupińska z Komen-
dy Powiatowej Policji w Rypinie.

Czynności na miejscu wy-
padku pod nadzorem Proku-
ratora Rejonowego w Rypinie 
podjęli policjanci pionu krymi-
nalnego. Funkcjonariusze pra-
cować będą nad odtworzeniem 
przebiegu zdarzenia i wyjaśnie-
niem przyczyn tego wypadku. 
Od wyników śledztwa zależy też 
odpowiedzialność, którą ponie-
sie sprawca zdarzenia.

(ak)
 fot. KPP Rypin

Od jakiegoś czasu wjazd na te-
ren Rypińskiego Centrum Sportu 
jest otwarty przez całą dobę. Powo-
dem nie jest przesadna gościnność 
lecz staranowana przez samochód 
ciężarowy brama. Leży obok uszko-
dzonego murku i powoduje troskę 
społeczeństwa. Jeden z obywateli 
poinformował naszą redakcję, że 
od kolizji minęło już dużo czasu 
i zachęcił abyśmy zainteresowali 
się sprawą.

– Tak się przypadkowo złoży-

ło, że byłem świadkiem tego zda-
rzenia. O ile mnie pamięć nie myli, 
stało się to w listopadzie 2017 roku. 
Auto ciężarowe uderzyło w bramę, 
niszcząc ją całkowicie, a kierowca 
czym prędzej odjechał. Nie dość, 
że nie wiadomo, kto dokonał tego 
czynu, to bardzo zastanawiający 
jest fakt, że przez ponad rok nic 
nie zostało z tym zrobione, a bra-
ma leży na trawniku i rdzewieje. 
To źle świadczy o nas wszystkich, 
a przede wszystkim o kierownic-

twie RCS-u  – uważa Czytelnik CRY, 
który poprosił o zachowanie ano-
nimowości.

Podjęliśmy wyzwanie i o wy-
jaśnienie poprosiliśmy Tomasza 
Szczęsnego, który zarządza obiek-
tem RCS-u od niedawna, konkret-
nie od poniedziałku 28 stycznia.

– Staraliśmy się od jakiegoś 
czasu znaleźć wykonawcę, ale chęt-
nych nie było. Niektórzy przyszli, 
popatrzyli, nie zrobili nawet wy-
ceny i zniknęli. Teraz mamy rynek 
wykonawcy i mało kto bierze takie 
małe zlecenie. Na szczęście w koń-
cu udało się porozumieć z firmą, 
która ma naprawić bramę i murek. 
Przy okazji zostanie poszerzony 
wjazd, żeby na przyszłość uniknąć 
podobnych kolizji. Prace rozpoczną 
się najprawdopodobniej wiosną, te-
raz pogoda im nie sprzyja – powie-
dział nam gospodarz RCS-u.

Jak widać sprawa, która jed-
nym wydaje się być błaha, dla in-
nych jest istotna. W końcu wize-
runek obiektów miejskich wpływa 
na ocenę całego Rypina. Miejmy 
nadzieję, że faktycznie brama na 
wiosnę będzie jak nowa. Mamy na 
myśli tegoroczną wiosnę.

Tekst i fot. (jd)
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karambol w Godziszewach
GMINA RYPIN  Mandatem karnym został ukarany 18-latek za spowodowanie kolizji. Powodem była 
nadmierna prędkość, a w zdarzeniu udział brały aż cztery pojazdy

W poniedziałek (21.01.19) 
przed południem dyżurny poli-
cji otrzymał zgłoszenie o kolizji 
drogowej na drodze wojewódz-
kiej w Godziszewach, w której 
uczestniczyły cztery pojazdy. 
Natychmiast wysłał tam poli-

cjantów ruchu drogowego.
– Funkcjonariusze zabez-

pieczyli miejsce zdarzenia oraz 
kierowali ruchem, ponieważ 
droga była częściowo zabloko-
wana. Ustalili, że 18-letni kie-
rowca audi jadąc w kierunku Ry-

pina, nie dostosował prędkości 
do warunków ruchu, stracił pa-
nowanie nad pojazdem, w wy-
niku czego uderzył w vw polo 
stojące na poboczu, następnie 
zjechał na przeciwległy pas ru-
chu i uderzył w opla jadącego 

w przeciwnym kierunku. Ten 
z kolei uderzył w vw lupo sto-
jące na poboczu – mówi st. asp. 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Na szczęście w wyniku tego 
zdarzenia nikt nie ucierpiał. 
Sprawca kolizji został ukarany 

mandatem. Policjanci apelują 
o zachowanie ostrożności na 
drodze. Nadmierna prędkość to 
jedna z głównych przyczyn zda-
rzeń drogowych.

(ak)
fot. KPP Rypin

Gmina Rypin

Kierował mimo 
zabranego prawka
31-latek poruszał się pojazdem mimo cofniętych uprawnień. Czyn ten jest prze-
stępstwem, dlatego mężczyzna odpowie za to przez sądem. Grozi mu do 2 lat 
pozbawienia wolności.

W czwartek (24.01.19) poli-
cjanci ruchu drogowego podczas 
swojej służby w miejscowości 
Borzymin zatrzymali do kontroli 

kierującego vw golfem. Kierow-
cą był 31-latek z Rypina. Podczas 
policyjnej kontroli mężczyzna 
nie miał przy sobie prawa jazdy.

– Po sprawdzeniu w policyj-
nych systemach funkcjonariusze 
ustalili, że mężczyzna nie ma 
dokumentów, ponieważ ma cof-
nięte uprawnienia do kierowania 
pojazdami na podstawie decyzji 
wydanej przez Starostwo Powia-
towe w Rypinie – mówi st. asp. 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

W związku z tym, że czyn ten 
jest przestępstwem, mężczyzna 
będzie odpowiadał za to przez 
sądem. Grozi mu do 2 lat pozba-
wienia wolności.

(ak)
fot. ilustracyjne

Gmina Wąpielsk

Ukradł kable za 1400 zł
Policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę, któremu przestawili zarzut kradzie-
ży z włamaniem. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia mieszkańca gminy Wąpielsk, 
że z posesji sąsiadów wychodzi obcy mężczyzna...

W poniedziałek (21.01.19r) 
jeden z mieszkańców gminy Wą-
pielsk powiadomił dyżurnego 
rypińskiej policji, że zauważył 
jak z posesji sąsiadów wycho-
dził obcy mężczyzna. Na miej-
sce przybyli mundurowi oraz 
właściciel posesji. Jak się okaza-
ło, doszło tam do włamania do 
pomieszczenia gospodarczego, 

skąd sprawca zabrał przewody 
elektryczne o wartości 1400 zł.

– Policjanci przeprowadzi 
na miejscu czynności proceso-
we. Jeszcze tego samego dnia 
wytypowali sprawcę. Był nim 
47-letni mieszkaniec gminy Wą-
pielsk. Kilka godzin później po-
licjanci zatrzymali go w miejscu 
zamieszkania i umieścili w po-

mieszczeniu dla osób zatrzyma-
nych – wyjaśnia st. asp. Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Dzień później na podsta-
wie zebranego materiału dowo-
dowego przestawili mu zarzut 
kradzieży z włamaniem. Za to 
przestępstwo grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

(ak)

Rypin

20 lat w mundurze
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Rypinie asp. 
sztab. Krzysztof Kulwicki obchodził jubileusz 20-
lecia pracy zawodowej. Z tej okazji odebrał gratulacje 
i symboliczny upominek.

Asp. sztab. Krzysztof Kul-
wicki służbę w policji rozpoczął 
w 1998 roku w Warszawie. Po 
półtorej roku przeniósł się do 
Komendy Powiatowej Policji 
w Rypinie, gdzie najdłużej był 
dzielnicowym. Następnie został 
asystentem Zespołu ds. Profilak-
tyki Społecznej, Nieletnich i Pa-
tologii, a od trzech lat zajmuje 
stanowisko dyżurnego naszej 
komendy. To pełniąc służbę na 
stanowisku kierowania dwukrot-
nie przyczynił się do uratowania 
ludzkiego życia.

Z tej okazji Komendant Po-

wiatowy Policji w Rypinie insp. 
Paweł Cichacki wraz ze swoim 
zastępcą mł. insp. Mirosławem 
Dąbrowskim podziękowali asp. 
sztab. Krzysztofowi Kulwickie-
mu za długoletnią współpracę, 
wytrwałość oraz sumienną reali-
zację powierzonych zadań oraz 
wręczyli list gratulacyjny i miły 
upominek. Jubilatowi życzymy 
na dalszą służbę optymizmu, 
ludzkiej życzliwości oraz speł-
nienia i realizacji życiowych pla-
nów. 

(ak), fot. KPP Rypin
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Poruszeni śmiercią prezydenta
RYPIN  Nie milkną komentarze po śmierci Pawła Adamowicza. Tragiczne wydarzenie w Gdańsku 
wywołało dyskusję i wiele istotnych pytań

R E K L A M A

Przypomnijmy, że do ataku 
na prezydenta Pawła Adamowicza 
doszło w niedzielę 13 stycznia pod-
czas finału WOŚP. Włodarz miasta 
został ugodzony nożem przez 27-
letniego mężczyznę, który jak się 
okazało, był wcześniej  karany za 
napady na banki. Pomimo wielo-
godzinnej walki o życie prezydent 
Gdańska zmarł. W uroczystościach 
pogrzebowych Pawła Adamowicza 
uczestniczyły tysiące osób. Tragicz-
ne wydarzenie poruszyło nie tylko 
gdańszczan, ale też mieszkańców 
naszego miasta, którzy w rozmo-
wie z nami nie kryją złości.

– 13 stycznia na finale WOŚP 
w Gdańsku zaatakowany nożem 
został nie przedstawiciel jakiejkol-
wiek partii i nie prezydent miasta, 
ale człowiek – mąż, ojciec, brat, syn 
– powiedział jeden z przechodniów. 
– Nie wiadomo jakie były prawdzi-
we powody zamachu. O ile to była 

zemsta, to wymierzono ją moim 
zdaniem w niewłaściwą osobę. Nie 
Paweł Adamowicz wydał wyrok 
skazujący. Niefortunnie stało się to 
na koncercie WOŚP. Dało to powód 
do kolejnej nagonki na całą insty-
tucję i jej pomysłodawcę. Niewy-
bredne komentarze bezpośrednio 
po tragedii, zwłaszcza polityków 
i dziennikarzy oraz przed i po po-
grzebie napawają mnie smutkiem 
i zdziwieniem. Czy gdyby to się sta-
ło w galerii handlowej, szkole, czy 
kościele, to czy żądano by zamknię-
cia tych instytucji? Głosy, że Jurek 
Owsiak lansuje się na śmierci Ada-
mowicza, kolejne zarzuty, że doro-
bił się na WOŚP, są już niesmaczne. 
Przecież to jego praca, musi jakoś 
zarabiać – on i jego ludzie. Jeśli 
się to komuś nie podoba, niech po 
prostu nie daje pieniędzy i już. Nikt 
nikogo nie zmusza do ofiary. Mnie 
bardziej denerwuje wyciąganie 

z budżetu państwa pieniędzy przez 
inne instytucje i finansowanie ich 
„kosmicznych” wręcz pomysłów.

Kolejna rozmówczyni winą za 
śmierć prezydenta Pawła Adamo-
wicza obwinia polityków. 37-letnia 
mieszkanka Rypina jest zdania, że 
trwający od wielu lat spór między 
partiami PO i PiS jest źródłem wie-
lu nieszczęść.

– To co się wydarzyło w Gdań-
sku to ogromna tragedia dla rodzi-
ny, dla miasta, dla WOŚP, ale przede 
wszystkim dla Polski. Szlachetna 
inicjatywa ratowania ludzkiego ży-
cia powinna być ponad podziałami 
politycznymi. To co się dzieje w Pol-
sce pomiędzy PO a PiS to skandal na 
całą Europę i świat. Moim zdaniem 
walka pomiędzy tymi ugrupowa-
niami doprowadziła do tej tragedii. 
Politycy PiS nie mogą przeżyć tego, 
że jeden człowiek potrafi jednoczyć 
ludzi wokół tak ważnej sprawy. 

Wszyscy politycy są siebie warci – 
mówi rozgoryczona kobieta.

Podobnego zdania jest rów-
nież 48-letni mieszkaniec powiatu 
rypińskiego, który również chciał 
pozostać anonimowy. Mężczyzna 
uważa także, że osoby odpowie-
dzialne za nawoływanie do niena-
wiści powinny być karane z dużo 
większą surowością.

– Jeszcze przez długi czas bę-
dzie się toczyć dyskusja na temat 
tego, czy to był mord polityczny. 
Mam swoje zdanie, ale podczas 
żałoby nie będę się na ten temat 
wypowiadał. Uważam jednak, że 
w naszym kraju jest przyzwolenie 
na mowę nienawiści. Za hejt w in-
ternecie powinna być sroga kara. 
Wystawienie komuś aktu politycz-
nego zgonu jest niedopuszczalne. 
Hasełko o „dorzynaniu watahy” 
również należy potępić. Coś jest nie 
tak z tym krajem. Wiele osób było 

wręcz zaszokowanych sytuacją, gdy 
na forach internetowych drwiono 
ze śmierci prezydenta, a jednocze-
śnie chwalono działania morder-
cy. I w sumie nie ma się co dziwić, 
skoro prominentny polityk wraz 
ze swoimi bliskimi współpracow-
nikami nie potrafił uczcić minutą 
ciszy tragiczną śmierć prezydenta 
Gdańska – mówił nam podniosłym 
tonem mężczyzna.

Czy śmierć prezydenta Paw-
ła Adamowicza coś zmieni? Wielu 
komentatorów obawia się, że to co 
się wydarzyło w Gdańsku, niczego 
nas nie nauczy. Wprawdzie polity-
cy zapewniają o wspólnej pracy na 
rzecz zwalczania mowy nienawiści, 
ale mało kto już wierzy w ich obiet-
nice. Pozostaje mieć tylko nadzieję, 
że tym razem dotrzymają danego 
słowa.

Adam Wojtalewicz

Powiat

7 zdarzeń na drogach
Policjanci apelują do kierowców o ostrożność na drodze. Zbyt duża prędkość oraz 
gwałtowne manewry mogą przyczyniać się do utraty panowania nad pojazdem. 
W miniony weekend na terenie powiatu rypińskiego doszło do 7 kolizji. O dużym 
szczęściu może mówić 36-letni kierowca bmw, który manewr wyprzedzania za-
kończył na przydrożnym drzewie.

W piątek (25.01.19) dyżurny 
policji został powiadomiony o zda-
rzeniu drogowym w miejscowości 
Puszcza Miejska, gm. Rypin, na 
drodze wojewódzkiej. Natychmiast 
udali się tam policjanci, a także 
inne służby ratunkowe.

– Na miejscu okazało się, że 
pojazd marki BMW, którym podró-
żowało pięć osób, uderzył w drze-
wo. Wszyscy zostali przewiezieni 
do szpitali. Pracujący na miejscu 
policjanci ustalili, że kierujący au-
tem 36-letni mieszkaniec Warsza-
wy na prostym odcinku drogi, na 

oblodzonej i zaśnieżonej jezdni, po 
zakończonym manewrze wyprze-
dzania nie dostosował prędkości 
do warunków na drodze, stracił pa-
nowanie nad pojazdem, w wyniku 
czego zjechał na prawe pobocze, 
a następnie uderzył w przydroż-
ne drzewo. Kierowca był trzeźwy 
– mówi st. asp. Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

Wszyscy pasażerowie doznali 
niegroźnych obrażeń, natomiast 
kierowca pozostał w szpitalu. Po-
licjanci prowadzą w tej sprawie 
czynności wyjaśniające.

Pamiętajmy, że przy niesprzy-
jających warunkach atmosferycz-
nych, tj. opadach śniegu, marzną-
cego deszczu, niskiej temperaturze 
drogi stają się niebezpieczne. Ape-
lujemy do kierowców o zdjęcie nogi 
z gazu. Prędkość musi być dostoso-
wana do zmieniających się warun-
ków atmosferycznych, stanu drogi, 
widoczności oraz natężenia ruchu.

W miniony weekend na tere-
nie powiatu rypińskiego doszło do 
7 zdarzeń na drodze. Na szczęście 
były to niegroźne kolizje.

(ak)

A co tam zakaz
Do 3 lat pozbawienia wolności grozi 79-letniemu 
mężczyźnie, który kierował pojazdem mimo orze-
czonego sądowego zakazu.

Rypin

W piątek (25.01.19) policjanci 
pełniący służbę na drodze zatrzy-
mali do kontroli na ul. Toruńskiej 
w Rypinie kierującego oplem astrą. 
Był nim 79-letni mieszkaniec Wło-
cławka. Po sprawdzeniu w policyj-
nej bazie wyszło na jaw, że męż-
czyzna nie powinien prowadzić 
samochodu. Posiadał bowiem są-
dowy zakaz kierowania pojazdami 
mechanicznymi wydany przez Sąd 

Rejonowy w Rypinie, który obo-
wiązywał od września 2018 roku do 
marca 2019 roku.

W związku z tym, że męż-
czyzna nie zastosował się do tego 
zakazu, odpowie za popełnienie 
przestępstwa. Policjanci zakazali 
mu dalszej jazdy. Teraz czeka go 
sprawa w sądzie. 79-latkowi grozi 
do 3 lat pozbawienia wolności.

(ak), fot. ilustracyjne
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w Dębianach nigdy nie jest nudno
GMINA RYPIN  W minioną środę w świetlicy w Dębianach odbyła się zabawa z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Nie obyło się bez życzeń i kwiatów

12-14 marca 2019, Bydgoszcz
Targi Narzędziowo-Przetwórcze

Przemysł w najlepszej formie – kolejny INNOFORM® przed nami

Targi INNOFORM® na do-
bre zadomowiły się w stolicy 
województwa kujawsko-po-
morskiego. Dotychczasowe 
edycje potwierdziły olbrzymie 
zapotrzebowanie na taką wła-
śnie imprezę targową, szcze-
gólnie wśród przedsiębiorców 
z Polski północnej i środkowej. 

W dniach 12-14 marca 2019 roku 
w Bydgoskim Centrum Targo-
wo-Wystawienniczym odbę-
dzie się 3. edycja tego jedynego 
w Polsce wydarzenia, dedyko-
wanego branży narzędziowo-
przetwórczej. 

Na dwa miesiące przed inau-
guracją udział potwierdziło już 

130 firm z Australii, Austrii, Czech, 
Hiszpanii, Korei Południowej, 
Niemiec, Polski, Portugalii, Turcji 
czy Wielkiej Brytanii. Są wśród 
nich liderzy branży narzędziowo-
przetwórczej, którzy na Targach 
pojawiają się od pierwszej edycji. 

Największym atutem impre-
zy jest szeroka oferta Wystaw-

ców, którzy prezentują swoje 
najnowsze produkty i usługi dla 
branży. Równie istotny jest pro-
gram merytoryczny. W tym roku 
Bydgoski Klaster Przemysłowy 
– współorganizator wydarzenia 
– przygotował eksperckie konfe-
rencje. Pierwszego dnia targów – 
12 marca - odbędzie się konferen-
cja pt. ”Automatyzacja w branży 
narzędziowo-przetwórczej w do-
bie Przemysłu 4.0”. Partnerem 
konferencji jest High Technolo-
gy Machines Sp. z o.o. 13 marca 
odbędzie się druga konferencja, 
poświęcona technikom przyro-
stowym w przemyśle narzędzio-
wo-przetwórczym. Jej partnerem 
jest firma FADO Sp. z o.o. Nie 
zabraknie również – popularnej 
wśród klientów – Giełdy Koopera-
cyjnej, która jest idealnym miej-
scem do podejmowania bizneso-

wych rozmów i ich finalizacji. Za 
sprawą dwóch dotychczasowych 
edycji kontrakty pozyskało ponad 
dwustu przedsiębiorców. 

Nowością trzeciej odsło-
ny wydarzenia jest Strefa Usług 
Przemysłowych. To propozycja  
szczególnie dla firm, które świad-
czą usługi w zakresie produkcji 
form, obróbki materiałów, rege-
neracji narzędzi czy remontów 
maszyn i posiadają wolne moce 
produkcyjne oraz… są gotowe 
przyjąć nowe zlecenia!

2 lata. Tylko tyle czasu po-
trzebowały Targi INNOFORM by 
stać się uznaną marką i na sta-
łe zagościć w kalendarzu przed-
stawicieli branży narzędziowo 
– przetwórczej. Organizatorzy 
już dziś zachęcają do rejestracji 
uczestnictwa – na www.inno-
form.pl

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

Imprezę zorganizował soł-
tys Józef Paliński, który znany 
jest ze swego zaangażowania 
w życie wsi i jej mieszkańców.

– Starszym ludziom też się 
coś od życia należy. Wspólna 
zabawa pozwala choć na chwilę 
zapomnieć o troskach i kłopo-
tach dnia codziennego. Taniec 
przy dobrej muzyce i w gronie 
przyjaznych osób jest lekar-
stwem na wiele dolegliwości. 

Zamiast spędzać życie przed 
telewizorem, warto od czasu 
do czasu wyjść z domu i dobrze 
się bawić. Dość często organi-
zujemy różnego rodzaju spo-
tkania – zarówno dla starszych 
jak i młodszych mieszkańców 
wsi. Chcemy, by nasza świetlica 
tętniła życiem i była miejscem 
integracji – przyznaje Józef Pa-
liński.

Oprawę muzyczną tego nie-

zapomnianego wieczoru zapew-
nił zespół Sax-Budz. Uczestnicy 
zabawy szybko ruszyli na par-
kiet, by tańczyć w rytm naj-
większych przebojów ostatnich 
lat. W przerwie między pląsami 
był czas na rozmowy i degusta-
cje pysznych dań, które przygo-
towały panie z lokalnego KGW. 
Wyjątkowi goście nie kryli wzru-
szenia i zachwytu z imprezy.

– Czasami pamięć okazu-

je się najlepszym prezentem – 
mówi Jadwiga Korniak. – Wspól-
na zabawa wszystkim sprawiła 
wiele radości. Słowa podzięko-
wania należą się naszemu soł-
tysowi za trud, który włożył, 
byśmy mogli pięknie przeżyć 
ten czas. Dzięki jego inicjaty-
wie bawiliśmy się jak młodzi. To 
miłe, że ktoś o nas pomyślał. Na 
co dzień opiekujemy się swoimi 
wnuczętami, poświęcamy im 

swój wolny czas, organizujemy 
liczne zabawy. Każdy z nas po-
trzebuje odpoczynku i chwili 
wytchnienia. Oby więcej takich 
imprez.

Zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych, a seniorzy 
opuszczali salę w doskonałych 
nastrojach.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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R E K L A M A

Ferie w kręgielni
RYPIN  Bowling to odmiana gry w kręgle, od których różni się niuansami, za to nazwę ma światową. Jest 
coraz popularniejszym sportem i rozrywką dla osób w każdym wieku

W dniach 23-25 stycznia 
w Rypińskim Centrum Sportu 
dzieci i młodzież mogła skorzy-
stać bezpłatnie z kręgielni. Zain-
teresowanie było bardzo duże, 
gdyż nie jest to tani sposób 
spędzania czasu i na co dzień 
nie każdego stać na tę rozryw-
kę. Godzina gry na jednym torze 
kosztuje 30 albo 40 zł w zależ-
ności od pory dnia.

– W  tym roku zajęcia odby-
wają się w drugim tygodniu ferii. 
Są trzy dwugodzinne spotkania 

otwarte dla uczniów z Rypina 
i powiatu rypińskiego. Nikt nie 
musi się zapisywać, wystarczy 
przyjść. W trakcie roku szkolne-
go dwa razy w tygodniu w krę-
gielni ćwiczą zawodnicy sekcji 
bowlingowej. W letnie wakacje 
nie zawsze możemy udostępnić 
tę salę ze względu na wysoką 
temperaturę, która w niej panu-
je. Niebawem będzie w niej za-
kładana klimatyzacja i wówczas 
to się zmieni – wyjaśnił Tomasz 
Szczęsny, sprawujący opiekę nad 

dziećmi i młodzieżą korzystają-
cymi z obiektu.

– Tutaj przychodzę rzad-
ko, gram jeszcze w koszykówkę 
i chodzę na basen. Najbardziej 
lubię pływać, chociaż mam na-
dzieję, że w kręgielni będę czę-
ściej, bo też mi się ten sport 
podoba – powiedziała 10-letnia 
Jagna, która dobrze sobie radzi-
ła na torze.

Tekst i fot. 
(jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Rypin

20 lat pracy i służby
23 stycznia 2019 roku st. sekc. Artur Kurowski, starszy ratownik w Komendzie PSP 
w Rypinie obchodził 20-lecie pracy i służby.

Z tej okazji w dniu jubileuszu 
podczas zmiany służbowej Ko-
mendant Powiatowy PSP st. bryg. 
Grzegorz Łydkowski wraz  z pra-
cownikami komendy podziękował 
za dotychczasową pracę i służbę, 
wręczył list gratulacyjny st. sekc. 
Arturowi Kurowskiemu. My także 
życzymy dzielnemu strażakowi 
dalszych sukcesów w życiu zawo-
dowym i prywatnym.

(red)
fot. PSP Rypin
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z ekonomią za pan brat
GMINA WĄPIELSK  W pierwszym tygodniu ferii zimowych szesnastoosobowa grupa uczniów Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych uczestniczyła w zajęciach w ramach projektu „Ferie 
z Ekonomią”

Pomysłodawcą i realizato-
rem tego projektu jest Fundacja 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 
Celem zajęć było zapoznanie 
uczniów z podstawowymi po-
jęciami ekonomicznymi, funk-
cjonowaniem banku, finansami 
i przedsiębiorczością. We wtorek 
15 stycznia uczniowie pojechali 
do rypińskiego banku PKO SA, 
gdzie mogli poznać tajniki ban-

kowości od środka. Dyrektor 
banku Sławomira Gołoś osobi-
ście prowadziła zajęcia z ucznia-
mi. Na koniec przeprowadziła 
krótki test wiedzy i trzej najlepsi 
w nagrodę otrzymali słuchawki.

W drodze powrotnej wstąpili 
do Pracowni Ceramicznej Mele-
rart w Wąpielsku, gdzie dowie-
dzieli się jak funkcjonuje taka 
firma. Większość zajęć odbywała 

się w formie zabawowej, aby ła-
twiej zrozumieć pewne sprawy. 
Najbardziej podobały się zabawy 

rynek jabłek i fabryka książek.
– W czwartek grupa udała 

się do miejscowej piekarni, żeby 
poznać ciężką pracę piekarzy. 
Uczniowie mogli własnoręcznie 
wyrabiać bułki i rogale, a następ-
nie je upiec. Dzięki gościnności 
państwa Agnieszki i Tadeusza 
Żółtowskich młodzież poznała 
tajniki wyrobu i wypieku pieczy-
wa. Na koniec uczniowie otrzy-
mali słodkie upominki – mówi 
Anna Rempuszewska z ZSP w Ra-
dzikach Dużych.

W ciągu całego tygodnia pro-
wadzony był konkurs, w którym 
podopieczni ZSP zdobywali punk-
ty. Najaktywniejsi na zakończenie 
otrzymali gry dydaktyczne „Pan 

tu nie stał”: Martyna Ćwiklińska, 
Bartosz Zgliński i Maksymilian 
Kucharski. Zadaniem uczniów 
było też prowadzenie bloga. Na 
początku i końcu zajęć uczest-
nicy logowali się na platformę, 
żeby rozwiązać testy wiedzy 
ekonomicznej. Zajęcia prowadzi-
ła Małgorzata Krzak wraz ze stu-
dentem Uniwersytetu Techno-
logiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Rado-
miu, Maciejem Cichockim. Przed 
uczniami jeszcze jedno zadanie. 
Mają wymyślić własny biznes, 
wykonać model biznesowy i wy-
słać na konkurs.

(ak)
fot. nadesłane

RyPIN  Chętni na ślizgawkę

Miasteczko Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Paw-
ła II na czas zimowy zamieniło się w lodowisko. Ślizgawka jest dostępna 
codziennie, do godzin wieczornych. Ratusz zaprasza wszystkich miłośni-
ków sportów zimowych na łyżwy!

Fot. UM Rypin
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Szalona noc 
maturzystów z ekonomika

RYPIN  W minioną sobotę uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie wspólnie z nauczycielami i zapro-
szonymi gośćmi bawili się na balu studniówkowym. Szaleństwom na parkiecie nie było końca

– Dzisiejszy wieczór jest 
wyjątkowy, bo uświadamia nam, 
że już wkrótce, już za sto dni, 
staniemy przed najważniejszym 
w naszym życiu egzaminem, 
który pozwoli nam przekroczyć 
symboliczny próg dojrzałości. 
Ten niezwykły bal, studniówka 
skłania nas do refleksji nad cza-
sem, który upływa nieubłaganie. 
Tak niedawno przekraczaliśmy 
próg naszej szkoły. Przeżywali-
śmy tutaj wzloty i upadki, swoją 
młodość, na pewno będziemy 
wspominać najweselsze i naj-
trudniejsze zajęcia. Coś się kie-
dyś zaczyna i coś się gdzieś koń-

czy. Taka jest rzeczy kolej i taki 
jest jej porządek. Fragment 
naszej drogi życiowej związany 
z tą szkołą nieubłaganie dobie-
ga końca. Chcemy, by były to 
miłe wspomnienia. Dzisiejszy 
wieczór niewątpliwie będzie 
jednym z nich. Niech ta stud-
niówka dostarczy nam wszyst-
kim tutaj zgromadzonym wielu 
wspaniałych wrażeń – mówił na 
początku balu Maciej Becmer, 
tegoroczny maturzysta.

Kilka słów od siebie dodał 
również wicedyrektor szkoły An-
drzej Rycharski, życząc uczniom 
wspaniałej zabawy i powodze-

nia na maturze. Po uroczystych 
przemowach przyszedł czas na 
tradycyjnego poloneza, któ-
ry z pewnością na długo utkwi 
w pamięci tańczących. Nie bra-
kowało łez wzruszeń ze strony 
rodziców. Po przerwie na ciepły 
posiłek maturzyści chętnie wró-
cili na parkiet. O oprawę mu-
zyczną zadbał zespół Reflex – 
znany doskonale fanom muzyki 
disco-polo z takich utworów jak 
„Szalona miłość” czy „Jedno sło-
wo”. Znakomita zabawa trwała 
do białego rana.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL



Czwartek 31 stycznia 2019 PORADY 9

Może narty?
TURYSTYKA  Gdzie aktywnie wypocząć, nie wyjeżdżając w dalekie góry? Czy można na nizinach upra-
wiać narciarstwo?

Minął okres zimowych 
ferii. Czy to koniec naszej 
przygody z zimą? 
Niekoniecznie.
Koniec stycznia to dla na-

szej młodzieży koniec zimowych 
ferii.  Dotychczasowe warunki 
pogodowe sprzyjały uprawia-
niu sportów zimowych w na-
szych warunkach pogodowych. 
W tym artykule chcemy pokazać 
miejsca nie za bardzo oddalone, 
gdzie możemy uprawiać sporty 
narciarskie bez potrzeby długich 
podróży w góry. Przedstawimy 
tylko klika miejsc, które naszym 
zdaniem warto odwiedzić.

Wieżyca – Koszałkowo
Miejscowość położna w po-

łowie drogi między Kościerzy-
ną a Kartuzami na Kaszubach. 
Znajduje się tam ośrodek nar-
ciarski, z którego korzysta wie-
lu mieszkańców między inny-
mi pobliskiego Trójmiasta.  Na 
miejscu mamy do dyspozycji 
dwa stoki o długości 300 i 150 
metrów. Oczywiście na górę 

wjedziemy wyciągami. Karnet 
na wjazd uszczupli nasz portfel 
o kilkadziesiąt złotych. Na miej-
scu można wypożyczyć sprzęt 
narciarski. Podczas przerw od 
aktywnego wypoczynku może-
my skorzystać z bogatej oferty 
gastronomicznej. Można rów-
nież skorzystać ze szkółki nar-
ciarskiej.

Sopot – Łysa Góra
To niewielkie wniesienie 

(120 m n.p.m.) położne w So-
pocie niedaleko Opery Leśnej. 
Znajduje się tu wyciąg o długo-
ści 286 metrów, który zapewnia 
możliwość zjazdu ze wzniesie-
nia na wysokości 39 metrów. 
To jedyne takie miejsce, gdzie 
równocześnie możemy podzi-
wiać panoramę Gdańska i So-
potu. Karnet narciarski kosztuje 
za jeden przejazd 2 złote, a za 
10 przejazdów zapłacimy 20 
złotych. Wypożyczenie sprzę-
tu narciarskiego to wydatek 
z kolei za 1 godzinę 25 złotych, 
a w przypadku wypożyczenia na 

cały dzień zapłacimy 40 złotych. 
Ceny za komplet snowboardowy 
to również ten sam wydatek. Po 
całodziennym wypoczynku nar-
ciarskim możemy „wypocząć” 
w karczmie „ Sabat”.

Unisław
Miejscowość chyba najbliżej 

położona naszego domu, bo na 
trasie do Bydgoszczy. Ośrodek 
narciarski znajduje się tuż za 
granicą tego miasta w dolinie 
Dolnej Wisły. Na miejscu czeka-
ją na nas trzy wyciągi o długości 
300metrów, a trasa zjazdowa 
liczy sobie ponad 400 metrów. 
Różnica wzniesień wynosi na-
tomiast 40 metrów. Na miej-
scu jest również parking na 300 
samochodów, ale w weekendy 
o godzinie 10.00 praktycznie 
nie ma już miejsc. Można sko-
rzystać z wypożyczalni sprzętu 
i tak zestaw narciarski kosztuje 
odpowiednio za godzinę 25 zło-
tych, a za cały dzień zapłacimy 
40 złotych. Sprzęt snowboardo-
wy kosztuje tyle samo. Gastro-

nomię zapewnia pobliska karcz-
ma.

Kurza Góra w Kurzętniku
Ośrodek narciarski usytu-

owany jest w miejscowości Ku-
rzętnik na trasie Toruń – Olsz-
tyn przy głównej drodze numer 
15. Spotkamy tu trzy wyciągi 
i trzy trasy o długości 550, 770 
i 60 metrów. Trasy zjazdowe nie 
są wymagające i naprawdę nasze 
pociechy z łatwością sobie pora-
dzą. Ceny karnetów na wyciągi 
wynoszą odpowiednio za 2 go-
dziny zapłacimy 50 złotych, a za 
całodniowy 95 złotych. Na miej-
scu możemy skorzystać z wypo-
życzalni sprzętu narciarskiego. 
Tu ceny kształtują się podobnie 
jak w przypadku innych tego 
typu wypożyczalni. Jest rów-
nież szkółka narciarska, a także 
lodowisko. Trasa narciarska jest 
często bardzo oblodzona, co 
dla mniej sprawnych narciarzy 
może być kłopotliwe.

Myślęcinek
Ośrodek narciarski znajdu-

je się w Leśnym Parku Kultury 
i Wypoczynku w Bydgoszczy. Jest 
tu kilka wyciągów orczykowych 
i kilka tras zjazdowych. Ceny 
za pojedynczy zjazd wynoszą 2 
złote. Można wykupić karnety 
godzinowe lub też zjazdowe, np. 
karnet na 10 zjazdów kosztuje 15 
złotych. Na miejscu można tez 
zjechać na pontonie. Jest szereg 
atrakcji związanych ze śniegiem, 
niekoniecznie z nartami. Z uwa-
gi na bliską odległość miasta 
kompleks ten jest bardzo ob-
legany i ciężko znaleźć trochę 
wolnego miejsca dla siebie.

Przedstawiliśmy tylko kilka 
propozycji sportowego wypo-
czynku zimowego. Jednak prak-
tycznie w każdej miejscowości 

znajdziemy jakieś górki, z któ-
rych będziemy mogli zjeżdżać 
na nartach. Trzeba tylko chcieć. 
Oczywiście musimy mieć od-
powiednie warunki pogodowe, 
ale na to wpływu niestety nie 
mamy.

Mimo, że skończyły się na-
sze ferie, niektórzy z nas wybie-
rają się na narty w dalsze rejony 
naszego kraju. Bardzo popular-
ny jest kierunek górski. Tutaj 
najbardziej popularny jest kie-
runek zakopiański. 

Najbardziej znane miejsco-
wości to Białka Tatrzańska, Bu-
kowina i oczywiście Zakopane. 
Rejony zakopiańskie są bardzo 
dobrze zaopatrzone w infra-
strukturę narciarską. Z łatwością 
można znaleźć kwatery prywat-
ne już w rozsądnych cenach. Za 
jedną osobę trzeba jednak liczyć 
się z wydatkiem 60-100 złotych 
za dobę z wyżywieniem. Karnety 
na wyciągi narciarskie to kolejny 
wydatek 60 złotych za dwie go-
dziny. Karnet pięciodniowy to 
wydatek 300-400 złotych.

Innym popularnym kierun-
kiem jest Karpacz i Szklarska 
Poręba. Tu również infrastruk-
tura narciarska jest bardzo bo-
gata. Ceny są porównywalne do 
cen zakopiańskich. Przedstawio-
ne przez nas oferty zimowego 
szaleństwa na pewno przyczy-
nią się do poprawy naszego 
zdrowia i oczywiście poprawią 
naszą kondycję. Jednak z tym 
ostatnim należy bardzo uważać, 
bo organizm ludzki, który na co 
dzień nie uprawia żadnego wy-
siłku, może nam sprawić nie-
spodzianki w tym zakresie.

(Maw)
tot. nadesłane
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Mszyce i żółtaczka 
UPRAWY  19 lutego w Minikowie Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego organizuje konferencję dla plantatorów 
rzepaku

Konferencja pod nazwą „Rze-
pak – nowe rozwiązania w upra-
wie” potrwa kilka godzin. Pojawią 
się tematy związane z lokalnymi 
odmianami rzepaku, ocenie prze-
zimowania i optymalizacji stoso-
wania azotu. Pojawi się także pro-
pozycja dla tych, których rzepak 
wymarznie. Propozycją tą jest siew 
kukurydzy.

Bardzo ciekawym tematem 
będzie także żółtaczka rzepy. Cho-
roba wbrew nazwie atakuje także 

rzepak ozimy. Straty spowodowane 
wirusem żółtaczki mogą dorów-
nywać tym wyrządzonym przez 
mróz. Wirus jest przenoszony przez 
pasożyty m. in. mszyce rzepakowe. 
Do zainfekowania rośliny dochodzi 
jeszcze jesienią. Część pasożytów 
jest nosicielem wirusa żółtacz-
ki nazywanego  TuYV. W wyniku 
choroby rośliny powoli zamierają. 
Rozpoczyna się od przebarwień na 
brzegach liści, postępujących we-
wnątrz blaszki liścia. Niestety ob-

jaw ten może być łatwo pomylony 
ze zwykłym niedoborem mikroele-
mentów. Najbardziej narażone na 
chorobę są te plantacje, w sąsiedz-
twie których rosną buraki lub wa-
rzywa. Aby być pewnym, co dzieje 
się z naszymi roślinami, należy 
przeprowadzić test serologiczny.

Jeszcze kilka lat temu rolnicy 
nie przejmowali się wirusem, po-
nieważ istniały zaprawy neoniko-
tynoidowe. Pomagały one niszczyć 
mszyce. Obecnie ta forma ochrony 
nie jest już dostępna. Jeśli chodzi 
o ochronę prewencyjną, to istnieją 
odmiany rzepaku, które są odporne 
na wirus. Nasze województwo jest 
jednym z najbardziej narażonych 
na występowanie wirusa żółtaczki 
rzepy.

(pw)
fot. ilustracyjne

Dopłaty

Panie 
czekają na pomoc
600 tys. zł na pomoc kołom gospodyń wiejskich prze-
znaczył rząd dla KGW z naszego regionu. Dofinanso-
wanie może wynieść 3, 4 lub 5 tys zł.

Aby ubiegać się o pomoc, na-
leżało zarejestrować koło w Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Do 27 grudnia, czyli 
ostatniego terminu zarejestrowano 
238 kół w naszym województwie.  
Panie złożyły wnioski o pomoc na 
łączną kwotę 490 tys. zł. Najwyższą 
stawkę pomocy, czyli 5 tys. zł mogą 
otrzymać duże koła liczące powy-
żej 75 osób. Za pieniądze można 
kupić niezbędny sprzęt, materiały 
lub wydać je na pomoc prawną. 
Jak wynika z prostego porównania, 
pomocy powinno wystarczyć dla 

każdego wnioskującego. Ważne, by 
dokonać zakupów do 30 marca i do 
30 kwietnia dokonać rozliczenia.

W skali kraju zarejestrowano  
4 700 KGW. Najciekawiej przedsta-
wia się rozkład terytorialny. Naj-
lepiej koła działają w Wielkopol-
sce oraz na wschodzie i południu 
kraju. Jest ich po kilkaset w woje-
wództwie. Jednak już na ziemiach 
odzyskanych KGW to rzadkość. Na 
Opolszczyźnie jest ich zaledwie 28, 
w lubuskiem 30.

(pw)

Dopłaty

Kredyty preferencyjne
200 mln zł wynoszą limity tegorocznej akcji kredytowej w ramach kredytów pre-
ferencyjnych.

Kredyty preferencyjne nie są 
zbyt popularną formą pomocy rol-
ników. Ci mają już do spłaty swo-
je zobowiązania i trudno myśleć 
o kolejnych. Opublikowano wła-
śnie limity kredytów w tym roku 
oraz ich oprocentowanie. Państwo 
dopłaca do kredytów, powodując 
zmniejszenie oprocentowania.

Oprocentowanie kredytów na 
pokrycie części kosztów inwestycji 
jest zmienne i nie może wynosić 
więcej niż stopa referencyjna WI-
BOR 3M powiększona nie więcej 
niż o 2,5 punktu procentowego. 
Poszczególne banki współpracują-

ce z agencją ustaliły różną wyso-
kość marży, dlatego też wysokość 
oprocentowania jest różna w za-
leżności od banku. W przypadku 
kredytów inwestycyjnych kredy-
tobiorca płaci 0,67% powyższego 
oprocentowania, jednak nie mniej 
niż 3%, a w przypadku gdy opro-
centowanie wynosi poniżej 3% - 
wysokość tego oprocentowania. 
Agencja spłaca pozostałą część 
oprocentowania.

W przypadku kredytów klę-
skowych mogą one być udzielone, 
jeżeli wysokość poniesionej szko-
dy w uprawach i zwierzętach wy-

nosi 30% lub poniżej 30% średniej 
rocznej produkcji rolnej. Wówczas 
stosowane są zasady pomocy de 
minimis. W przypadku, gdy straty 
przekraczają 30%, wówczas do-
płaty do oprocentowania są sto-
sowane na zasadach właściwych 
dla mikroprzedsiębiorstw, ma-
łych lub średnich przedsiębiorstw. 
Drugi warunek udzielenia kredy-
tu to wysokość szkody w środku 
trwałym innym niż uprawy rolne 
i zwierzęta gospodarskie przekra-
czająca kwotę 1.050 zł.

(pw)

Tanio i masowo
Tani, nowy traktor to marzenie wielu rolników. Naj-
nowsze konstrukcje potrafią kosztować spory ma-
jątek, dlatego ich sprzedaż w Polsce nie jest wielka. 
Również w innych krajach nie każdego stać na nowe 
maszyny, no chyba że zaryzykuje się i kupi sprzęt np. 
z egzotycznych Indii.

Maszyny

Hinduska firma Tafe nie cheł-
pi się najnowszymi rozwiązaniami 
technicznymi. Produkuje ciągniki 
o sprawdzonej konstrukcji Mas-
sey Ferguson. Oba przedsiębior-
stwa nawiązały współpracę jeszcze 
w 1961 roku. W ten sposób możemy 
kupić klasyczne ciągniki, które jed-
nak są nowe. Koszt standardowego 
traktora wynosi ok 11 tys. funtów, 
czyli nieco ponad 50 tys. zł. Dla rol-
nika np. z Wielkiej Brytanii to tyle 

co nic. Obecnie Tafe jest trzecim 
największym producentem ciągni-
ków na świecie. Rynek hinduski jest 
gigantyczny. Niedawno Hindusi ku-
pili nawet serbską firmę IMT, czyli 
odpowiednik polskiego Ursusa. Być 
może jest to wstęp walki o rynek 
europejski. Oczywiście na początek 
konkurowanie będzie polegało ra-
czej na niskiej cenie ciągników.

(pw)

Szybka krzyżówka
Wiele ras krów jak i innych gatunków zwierząt ho-
dowlanych powstawało latami przez krzyżowanie 
zwierząt. Pierwszą rasą stworzoną „na szybko” w XXI 
wieku jest bydło Frankeston.

Zwierzęta

Bydło Frankeston zostało 
stworzone przez zespół naukow-
ców pracujących pod przewodnic-
twem doktora Frankestona, który 
jest ekspertem od ludzkiej i zwie-
rzęcej genetyki. Prace odbywały 
się w Kolumbii, a rasą na której 
eksperymentowano, była lokalna 
rasa Cebu. Naukowcy starali się 
tak zmodyfikować zwierzęta, by 
te lepiej znosiły tropikalne tempe-
ratury, produkowały więcej mleka 
i szybciej przybierały na wadze. 
Nowa rasa została oficjalnie zaak-
ceptowana w 2003 roku.

Dla Kolumbijczyków posiada-
nie wydajnej rasy krów było ko-

niecznością. Wcześniej sprowadzali 
bydło rożnych europejskich ras, 
ale to źle znosiło klimat Kolum-
bii. Po wprowadzeniu do hodowli 
nowe krowy dawały 338% więcej 
mleka niż oryginalne lokalne rasy. 
Produkcja mięsa wzrosła o 28%. 
Zwierzęta są łatwe w utrzymaniu, 
łagodne, a jednocześnie bardzo 
płodne. Zmodyfikowano nawet ich 
owłosienie. Jest krótsze, ale jed-
nocześnie sztywne. W ten sposób 
umożliwia lepsze znoszenie upa-
łów i utrudnia dostęp owadom. 
Prace nad ulepszaniem bydła trwa-
ją do dziś.

(pw)

Pomocnik z podatkami 
Do momentu rozpoczęcia zbiorów owoców i warzyw pozostaje wciąż sporo czasu. 

Ubezpieczenia

Od maja ubiegłego roku ist-
nieją przepisy, które nakazują rol-
nikom zgłosić do ubezpieczenia 
osoby, które przyjął do pomocy 
przy zbiorach. Pomocnik powinien 
być zgłoszony do KRUS w ciągu 7 
dni od momentu zawarcia umo-
wy. Dzięki temu ubezpieczeniu 
pomocnik uzyskuje ubezpieczanie 
wypadkowe, chorobowe i zdro-
wotne. Takie umowy z pomocni-
kami mogą być zawierane na mak-
symalnie 180 dni. Wprowadzenie 
przepisów było odpowiedzią na 
przykre zdarzenia związane z pra-
cą przy zbiorach. Bywało, że osoby 

takie doznawały wypadków, a nie 
były ubezpieczone. 

Od 1 stycznia zmieniły się 
nieco przepisy dotyczące podat-
ków i rolników, którzy zatrudnia-
ją pomocników, doszły kolejne 
obowiązki. Oto kilka przykładów 
zmian. Jeśli pomocnik rolnika zre-
zygnował z pracy przed wypłatą 
wynagrodzenia, wówczas na rol-
niku nie ciążą żadne obowiązki 
na gruncie przepisów ustawy PIT. 
Jeśli rolnik zatrudnił pomocnika 
i wypłacił mu wynagrodzenie, nie 
jest zobowiązany do poboru za-
liczki na podatek dochodowy, a je-

dynie do sporządzenia i przesła-
nia pomocnikowi oraz urzędowi 
skarbowemu właściwemu według 
miejsca zamieszkania pomocnika, 
formularza PIT-11.

Trzeci przykład dotyczy za-
trudnienia obcokrajowca z Ukra-
iny lub Białorusi. Wówczas rolnik 
nie jest zobowiązany do poboru 
zaliczki na podatek dochodowy 
oraz nie jest zobowiązany do spo-
rządzenia i przesłania pomocni-
kowi oraz urzędowi skarbowemu 
formularza PIT-11.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Aplikacja dla pracodawców  

Aby ułatwić zainteresowanym pracodawcom zweryfikowa-
nie, czy za taką samą pracę wynagradzają w równy sposób, 
MRPiPS przygotowało aplikację komputerową „Równość 
płac”, pozwalającą w łatwy sposób oszacować różnice w wy-
nagrodzeniach pracowników, z uwzględnieniem ich płci, wie-
ku wykształcenia oraz innych wybranych cech.
Aplikacja dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma pomóc 
wszystkim, którzy zatrudniają pracowników, w kształtowa-
niu świadomej i niedyskryminującej polityki płacowej.

Jeszcze lepiej u starszych

Luka płacowa w Polsce jest 
bardzo niska wśród pracow-
ników w wieku przedeme-
rytalnym (2,8%) i osiągnę-
ła wartość najniższą wśród  
21 krajów UE, dla których możli-
we jest oszacowanie tego wskaź-
nika. Najwyższą wartość tej miary 
zanotowano wśród osób w wieku  
35-44 lata (12%).

Kobiety zarabiają 
prawie tyle samo co mężczyźni

Różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce są 
jedne z najniższych w UE. Dobra sytuacja gospodar-
cza, spadek poziomu bezrobocia wśród kobiet oraz 
wzrost zatrudnienia kobiet pracujących na pełen 
etat – to jedne z głównych przyczyn zmniejszającej 
się luki płacowej pomiędzy wynagrodzeniami kobiet 
i mężczyzn w Polsce. Potwierdzają to badania ana-
lizujące różnice wynagrodzeń ze względu na płeć. 
Statystycznie kobieta, wykonując taką samą lub po-
równywalną pracę co mężczyzna, zarabia od niego 
mniej. Problem ten, zwany „luką płacową” występuje 
na całym świecie.

Szereg korzyści

Zagwarantowanie równej płacy za tę samą pracę lub pracę tej samej wartości jest nie tylko prawnym obowiązkiem każ-dego pracodawcy, ale też niesie ze sobą wiele korzyści – jest wyrazem tworzenia atrakcyjnych stanowisk pracy, które przy-ciągają najbardziej utalentowane osoby oraz dają motywację dotychczasowym pracownikom. To przekłada się z kolei na zwiększenie konkurencyjności danego pracodawcy.

Lepsi od sąsiadów  

Zestawienie Eurostatu zamykają, znacznie powyżej 
średniej unijnej, takie kraje jak Estonia (25,3%), Czechy 
(21,8%) i Niemcy (21,5%). We wszystkich krajach UE 
luka płacowa jest wyższa wśród pracowników sektora 
prywatnego zaś niższa dla sektora publicznego. W Polsce 
w 2016 r. w sektorze publicznym wskaźnik ten wyniósł 
jedynie 2,8%, co było jedną z najniższych odnotowanych 
wartości, podczas gdy w większości krajów UE wskaźnik 
ten kształtował się on na poziomie wyższym niż 10%. 
W sektorze prywatnym zróżnicowanie w wynagrodzeniach 
pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce wyniosło 
16,1% i kształtowało się na poziomie średnim w porówna-
niu z innymi krajami UE.

Polska z niską luką płacową w UE 

Według danych Eurostatu (2016) Polskę 
charakteryzuje jedna z najniższych wartości 
luki płacowej w Unii Europejskiej. Różnica 
w zarobkach wynosi bowiem 7,2% na nieko-
rzyść kobiet (tj. o pół punktu procentowego 
mniej niż w 2014 r.), podczas gdy średnia 
unijna to 16,2% (różnica średniej stawki go-
dzinowej brutto w całej gospodarce).
– Polska należy tym samym do pięciu krajów 
z najniższymi wskaźnikami luki płacowej wśród 
wszystkich krajów uwzględnionych przez Euro-
stat. W 2016 r. niższa luka płacowa była tyl-
ko w Rumunii, Włoszech, Luksemburgu oraz 
Belgii – mówi minister rodziny Elżbieta Ra-
falska.

Dobry wynik także wśród krajów OECD

Także w raporcie PwC „Women in Work Index 2018” analizu-
jącym sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na go-
spodarkę w 33 krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD), Polska wypada dobrze. Nasz kraj znalazł się 
na 9. pozycji z najlepszym awansem w rankingu. Od 2000 r. 
Polska awansowała o 10 pozycji, z miejsca 19.
Polska wypada też bardzo korzystnie odnośnie luki płacowej. 
Ze wskaźnikiem na poziomie 7% luki płacowej plasuje się na 4. 
miejscu po Luksemburgu, Grecji i Belgii – państwach o najniż-
szych poziomach tych wskaźników. Tegoroczna edycja rapor-
tu obejmuje dane za 2016 r. Indeks z badania PwC obejmuje 
takie wskaźniki jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i męż-
czyzn, stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo za-
trudnienia, forma zatrudnienia (pełny lub niepełny etat).
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Co? Gdzie? Kiedy?
 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
 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na Koncert kolęd, który odbędzie się  

2 lutego 2019r., o godz. 17.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski. W tym 
roku usłyszymy kolędy i pastorałki w wykonaniu Orkiestry Dętej WDK, zespo-
łu Szkoły Podstawowej nr 2, chóru z parafii Matki Bożej Królowej Polski i ze-
społu „Ichtis”. Wspólne kolędowanie pozwala pielęgnować tradycje związane 
z Bożym Narodzeniem, a tym samym wyrażać radość, wiarę i nadzieję. Jest to 
jeden z najpiękniejszych zwyczajów towarzyszących wiernym od wieków. Tak 
więc ten wyjątkowy muzyczny wieczór niech będzie czasem wspólnej radości 
wyrażanej śpiewem w murach kościoła Matki Bożej Królowej Polski.

 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
 3 lutego o 16.00 i 19.00 w rypińskim kinie będzie można obejrzeć spek-

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

 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)

rzucić wszystko 
i wyjechać

…na Erasmusa
EDUKACJA  Byle do wiosny! Słyszymy to non stop – szcze-
gólnie zimą, kiedy wieczory dłużą się w nieskończoność, a po-
goda za oknem nie zachęca do wyjścia z domu. Co zrobić 
kiedy przydałby Ci się wypoczynek na plaży, ale nie możesz 
sobie na to pozwolić, bo studiujesz dziennie i każdy dzień 
nieobecności to ogromna ilość materiału do nadrobienia? Nic 
prostszego – jedź na Erasmusa!

Erasmus to wymiana stu-
dencka między uniwersytetami 
z różnych krajów, które biorą 
udział w projekcie. Pozwala to 
na kontynuację nauki w kraju, 
w którym sobie wymarzysz. Do-
datkowo wypłacane jest comie-
sięczne stypendium, w zależności 
od kraju do którego student się 
wybiera, kwota waha się od 400 
do 650 euro. Przed wyjazdem na 
Erasmusa student wypełnia po-
trzebne dokumenty, które później 
oddaje w ręce swojego koordy-
natora wydziałowego. Ostatnim 
krokiem jest zabukowanie biletu 
lotniczego i spakowanie bagażu, 
który może okazać się niezłym 
wyczynem dla osoby, która wy-
jeżdża na roczny lub półroczny 
pobyt zagranicą.

Dlaczego warto wyjechać 
na Erasmusa? Erasmus to nie-
samowita okazja do zwiedzania 
różnych części świata podczas 
studiów. Poznajemy ludzi z prze-
różnych krajów, szlifujemy język 

obcy, poznajemy inne kultury 
i co najważniejsze – stajemy się 
bardziej otwarci! Uczyć trzeba 
się wszędzie, na każdym uniwer-
sytecie i niezależnie gdzie wyje-
dziemy, musimy być na to przy-
gotowani. Dodatkowo za granicą 
uczestniczymy w zajęciach pro-
wadzonych w różnych językach 
obcych, ale czego się nie robi dla 
tak wspaniałej przygody życia?!

Stypendium, które dostajemy 
podczas pobytu, nie jest wystar-
czające, dlatego warto przygoto-
wać się w kwestii finansowej. Pie-
niądze z uniwersytetu wystarczą 
zaledwie na wynajem pokoju, ale 
plan zajęć na pewno pozwoli na 
zdobycie dorywczej pracy.

Z własnego doświadczenia 
wiem, że pobyt na Erasmusie był 
najlepszym czasem mojego życia. 
6 miesięcy spędzonych w prze-
pięknym, gorącym kraju jakim 
jest Cypr, spowodowały, że zmie-
niłam swój światopogląd, stałam 
się bardziej życzliwa i otwarta 

na nowe znajomości, a codzien-
ny pobyt na plaży i ogromna 
dawka witaminy D pozwoliły na 
zapomnienie o problemach. Ży-
łam wśród pozytywnych ludzi, 
poznałam kulturę cypryjską i fi-
nalnie odnalazłam swoje miejsce 
na ziemi. Jestem przekonana, że 
na pewno tam wrócę, ale już na 
dłuższy czas, bo pół roku to sta-
nowczo za krótko, by nacieszyć 
się tak wspaniałym miejscem. 

Każdej osobie, która się jesz-
cze zastanawia nad wyjazdem, 
mówię zdecydowanie tak! Jest to 
niezapomniany czas.

Pamiętajmy, że nie ma nic 
cenniejszego od naszych własnych 
wspomnień. W naszym kruchym 
życiu możemy stracić wszystko, 
ale wspomnień nikt nam nie od-
bierze. Na co dalej czekać? Leć pa-
kować walizkę i ciesz się życiem 
w wymarzonym kraju!

Nikola Pietruszyńska, tekst 
napisany w ramach praktyk 

studenckich w tygodniku CGD

Koncerty

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

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

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

Autorzy wielu nieśmiertel-

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

(red)
fot. materiały prasowe
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Czwartek, 31 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 106 - serial
07:05 Elif odc. 414 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 6 s. 1 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 58 s. 5 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 22 s. 2 - serial
11:25 Korona królów odc. 166 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 5
12:55 Dzika Nowa Zelandia 
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 415 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 83 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 107 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3422
18:30 Korona królów odc. 167 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 216 s. 17 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 38
23:50 Ocaleni odc. 45
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 84

05:50 Sąd rodzinny odc. 2 - serial 

06:50 Szpital odc. 200 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 1 s. 3 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 2 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 8 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 264 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 3 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 39 - serial 

14:55 Szpital odc. 201 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 2 - serial

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

17:25 Przyjaciele odc. 4 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 171 - serial

18:25 Brzydula odc. 172 - serial

19:00 19+ odc. 9 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 9 - serial

20:00 Czarna owca - komedia

21:50 Oszuści odc. 5 s. 2 - serial

22:50 Dzień dobry TV - komedia

01:00 Moc magii odc. 385

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 5 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 33 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 34 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 25
09:00 Septagon odc. 18 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 22
11:30 Benny Hill odc. 27
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 6 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 112 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 189
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 472 - serial
16:00 Paulina odc. 11 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 101 - serial
18:00 Septagon odc. 19 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 473 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 244 - serial
21:00 Far Cry - film
23:00 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial
00:05 Tuż przed tragedią odc. 5 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 31
07:00 Zbuntowany anioł odc. 147
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 113 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 16 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 111 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 12 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 17 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 34 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 35 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 114 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 115 s. 3 - serial
20:00 Wściekle szybcy - komedia
22:00 Zemsta frajerów: następne  
 pokolenie - komedia
23:55 Gra - thriller
02:25 Kuchnia na Maksa odc. 5 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Ostatni numer - film

08:55 Poznań ‘56 - dramat

11:00 Dom odc. 22 - serial

12:45 Czarna suknia - dramat

13:40 Sztuczki - dramat

15:25 Spokój - dramat

17:00 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości

17:20 Drogi wolności odc. 9 - serial

18:25 Drogi wolności odc. 10 - serial

19:25 Kamienica - film

19:40 Herbert - Mosty odc. 5

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Igła - thriller

22:20 La Chana - królowa flamenco  

 - film

00:00 Scena klasyczna odc. 13

06:50 Był taki dzień odc. 458
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 117 - serial
08:10 Korona królów odc. 118 - serial
08:45 Lanckorońskie 
 okopy konfederacji
09:15 Roman Dmowski 
 - Współtwórca Niepodległej
09:45 Ukryte protokoły - czyli oszustwo  
 założycielskie - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 163
11:05 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 1 - serial
12:10 Blisko, coraz bliżej odc. 6 - serial
13:45 Genialne wynalazki odc. 4 - film
14:50 Życie odc. 7 - serial
15:50 Odkryć tajemnicę odc. 4 - serial
16:50 Apteka pod Orłem - film
17:45 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:20 Taśmy bezpieki odc. 5
18:45 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
  Europy odc. 8 - serial
20:10 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 7 - serial
21:15 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - serial
22:10 Spór o historię odc. 154
22:50 Szerokie tory odc. 124
23:30 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 1 - serial
00:20 Sensacje XX wieku odc. 164

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 2 - serial
14:10 Guadalupe - żywy obraz - film
15:05 Effetha - okno na świat - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Ze slamsów do Bosco Boys
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Gol dla Ghany - film
22:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:50 Na dobre i na złe 
 odc. 729 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 2
07:20 Na sygnale odc. 208 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie odc. 278
11:25 Rodzinka.pl odc. 102 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1991 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 14 - serial
14:10 Na dobre i na złe 
 odc. 729 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 22 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 551
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 104 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 250 - serial
19:05 Na sygnale odc. 40 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1991 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1992 - serial
20:45 The Good Doctor 
 odc. 25 s. 2 - serial
21:40 Faceci przy nadziei - komedia
23:40 Na sygnale odc. 217 - serial
00:20 Tygrysy murawy - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 38 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2382

11:00 Ukryta prawda odc. 648 - serial

12:00 Szpital odc. 490 - serial

13:00 Szkoła odc. 391 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 8 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 8

15:30 Szkoła odc. 392 - serial 

16:30 Szpital odc. 491 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 649 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 9 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 74

19:50 Uwaga! odc. 5570

20:10 Doradca smaku odc. 20 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2818 - serial

20:55 Milionerzy odc. 140

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 16

22:35 Uwierz w ducha - dramat

01:10 MasterChef odc. 11 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 615 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 616 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 65 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 828 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 109 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 775 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2812 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 701 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3810
16:30 Na ratunek 112 odc. 164 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 94 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2813 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 376 - serial
20:10 To tylko seks - komedia
22:25 Ślad odc. 16 - serial
23:25 Ostatnie wakacje - komedia
01:50 Chirurdzy odc. 133 - serial

12:55 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:30 Sensacja XXI wieku

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

Przykładny mąż, Ondrej, za radą teścia wdaje się 
w romans z piękną Sarlotą. Staje się pożądanym 
mężczyzną, adorowanym przez kochankę 
i podziwianym przez żonę. Prowadzi to do 
kłopotliwych sytuacji.

Al Donnelly ubiega się o stanowisko gubernatora 
stanu Waszyngton i ma szansę na wygraną. Gdy 
jego młodszy brat, Mike, zaczyna wtrącać się do 
kampanii wyborczej, notowania Ala drastycznie 
spadają.

„Czarna owca”
(1996r.) TVN 7 20:00

„Faceci przy nadziei”
(2011r.) TVP 2 21:40



Piątek, 1 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 107 - serial
07:05 Elif odc. 415 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 7 s. 1 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 59 s. 5 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 23 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 167 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Rok w zagrodzie odc. 16
12:50 Antarktyda - opowieści 
 z końca świata - film
14:00 Elif odc. 416 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Puchar Świata 
 w Oberstdorfie Loty narciarskie
16:00 Puchar Świata 
 w Oberstdorfie Loty narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Puchar Świata w Oberstdorfie  
 Loty narciarskie
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 20
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 38
21:30 Wiktoria odc. 8 s. 1 - serial
22:30 Strategia mistrza - film
00:25 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 9 - serial

05:50 Sąd rodzinny odc. 3 - serial 

06:50 Szpital odc. 201 - serial 

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

08:20 Przyjaciele odc. 4 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 9 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 265 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 4 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 40 - serial 

14:55 Szpital odc. 202 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 5 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 6 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 173 - serial

18:25 Brzydula odc. 174 - serial

19:00 19+ odc. 10 - serial 

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 10 - serial

20:00 Dzień dobry TV - komedia

22:20 Mission: Impossible II - film

00:55 W garniturach odc. 8 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 6 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 34 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 35 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 26
09:00 Septagon odc. 19 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 23
11:30 Benny Hill odc. 28
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 7 - serial
13:00 Galileo odc. 704
14:00 Galileo odc. 705
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 473 - serial
16:00 Paulina odc. 12 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 102 - serial
18:00 Septagon odc. 20 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 474 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 11
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 241 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 242 - serial
23:00 Zamotani - horror
00:55 STOP Drogówka odc. 189

06:00 Niewolnica Victoria odc. 32
07:00 Zbuntowany anioł odc. 148
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 115 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 17 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 112 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 12 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 18 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 5 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 35 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 36 - serial
16:05 Sekret mojej matki - thriller
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 116 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 117 s. 3 - serial
20:00 Niepokonany III: Odkupienie - film
21:55 Śmiertelne odliczanie - film
23:45 Bez litości odc. 2 s. 2 - serial
01:40 Dyżur odc. 7

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1341

08:35 Pies - komedia

09:20 Spokój - dramat

11:00 Dom odc. 23 - serial

12:40 Warszawskie gołębie - film

14:05 Philippe Jaroussky śpiewa 

 Bacha i Telemanna

15:40 Patrzę na ciebie, Marysiu 

 - dramat

17:00 Odyseja filmowa odc. 9 - serial

18:15 Odyseja filmowa odc. 10 - serial

19:25 Pojedynki stulecia odc. 10

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Hamlet - dramat

22:40 Świat w piosence odc. 2

23:35 Tygodnik kulturalny

00:25 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości

06:50 Był taki dzień odc. 459
06:55 Dziennik telewizyjny
07:35 Korona królów odc. 119 - serial
08:10 Korona królów odc. 120 - serial
08:40 Taśmy bezpieki odc. 5
09:10 Marzyciele odc. 2
09:45 Apteka pod Orłem - film
10:40 Sensacje XX wieku odc. 115
11:05 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 5 s. 2 - serial
12:05 Blisko, coraz bliżej odc. 7 - serial
13:25 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 5 - film
14:25 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 3 - serial
15:25 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 2 - serial
16:25 Zamach na Kutscherę - film
16:50 A miłość przetrwała
17:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:05 Ex libris
18:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 9 - serial
19:55 Z Archiwum Zimnej Wojny - film
21:00 Wojna generałów odc. 2 - serial
22:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV
22:35 Szerokie tory odc. 69
23:15 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 7 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 113

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Salezjański Ośrodek Misyjny  
 - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Rękopis błogosławionych - film
14:00 Konzentrationslager Flossenburg  
 - film
14:45 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Aktywna zima
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 9 - 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. 19 - serial
22:50 Gietrzwałd, czyli orędzie 
 na trudne czasy

05:55 Egzamin z życia odc. 23 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 39 s. 4
07:20 Na sygnale odc. 209 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1611
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 279
11:25 Rodzinka.pl odc. 103 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1992 - serial
12:30 Koło fortuny odc. 308
13:15 Miłosne potyczki odc. 15 - serial
14:05 Coś dla Ciebie odc. 187
14:35 Operacja Zdrowie! odc. 15
15:10 Górski lekarz odc. 23 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 552
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 105 - serial
18:00 Panorama odc. 3255
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram odc. 5356
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 251 s. 13 - serial
19:05 Na sygnale odc. 41 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1992 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1993 - serial
20:45 Randka w ciemno - komedia 
22:25 La La Poland odc. 4 s. 1
22:55 Maigret i jego nieboszczyk 
 odc. 2 s. 1 - film
00:40 Faceci przy nadziei - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 20 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2383

11:00 Ukryta prawda odc. 649 - serial

12:00 Szpital odc. 491 - serial

13:00 Szkoła odc. 392 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 9 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 8

15:30 Szkoła odc. 393 - serial 

16:30 Szpital odc. 492 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 650 - serial 

18:30 Zakochani po uszy 

 odc. 10 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 75

19:50 Uwaga! odc. 5571

20:00 Kowboje i obcy - western

22:20 Red II - komedia

00:40 Życie bez wstydu odc. 8 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 8
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 617 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 66 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 829 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 110 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 776 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2813 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 702 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 165 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 95 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2814 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 377 - serial
20:05 Nie ma mocnych - komedia
22:05 Braveheart - Waleczne Serce  
 - dramat
02:00 Wieczny student II - komedia

05:50 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Dom

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

Były mistrz sztuk walki Uri Boyka, pomimo 
kontuzji kolana decyduje się wziąć udział 
w międzynarodowych walkach więźniów. Stawka 
jest bardzo wysoka – wygrany otrzyma wolność.

Rewolwerowiec Jake budzi się na pustyni, nie 
pamiętając wydarzeń z przeszłości. Trafia do 
niewielkiego miasteczka o nazwie Absolution, 
które wkrótce staje się celem ataku najeźdźców 
z kosmosu.

„Niepokonany III: Odkupienie”
(2010r.) TV Puls 20:00

„Kowboje i obcy”
(2011r.) TVN 20:00

10:40 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3420
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra 
08:00 Pełnosprawni
08:20 Wojownicy Maryi
08:55 Studio Raban odc. 62
09:25 Rodzinny ekspres odc. 67
09:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 20
10:25 Korona królów odc. 164 - serial
10:55 Korona królów odc. 165 - serial
11:25 Korona królów odc. 166 - serial
11:55 Korona królów odc. 167 - serial
12:30 Podmuch energii odc. 21
12:45 Jak to działa? odc. 154
13:15 Spis treści odc. 49
13:25 Okrasa łamie przepisy odc. 174
13:55 Blondynka odc. 87 - serial
14:55 Sanatorium miłości odc. 2
15:50 Puchar Świata 
 w Oberstdorfie Loty narciarskie
16:00 Puchar Świata 
 w Oberstdorfie Loty narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Puchar Świata 
 w Oberstdorfie Loty narciarskie
18:35 Jaka to melodia? 
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Komisarz Alex 
 odc. 148 s. 12 - serial
21:30 Echo serca odc. 3 - serial
22:30 Błękitna głębia - film
00:25 Testament Nobla - thriller

05:30 Ukryta prawda odc. 466 - serial 

06:40 Mango - Telezakupy

08:45 Brzydula odc. 165 - serial

09:20 Brzydula odc. 166 - serial

09:55 Brzydula odc. 167 - serial

10:25 Brzydula odc. 168 - serial

11:00 Brzydula odc. 169 - serial

11:35 Brzydula odc. 170 - serial

12:10 Brzydula odc. 171 - serial

12:45 Brzydula odc. 172 - serial

13:20 Bezuchy zając i uszaty pisklak  

 - film

14:45 Dzika lokatorka - komedia

16:50 Agent Cody Banks - komedia

19:00 Blues Brothers - komedia

21:50 Czas na przyjaźń - dramat

00:25 Wszystko stracone - film

06:00 Big Box Little Box odc. 7

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 15 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 16 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 14 - serial

08:40 Flintstonowie odc. 15 - serial

09:15 Pup Star Komedia 

11:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 470 - serial

12:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 471 - serial

13:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 472 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 190

15:00 Mythica: Żelazna korona - film

17:05 Inny czas Film przygodowy 

19:00 Galileo odc. 706

20:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 473 - serial

21:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 474 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 243 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 244 - serial

00:00 Resident Evil: Zaświaty - film

06:00 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 2 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 96 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 3 - serial 

08:50 13. posterunek 

 odc. 37 s. 2 - serial

09:30 13. posterunek 

 odc. 38 s. 2 - serial

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 108 s. 3 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 109 s. 3 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 110 s. 3 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 111 s. 3 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 112 s. 3 - serial

15:00 XX Mazurska Noc Kabaretowa  

 odc. 2

16:00 Duży, gruby kłamczuch - komedia

17:50 Trzej muszkieterowie - film

20:00 Nikita - film

22:20 John Stratton - film

00:20 Życzenie śmierci V - film

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 19

07:35 Teledyski

08:15 Informacje kulturalne

08:30 Po nitce do kłębka - film

08:40 Ręce i nogi - film

08:45 Czy wiesz co to jest? - film

09:00 Królowa Bona odc. 12 - serial

10:00 Zaśpiewajmy to jeszcze raz  

 odc. 2

10:40 Przędza - film

11:55 Dwa żebra Adama - komedia

13:30 Złoto dezerterów - komedia

15:45 Wydarzenie aktualne

16:10 Wiersze na 100-lecie  

 niepodległości

16:25 Kopalnie króla Salomona - film

18:20 Tygodnik kulturalny

19:10 Głośne, ciężkie i magiczne 

 - brzmienie Finlandii - film

20:20 Selma - film

22:35 The Smashing Pumpkins:  

 Oceania live in NYC

00:05 Withnail i ja - dramat

06:20 Był taki dzień odc. 460
06:25 Dziennik telewizyjny
07:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 7 - serial
08:05 Koło się kręci odc. 5
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 23 s. 1
08:45 Wiedźmin odc. 9 - serial
09:45 Okrasa łamie przepisy odc. 65
10:20 Genialne wynalazki odc. 4 - film
11:25 Życie odc. 7 - serial
12:25 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial
13:25 Szerokie tory odc. 84
13:55 Z Andrusem po Galicji odc. 5
14:35 Olbrzymy z epoki lodowcowej  
 odc. 1 - serial
15:35 Spór o historię odc. 192
16:15 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 5 s. 2 - serial
17:10 Marzyciele odc. 7
17:35 Zmiennicy odc. 14 - serial
18:50 W szumie gwiazd jestem - film
20:00 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - serial
21:00 Stawka większa niż życie 
 odc. 5 - serial
22:05 O jedno miasto
22:35 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 3 - serial
00:30 Na granicy - thriller

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - film
09:50 Kolory świętości 
09:55 Święty na każdy dzień
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 Jakby w zwierciadle - film
15:00 Młodzi wybierają Ewangelię 
 za regułę życia - film
15:25 Kartka z kalendarza
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Przyroda w obiektywie odc. 8
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Nowy kształt wiary - katolicyzm  
 - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Msza Święta w święto  
 Ofiarowania Pańskiego
19:00 Ja głuchy - film
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. 2 - serial
22:55 Ave Maria na przestrzeni wieków

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1989 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1990 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1415 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

11:10 Pogoda - flesz odc. 307

11:15 Pytanie na śniadanie odc. 280

11:40 To je Borowicz. Podróże 

 ze smakiem odc. 7

12:15 Piżama party - komedia

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny odc. 553 s. 6

15:15 Kabaret w samo południe odc. 4

16:15 Słowo na niedzielę

16:25 Kevin sam w Irlandii odc. 1

17:00 Alternatywy 4 odc. 8 - serial

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Postaw na milion 

19:25 Postaw na milion - kulisy 

19:35 Lajk!  

20:05 The Voice Kids odc. 11 s. 2

22:05 Zgadnij, kim jestem - komedia

00:05 The Good Doctor 

 odc. 25 s. 2 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1131

11:00 Na Wspólnej odc. 2815 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2816 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2817 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2818 - serial

12:50 Domowe rewolucje odc. 7 s. 3

13:50 Ameryka Express odc. 11

15:25 Zakochani po uszy odc. 6 - serial

15:55 Zakochani po uszy odc. 7 - serial

16:25 Zakochani po uszy odc. 8 - serial

17:00 Zakochani po uszy odc. 9 - serial

17:30 Zakochani po uszy 

 odc. 10 - serial

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:40 Raport smogowy odc. 76

19:45 Uwaga! odc. 5572

20:00 Życie od kuchni - komedia 

22:15 Pod słońcem Toskanii - komedia

00:45 Nawiedzona znaleziona - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Królowa Śniegu - film

10:15 Ewa gotuje odc. 316

10:50 Vice versa - komedia

12:55 Zakochana złośnica - komedia 

15:05 Jaś Fasola odc. 7 s. 1 - serial

15:45 Kabaret na żywo

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 141

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 142

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 93 - serial

20:05 Karate Kid - film

23:00 Wschodzące słońce - dramat

01:55 K-9: Pies, który uratował Święta  

 - film

09:20 Brzydula 20:00 Policjantki 
i policjanci

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

przepisy

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

14-letni Jason Shepherd uwielbia zmyślać. 
Przyłapany na kłamstwie chłopak musi napisać 
zaległy esej i dostarczyć go nauczycielce. Trafia do 
limuzyny hollywoodzkiego producenta Marty’ego 
Wolfa.

Czarodziejka Marek zdobywa ostatnią część 
Darkspore i wyrusza na pełną niebezpieczeństw 
wyprawę, by oddać ją pod opiekę bogów.

„Mythica: Żelazna korona”
(2016r.) TV 4 15:00

„Duży, gruby kłamczuch”
(2002r.) TV Puls 16:00
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13:45 Komisarz Alex

05:35 Klan odc. 3422
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. 102
09:05 Ziarno odc. 693
09:35 Śniadanie u Tiffany’ego 
 - komedia 
11:45 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Misja w Afryce odc. 1 - serial
13:00 Spis treści odc. 50
13:05 Planeta lasów odc. 14 - serial
13:45 Komisarz Alex 
 odc. 148 s. 12 - serial
14:45 Kuloodporne serce 
 odc. 4 - serial
15:50 Puchar Świata 
 w Oberstdorfie Loty narciarskie
16:00 Puchar Świata 
 w Oberstdorfie Loty narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Puchar Świata 
 w Oberstdorfie Loty narciarskie
18:35 Jaka to melodia? 
19:20 Sport 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 88 s. 7 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 3
22:15 Miłość od kuchni - komedia 
23:50 Błękitna głębia - film
01:50 Jaka to melodia?

06:00 Big Box Little Box odc. 8

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 17 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 18 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 15 - serial

08:40 Flintstonowie odc. 16 - serial

09:10 Dzielna Mysz - serial 

09:30 Scooby-Doo! Wyprawa 

 po mapę skarbów - film

10:25 Galileo odc. 705

11:25 Galileo odc. 706

12:30 Wyścig szczurów - komedia

14:50 Poszukiwacze Bursztynowej  

 Komnaty - film

17:05 Zabójcze tornado - film

19:00 Galileo odc. 707

20:00 Komornik - film

22:00 Skrzydlate świnie - film

00:10 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial

06:00 Flash odc. 17 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 18 s. 2 - serial

07:50 Flash odc. 19 s. 2 - serial

08:45 Przygody Merlina 

 odc. 8 s. 5 - serial

09:40 Przygody Merlina 

 odc. 9 s. 5 - serial

10:40 Duży, gruby kłamczuch - komedia

12:30 Ostatni smok - film

14:35 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:45 Rycerze z Szanghaju - komedia

18:05 Moja wielka grecka wycieczka  

 - komedia 

20:00 Aleksander - dramat

23:25 Dziewiąty legion - film

01:35 Skorpion odc. 9 s. 3 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 20

07:30 Teledyski

08:15 Rzecz Polska odc. 4

08:35 Kiedy pojawia się deszcz - film

08:40 Jajko - film

08:45 Kapitan Kloss - film

09:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 5 s. 3 - serial

10:05 Sasha Waltz - Portret - film

11:10 Trzeci punkt widzenia odc. 274

11:50 Zakochani w Rzymie - komedia 

13:50 Chuligan literacki

14:30 Cyrulik Sewilski - musical 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 423

18:05 Dawne grzechy

19:25 Droga wewnętrzna - komedia

20:20 Czerwony pająk - film

22:05 Trzeci punkt widzenia odc. 274

22:35 Trójka do wzięcia - dramat

23:30 Scena alternatywna odc. 78

00:00 Selma - film

06:20 Był taki dzień odc. 461

06:25 Dziennik telewizyjny

07:05 Wszystkie kolory świata 

 odc. 8 - serial

08:15 Matteo - film

09:15 Wiedźmin odc. 10 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 63

10:40 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 5 - film

11:45 Ziemia, świat zwierząt 

 odc. 3 - serial

12:40 Dziewicza Nowa Zelandia 

 odc. 3 - serial

13:35 Archiwum zimnej wojny odc. 10

14:20 Stawka większa niż życie 

 odc. 5 - serial

15:25 Od stepów Kubania 

 po Niepodległość - film

16:30 Wielka gra odc. 176

17:25 Wojownicy czasu odc. 10

18:00 Zmiennicy odc. 15 - serial

19:05 O jedno miasto

19:40 Zima stulecia

20:15 Wojna generałów odc. 2 - serial

21:20 Lagardere odc. 1 - film

23:10 Wielki test o polskich kryminałach

00:40 Śmieciarz odc. 1 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa - serial
11:20 Święty na każdy dzień
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 10 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:00 Wizyta Ojca św. Franciszka 
 w Zjednoczonych 
 Emiratach Arabskich
14:10 Święta Barbara - dramat
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Chwała Pani: Pieśni dla Maryi
22:35 Śladami historii - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Maryjność duszą 
 polskiego narodu

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1992 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1993 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1416 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

11:05 Attenborough i olbrzymi  

 dinozaur z Patagonii - film

12:10 Odstrzał - western

14:00 Familiada Teleturniej 

14:35 Koło fortuny odc. 554

15:15 Bake off - Ale ciacho! odc. 49

16:15 Bake off - Ale przepis odc. 59

16:30 The Voice Kids odc. 11 s. 2

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:30 Na dobre i na złe 

 odc. 729 - serial

19:30 Kevin sam w Irlandii odc. 1

20:05 Ja, Frankenstein - thriller

21:45 Batalion - dramat

00:00 Fale - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1132

11:00 Domowe rewolucje odc. 8 s. 3

12:00 Co za tydzień odc. 887

12:45 Drzewo marzeń odc. 9 s. 2

13:50 Martyna na krańcu świata odc. 3

14:50 Strange Magic - film

16:55 LEGO. Przygoda - film

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:40 Raport smogowy odc. 77

19:45 Uwaga! odc. 5573

20:00 Tu się gotuje! odc. 8 s. 3

20:05 Wierna - film

22:35 Raport mniejszości - film

01:35 MasterChef odc. 13 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:50 Szeregowiec Dolot - film

10:40 Garfield II - komedia

12:35 Karate Kid - film

15:25 X-Men - film

17:50 Nasz nowy dom odc. 103

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie

20:05 XII Płocka Noc Kabaretowa

23:00 Gliniarz z Beverly Hills - komedia

01:25 Apocalypto - film

05:40 Ukryta prawda odc. 467 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Przyjaciele odc. 5 s. 3 - serial

09:30 Przyjaciele odc. 6 s. 3 - serial

10:00 Brzydula odc. 173 - serial

10:35 Brzydula odc. 174 - serial

11:10 Zakochani po uszy odc. 6 - serial

11:45 Zakochani po uszy odc. 7 - serial

12:15 Zakochani po uszy odc. 8 - serial

12:50 Zakochani po uszy odc. 9 - serial

13:20 Zakochani po uszy odc. 10 - serial

13:55 Beethoven VI: Wielka ucieczka - film

16:05 Czarna owca - komedia

17:55 Miłość jak narkotyk - komedia

20:00 Mission: Impossible III - film

22:35 Czas patriotów - film

01:00 Agentka o stu twarzach 

 odc. 15 s. 2 - serial

10:00 Brzydula 10:25 Galileo

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

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 14:50 Strange Magic 12:35 Karate Kid IV

Emmet jest zwyczajnym, niewyróżniającym się 
ludzikiem LEGO. Pewnego dnia zostaje wzięty za 
kogoś innego i staje się członkiem niesamowitej 
drużyny, której celem jest powstrzymanie 
pewnego tyrana.

Ethan Hunt, agent Impossible Missions Force, 
w dniu zaręczyn otrzymuje wiadomość o zaginięciu 
agentki Lindsey Farris. W tajemnicy przed ukochaną 
dołącza do misji ratunkowej.

„Mission: Impossible III”
(2006r.) TVN 7 20:00

„LEGO. Przygoda”
(2014r.) TVN 16:55



Poniedziałek, 4 lutego 2019

14:00 Elif

05:20 Młodzi rajdowcy - film
07:05 Elif odc. 416 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 8 s. 1 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 60 s. 5 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 24 s. 2 - serial
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 20
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
13:00 U wybrzeży Nowej Zelandii 
 odc. 7 - serial
14:00 Elif odc. 417 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 174
16:05 Wieczna miłość odc. 108 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3423
18:30 Korona królów odc. 168 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 84 - serial
21:00 Ekspedycja
22:35 Sława i chwała odc. 5 - serial
23:45 Kocham życie - film
00:45 Sanatorium miłości odc. 3

05:50 Sąd rodzinny odc. 4 - serial 
06:50 Szpital odc. 202 - serial 
07:50 Przyjaciele odc. 5 s. 3 - serial
08:20 Przyjaciele odc. 6 s. 3 - serial
08:50 Gotowe na wszystko 
 odc. 18 s. 2 - serial
09:45 Zakochani po uszy 
 odc. 10 - serial
10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda odc. 266 - serial 
12:55 Sąd rodzinny odc. 5 - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  
 odc. 41 - serial 
14:55 Szpital odc. 203 - serial 
15:55 Gotowe na wszystko 
 odc. 19 s. 2 - serial
16:55 Przyjaciele odc. 7 s. 3 - serial
17:25 Przyjaciele odc. 8 s. 3 - serial
17:55 Brzydula odc. 175 - serial
18:25 Brzydula odc. 176 - serial
19:00 19+ odc. 11 - serial 
19:30 Zakochani po uszy 
 odc. 11 - serial
20:00 W cieniu chwały - dramat
22:40 W garniturach odc. 9 - serial
23:45 Paranormal Activity II - horror
01:35 Agentka o stu twarzach 
 odc. 16 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 7 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 35 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 36 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 27
09:00 Septagon odc. 20 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 24
11:25 Benny Hill odc. 30
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 8 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 113 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 49
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 474 - serial
16:00 Paulina odc. 13 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 103 - serial
18:00 Septagon odc. 21 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 475 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 245 - serial
21:00 Włatcy móch odc. 117 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
22:00 Galileo odc. 706
23:00 Galileo odc. 707
00:00 Zatoka - horror

06:00 Niewolnica Victoria odc. 33
07:00 Zbuntowany anioł odc. 149
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 117 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 18 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 113 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 19 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 6 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 36 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 37 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 118 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 119 s. 3 - serial
20:00 Bullet - thriller
21:35 Niepokonany III: 
 Odkupienie - film
23:30 Siła rażenia - film
01:40 Taki jest świat odc. 96 s. 3

07:00 Teledyski

08:00 Wiersze na 100-lecie 

 niepodległości

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1428

08:35 Złota kaczka Baśń filmowa 

09:35 Patrzę na ciebie, Marysiu 

 - dramat

11:00 Dom odc. 24 - serial

12:45 Bezmiar sprawiedliwości - dramat

15:00 Ceremonia pogrzebowa - dramat

16:45 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 7 - serial

17:50 Taxi-Teheran - dramat

19:15 Rzecz Polska odc. 5

19:30 Którędy po sztukę odc. 81

19:35 Videofan odc. 99

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Słowo na A odc. 5 - serial

21:30 Efekt domina - film

23:00 Powidoki odc. 5 - serial

23:30 Czerwony pająk - film

01:05 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 462
07:00 Dziennik telewizyjny
07:35 Korona królów odc. 121 - serial
08:05 Korona królów odc. 122 - serial
08:35 Ex libris
09:05 Film dokumentalny 
09:35 A miłość przetrwała
10:15 Zamach na Kutscherę - film
10:45 Sensacje XX wieku odc. 113
11:15 Świat z lotu ptaka odc. 2 - serial
12:10 Polska Kronika Filmowa 1990  
 odc. 3
12:20 Blisko, coraz bliżej odc. 8 - serial
13:30 Lagardere odc. 1 - film
15:25 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 3 - serial
16:15 Spór o historię odc. 97
16:50 Wojna totalna odc. 2 - serial
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Flesz historii
18:40 Polska Kronika Filmowa 1990  
 odc. 1
18:55 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 10 - serial
20:05 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 3 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 10
22:40 Marzyciele odc. 7
23:15 Helikoptery w akcji odc. 3 - serial
00:20 Warszawa Jana Nowaka
 -Jeziorańskiego - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Ivato - film
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Guadalupe - żywy obraz - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Trinity Goodheart - dramat
15:40 Święty na każdy dzień
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
18:00 Anioł Pański
18:15 Wizyta Ojca św. Franciszka 
 w Zjednoczonych 
 Emiratach Arabskich
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 Święta Teresa z Lisieux - film

06:00 M jak miłość odc. 1416 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 174
07:20 Na sygnale odc. 210 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie odc. 281
11:25 Rodzinka.pl odc. 104 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1993 - serial
12:30 Koło fortuny
13:10 Dążyć do sprawiedliwości
14:05 Bake off - Ale ciacho! odc. 48 s. 5
15:10 Górski lekarz odc. 24 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 106 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Międzynarodowy mityng 
 ORLEN Cup 
 w Łodzi Lekkoatletyka
18:45 Międzynarodowy mityng 
 ORLEN Cup 
 w Łodzi Lekkoatletyka
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1994 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 79
20:55 M jak miłość odc. 1417 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Rozbite marzenia. 1918-1939  
 odc. 5 - serial
23:05 Godziny grozy odc. 4 - serial
23:55 Sfora odc. 2 - serial
01:00 Batalion - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5573
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 30
07:55 Akademia ogrodnika odc. 30
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2384
11:00 Tu się gotuje! odc. 8 s. 3
11:05 Ukryta prawda odc. 650 - serial
12:00 Szpital odc. 492 - serial
13:00 Szkoła odc. 393 - serial
14:00 Zakochani po uszy 
 odc. 10 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 8
15:30 Szkoła odc. 394 - serial 
16:30 Szpital odc. 493 - serial 
17:30 Ukryta prawda odc. 651 - serial 
18:30 Zakochani po uszy 
 odc. 11 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy odc. 78
19:50 Uwaga! odc. 5574
20:10 Doradca smaku odc. 21 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2819 - serial
20:55 Milionerzy odc. 141
21:30 Życie bez wstydu odc. 9 s. 6
22:30 Martyna na krańcu świata 
 - Ciało i krew - film
23:35 Wierna - film
02:00 Co za tydzień odc. 887

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 618 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 619 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 67 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 830 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 111 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 777 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2814 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 703 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3812
16:30 Na ratunek 112 odc. 166 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 96 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2815 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 378 - serial
20:10 Apocalypto - film
23:00 Ślad odc. 17 - serial
00:00 Skradzione życie - film

14:55 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:45 Sensacje XX wieku

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

Wiosna 1917 r. w Rosji. Trzeci rok I wojny światowej. 
Kobiecy oddział Marii Boczkariewej trafia na front. 
Niebawem zyskuje miano „batalionu śmierci”.

Czasy cywilizacji Majów. Łapa Jaguar mieszka 
w wiosce, w której czas upływa na polowaniach, 
zabawie i troszczeniu się o bliskich. Pewnego dnia 
życie mieszkańców niszczy przybycie łowców 
niewolników.

„Apocalypto”
(2006r.) Polsat 20:10

„Batalion”
(2015r.) TVP 2 01:00



Wtorek, 5 lutego 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 108 - serial
07:05 Elif odc. 417 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 9 s. 1 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 61 s. 5 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 25 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 168 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
13:00 U wybrzeży Nowej Zelandii 
 odc. 8 - serial
14:00 Elif odc. 418 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 84 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 109 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3424
18:30 Korona królów odc. 169 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 85 - serial
21:00 Głębia ostrości
21:40 Echo serca odc. 4 - serial
22:35 Kompania X odc. 19 s. 3 - serial
23:25 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 9 s. 2 - serial
23:55 Żyje się tylko dwa razy - film
02:00 Uwięzieni w raju - film

05:50 Sąd rodzinny odc. 5 - serial 

06:50 Szpital odc. 203 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 7 s. 3 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 8 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 11 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 267 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 6 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 42 - serial 

14:55 Szpital odc. 204 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 9 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 10 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 177 - serial

18:25 Brzydula odc. 178 - serial

19:00 19+ odc. 12 - serial 

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 12 - serial

20:00 Czas patriotów - film

22:25 Ucieczka z Nowego Jorku - film

00:30 Agentka o stu twarzach 

 odc. 17 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 8 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 36 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 37 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 28
09:00 Septagon odc. 21 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 25
11:25 Benny Hill odc. 32
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 9 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 114 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 50
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 475 - serial
16:00 Paulina odc. 14 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 104 - serial
18:00 Septagon odc. 22 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 476 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 246 - serial
21:00 Potwór - horror
23:05 Trampolina odc. 9
00:05 Trampolina odc. 10

06:00 Niewolnica Victoria odc. 34
07:00 Zbuntowany anioł odc. 150
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 119 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 19 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 114 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 12 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 20 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 37 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 38 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 12 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 13 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 120 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 121 s. 3 - serial
20:00 Człowiek mafii - film
21:50 Siła rażenia - film
23:45 Dziewiąty legion - film
01:55 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Smutne potwory - film

09:25 Taxi-Teheran - dramat

11:00 Dom odc. 25 - serial

12:40 Krótka podróż - film

13:35 Chopin. Pragnienie miłości 

 - dramat

15:45 Zielone kasztany - film

17:20 Bodo odc. 9 - serial

18:25 Bodo odc. 10 - serial

19:30 Chuligan literacki

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Diabelskie nasienie - dramat

21:55 Charing Cross 84 - film

23:45 Sztuka neogotyku odc. 1 - serial

00:45 Mona Liza - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 463
07:00 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 123 - serial
08:15 Korona królów odc. 124 - serial
08:45 Flesz historii
09:15 Wojna totalna odc. 2 - serial
10:05 Sensacje XX wieku odc. 117
10:40 Spór o historię odc. 61
11:45 Polska Kronika Filmowa 1990  
 odc. 1
12:00 Blisko, coraz bliżej odc. 9 - serial
13:25 Wszystkie kolory świata 
 odc. 9 - serial
14:25 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 10 - serial
16:15 Marzyciele odc. 12
16:45 Nowa Huta walczy - film
17:40 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:10 Rozmowy o Niepodległości odc. 9
18:30 Polska Kronika Filmowa 1991  
 odc. 1
18:45 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 11 - serial
20:00 Jego imię Polska. Tadeusz  
 Kościuszko - film
21:05 Odkryć tajemnicę odc. 5 - serial
22:00 Jak było? odc. 25
22:40 Szczur - film
00:25 Sensacje XX wieku odc. 118

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Myśląc Ojczyzna
10:30 Wizyta Ojca św. Franciszka 
 w Zjednoczonych 
 Emiratach Arabskich
12:03 Informacje dnia
12:20 Teresa: Historia świętej Teresy 
 z Lisieux - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 108 - serial
14:50 Ojciec Klemens Vismara - film
15:20 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Bieg życia - film
23:45 Toliara - film

06:00 M jak miłość odc. 1417 - serial
06:55 Dobra wola
07:20 Na sygnale odc. 211 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie odc. 282
11:25 Rodzinka.pl odc. 105 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1994 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 16 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1417 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 25 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 107 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 252 - serial
19:00 Na sygnale odc. 42 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1994 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1995 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 80
20:55 M jak miłość odc. 1418 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Nawet nie wiesz, jak bardzo cię  
 kocham - film
00:35 Rodzinka.pl odc. 247 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 21 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2385

11:00 Ukryta prawda odc. 651 - serial

12:00 Szpital odc. 493 - serial

13:00 Szkoła odc. 394 - serial

14:00 Zakochani po uszy 

 odc. 11 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8

15:30 Szkoła odc. 395 - serial 

16:30 Szpital odc. 494 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 652 - serial 

18:30 Zakochani po uszy 

 odc. 12 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 79

19:50 Uwaga! odc. 5575

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2820 - serial

20:55 Milionerzy odc. 142

21:30 Zielona strefa - film

23:55 Superwizjer odc. 1149

00:30 Tu się gotuje! odc. 8 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 620 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 621 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 68 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 831 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 112 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 778 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2815 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 704 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3813
16:30 Na ratunek 112 odc. 167 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 97 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2816 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 379 - serial
20:05 Geneza planety małp - film
22:25 Ślad odc. 18 - serial
23:35 Ulice we krwi - film
01:35 Drużyna A - komedia

06:50 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:05 Sensacja XX wieku

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

Pracownik kasyna decyduje się z pomocą kolegi 
obrabować miejsce pracy, by zdobyć pieniądze 
na leczenie śmiertelnie chorej córki. Nie wszystko 
idzie zgodnie z planem.

Bagdad, rok 2003. Starszy chorąży Miller trafia 
na trop człowieka, który może mieć informacje na 
temat irackiego arsenału nuklearnego. Działania 
Millera są ograniczane przez wpływowego 
urzędnika USA.

„Zielona strefa”
(2010r.) TVN 21:30

„Człowiek mafii””
(2015r.) TV Puls 20:00
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 109 - serial
07:00 Elif odc. 418 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 10 s. 1 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 62 s. 5 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 26 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 169 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra 
13:00 U wybrzeży Nowej Zelandii 
 odc. 9 - serial
14:00 Elif odc. 419 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 85 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 110 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3425
18:30 Korona królów odc. 170 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 86 - serial
21:00 Uwięzieni w raju - film
22:40 Nasza królowa Elżbieta
23:45 Bez tożsamości 
 odc. 15 s. 2 - serial
00:35 Warto rozmawiać

05:50 Sąd rodzinny odc. 6 - serial 

06:50 Szpital odc. 204 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 9 s. 3 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 10 s. 3 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy 

 odc. 12 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 268 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 7 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 43 - serial 

14:55 Szpital odc. 205 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 11 s. 3 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 12 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 179 - serial

18:25 Brzydula odc. 180 - serial

19:00 19+ odc. 13 - serial 

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 13 - serial

20:00 Ramię za milion dolarów - dramat

22:40 Co z oczu, to z serca - komedia

01:15 Moc magii odc. 391

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 9 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 37 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 38 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 29
09:00 Septagon odc. 22 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 26
11:25 Benny Hill odc. 37
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 10 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 115 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 51
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 476 - serial
16:00 Paulina odc. 15 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 105 - serial
18:00 Septagon odc. 23 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 477 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 247 - serial
21:00 Podwójna tożsamość - film
23:00 Opętanie Michaela Kinga - horror
00:50 Trampolina odc. 11

06:00 Niewolnica Victoria odc. 35
07:00 Zbuntowany anioł odc. 151
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 121 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 20 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 115 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 12 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 12 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 21 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 38 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 39 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 13 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 13 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 122 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 123 s. 3 - serial
20:00 Krocząc wśród cieni - thriller
22:15 Nikita - film
00:30 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 9 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Którędy po sztukę odc. 81

08:40 Klub szachistów - film

09:20 Zielone kasztany - film

11:00 Siedlisko odc. 1 - serial

12:00 Siedlisko odc. 2 - serial

13:05 Szatan z siódmej klasy - film

15:00 Nie wolno przerwać spektaklu  

 - film

16:10 Legendy rocka odc. 46 - serial

16:35 Legendy rocka odc. 47 - serial

17:10 Gołąb przysiadł na gałęzi 

 i rozmyśla o istnieniu - dramat

19:00 Powidoki odc. 5 - serial

19:25 Dezerterzy odc. 54

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Gloria - komedia

22:20 Ostatni w Aleppo - film

23:30 John WIlson at the BBC Proms 

 - George & Ira Gershwin  

 Rediscovered

01:40 Charing Cross 84 - film

06:50 Był taki dzień odc. 464
07:00 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 125 - serial
08:10 Korona królów odc. 126 - serial
08:40 Jak było? odc. 29
09:25 Nowa Huta walczy - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 118
10:45 Jego imię Polska. Tadeusz  
 Kościuszko - film
11:45 Polska Kronika Filmowa 1991  
 odc. 1
12:00 Blisko, coraz bliżej odc. 10 - serial
13:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 10 - serial
14:45 O jedno miasto
15:15 Zapomniany bohater
15:45 Helikoptery w akcji odc. 3 - serial
16:50 Cudze listy - film
17:45 Sztab Generalny - film
18:20 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV
18:50 Polska Kronika Filmowa 1992  
 odc. 1
19:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 12 - serial
20:20 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 2 - serial
21:15 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 3 - serial
22:05 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 2 - serial
22:35 Aria dla atlety - film
00:30 Sensacje XX wieku odc. 119

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 15 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Trinity Goodheart - dramat
13:40 Betafo - film
14:00 Bieg życia - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 
16:30 Domek nr 6 - film
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Odkupienie - western
23:40 Procesja dziejów

06:00 M jak miłość odc. 1418 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 212 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 283
11:25 Rodzinka.pl odc. 106 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1995 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 17 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1418 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 26 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 108 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Halowy mityng Copernicus Cup  
 w Toruniu Lekkoatletyka
18:45 Halowy mityng Copernicus Cup  
 w Toruniu Lekkoatletyka
19:55 Halowy mityng Copernicus Cup  
 w Toruniu Lekkoatletyka
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1996 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 34 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 730 - serial
21:55 Na sygnale odc. 218 - serial
22:35 Wymarzona dziewczyna - dramat
00:05 Za marzenia odc. 7 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2386

11:00 Ukryta prawda odc. 652 - serial

12:00 Szpital odc. 494 - serial

13:00 Szkoła odc. 395 - serial

14:00 Zakochani po uszy 

 odc. 12 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8

15:30 Szkoła odc. 396 - serial 

16:30 Szpital odc. 495 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 653 - serial 

18:30 Zakochani po uszy 

 odc. 13 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 80

19:50 Uwaga! odc. 5576

20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2821 - serial

20:55 Milionerzy odc. 143

21:35 Szeregowiec Ryan - film

01:00 American Horror Story 

 odc. 1 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 622 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 623 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 69 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 832 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 113 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 779 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2816 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 705 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3814
16:30 Na ratunek 112 odc. 168 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 98 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2817 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 380 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 255 - serial
20:40 Drużyna A - komedia
23:05 Ślad odc. 19 - serial
00:05 Wykapany ojciec - dramat

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Siedlisko 10:10 Sensacje XX wieku

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

Rok 1997. Manhattan jest odciętą od świata wyspą, 
na którą zsyłani są najgroźniejsi przestępcy. Rządzą 
się własnymi prawami, a przeżyje ten, kto dostosuje 
się do panujących tam warunków.

San Francisco. Will Rodman pracuje w firmie 
farmaceutycznej. Marzy o stworzeniu leku, który 
mógłby uzdrowić ojca. Prowadzi badania na 
szympansie o imieniu Caesar.

„Ucieczka z Nowego Jorku”
(1981r.) TVN 7 22:25

„Geneza planety małp”
(2011r.) Polsat 20:05

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 0 -4 °C
 opady: 3 3 mm
 ciśnienie: 1005 1007 hPa
 wiatr: 14 14 km/h 

 temperatura: 1 -1 °C
 opady: 2 2 mm
 ciśnienie:  1008 1012 hPa
 wiatr: 14 14 km/h 

 temperatura: 0 -1 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1017 1020 hPa
 wiatr: 14 12 km/h 

 temperatura: 0 -2 °C
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 temperatura: -2 -3 °C
 opady: 1 1 mm
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 wiatr: 8 15 km/h 

 temperatura: -5 -7 °C
 opady: 0,8 0,8 mm
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 temperatura: -5 -7 °C
 opady: 0,7 0,1 mm
 ciśnienie: 1022 1024 hPa
 wiatr: 21 18 km/h 
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Kotlety jajeczne z kaszą jaglaną
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
50 g kaszy jaglanej
1 szklanka mleka
6 jajek
sól i pieprz
1 łyżka bułki tartej
1 łyżka posiekanego koperku
1/2 łyżki posiekanego szczypiorku
bułka tarta do obtoczenia
masło klarowane do smażenia

sposób wykonania:
Kaszę jaglaną przelej wrzątkiem. Odcedź, wlej mleko, przy-

kryj pokrywką i zagotuj. Gotuj pod przykryciem bez otwierania 
rondla przez 15 minut. 5 jajek ugotuj na twardo, jedno zostaw 
surowe. 

Kaszę i ugotowane jajka włóż do dużej miski, dokładnie roz-
gnieć widelcem. Dodaj surowe jajko, sól (ok. 1/2 łyżeczki), pieprz, 
1 łyżkę bułki tartej, koperek, szczypiorek. Dokładnie wymieszaj 
i uformuj 5 kotletów. Obtocz je w bułce tartej. Rozgrzej min. 
1/2 cm warstwę masła klarowanego. Gdy będzie gorące, włóż 
kotleciki, zmniejsz ogień do umiarkowanego i smaż powoli ru-
mieniąc przez ok. 3 minuty z każdej strony, następnie dosmaż 
jeszcze po około 1 minucie z dwóch stron.

smacznego! Sandra Dembska
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Śmierć na autostradzie
WŁOCŁAWEK  Podwłocławski odcinek autostrady A-1 był przez kilka godzin zablokowany z powodu ka-
rambolu, w którym uczestniczyło kilkanaście aut. Niestety śmierć na miejscu poniósł 38-letni pasażer skody, 
która uderzyła w tył ciężarówki. Trwa wyjaśnienie okoliczności wypadku

Do zdarzenia doszło w pią-
tek (25.01.19) w godzinach po-
rannych. Na autostradzie A-1 
pod Włocławkiem doszło niemal 
jednocześnie do kilku zdarzeń 

drogowych. Spowodowało to 
znaczne utrudnienia w ruchu 
– nitka w kierunku Łodzi była 
przez kilka godzin nieprzejezd-
na. Niestety śmierć na miejscu 

poniósł 38-letni pasażer skody.
Na miejscu wypadku pra-

cowały służby, w tym policjan-
ci, którzy organizowali objazdy 
i wykonywali czynności pod 

nadzorem prokuratora. Był przy 
nich obecny także biegły z za-
kresu wypadków drogowych, 
który wypowie się co do jego 
przyczyny.

Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że zdarzenie prawdopo-
dobnie zaczęło się od kolizji 
auta osobowego, gdzie kierujący 
stracił panowanie nad pojaz-
dem, uderzył w bariery i wpadł 
do rowu. Po tym zdarzeniu inne 
auta zaczęły hamować, nieste-
ty nie wszyscy kierowcy zdoła-
li bezpiecznie zatrzymać swoje 
pojazdy. Jednym z tych aut była 
skoda kierowana przez 33-latkę, 
która uderzyła w tył jadącej 
przed nią ciężarówki. Niestety 
w wyniku odniesionych obrażeń 

śmierć na miejscu poniósł 38-
letni pasażer. Z kolei kierująca 
i 6-letnie dziecko, które również 
jechało autem, przetransporto-
wani zostali do szpitala.

Apelujemy o ostrożność na 
drodze i zdjęcie nogi z gazu. 
Pamiętajmy, że zimowa aura 
tj. silne opady śniegu, oblodzo-
na nawierzchnia, ograniczo-
na widoczność mogą znacznie 
utrudniać jazdę i wymagają od 
kierujących większej niż zwy-
kle ostrożności. Jedźmy wolniej 
i zachowajmy większą niż za-
zwyczaj odległość od poprze-
dzającego pojazdu, aby w porę 
podjąć odpowiednie manewry.

(ak)
fot. KMP Włocławek

Kradzionym 
daleko nie zajechał
Niecałą godzinę cieszył się skradzionym rowerem 58-latek z pow. radziejowskie-
go. Zatrzymali go policjanci, którzy odzyskali utracone mienie.

Radziejów

O kradzieży właścicielka jed-
nośladu powiadomiła policjantów 
w niedzielę (27.01.19) wieczorem 
około 19.00. Jak powiedziała, pozo-
stawiła rower przy sklepie w Osię-
cinach. Po zrobieniu zakupów 

stwierdziła, że ktoś go ukradł. Po-
czątkowo szukała roweru samo-
dzielnie, co jednak nie przyniosło 
rezultatu. Wtedy zgłosiła sprawę 
policjantom.

Dzielnicowi bardzo szybko 

ustalili podejrzanego o ten czyn. 
Okazał się nim 58-latek mieszka-
jący w pobliskiej wsi. Na terenie 
jego posesji policjanci odnaleźli 
skradziony jednoślad. Identyfikacja 
roweru była prosta, gdyż został on 
wcześniej oznakowany i zarejestro-
wany przez radziejowskich poli-
cjantów.

Mężczyzna nie potrafił wyja-
śnić, dlaczego dokonał kradzieży. 
Za swój czyn został ukarany kilku-
setzłotowym mandatem. Odzyska-
ne mienie zwrócono właścicielce.

(ak)
fot. ilustracyjne

40-latka odnaleziona 
dzięki internetowi
Dzięki publikacji na jednym z portali społecznościowych informacji o poszukiwa-
niach 40-latki i mieszkankom Grabówca, które skojarzyły fakty, kobieta bezpiecz-
nie wróciła pod opiekę rodziny. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że kobieta 
wymaga stałej opieki i zażywa leki, a temperatury, które panują na zewnątrz nie 
sprzyjają pieszym wędrówkom.

Toruń

O zaginięciu 40-latki poli-
cjanci z Chełmży, gdzie miesz-
kała kobieta, zostali poinformo-
wani w minioną środę (23.01.19). 
Z relacji zgłaszającej rodziny wy-
nikało, że miała ona po porannej 

mszy spotkać się z mamą oraz 
bratem i razem z nimi wrócić do 
domu. Kobieta jednak nie przy-
szła na spotkanie, a z tej racji, że 
wymaga stałej opieki i przyjmuje 
leki, bliscy natychmiast zwrócili 

się o pomoc do policjantów. 
Dzień później (24.01.19) opu-

blikowano dane poszukiwanej 
i jej wizerunek z prośbą o pomoc 
w odnalezieniu. Komunikat ten 
policjanci zamieścili też na jed-

nym z popularnych portali spo-
łecznościowych i to był przysło-
wiowy strzał w dziesiątkę.

Jeszcze tego samego dnia 
mundurowi otrzymali informa-
cję z miejscowości Grabówiec, 
znajdującej się pomiędzy Wą-
brzeźnem a Brodnicą. Zatelefo-
nowała ekspedientka jednego 
z tamtejszych sklepów, która 
rozpoznała kobietę, bo ta weszła 
się ogrzać. Podczas rozmowy 
przyznała, że idzie do Brodnicy, 
a potem zamierza udać się do 
Warszawy. Z tej racji, że kontakt 
z 40-latką był trochę utrudnio-
ny, po jej wyjściu ekspedientka 
zatelefonowała do córki i opo-
wiedziała historię, która jej się 
przydarzyła. Ta natomiast sko-
jarzyła, że czytała w internecie 

o poszukiwaniach i poprosiła 
mamę, aby opowiedziała jej jak 
wyglądała nieznajoma. Okazało 
się, że wszystkie dane pasują do 
zaginionej 40-latki. Kobieta na-
tychmiast zadzwoniła na numer 
112 i poprosiła o połączenie z dy-
żurnym komisariatu w Chełmży.

Gdy policjanci otrzymali tę 
informację, zastępca komendan-
ta wraz z dzielnicowym ruszyli 
w kierunku wskazanej miejsco-
wości. Gdy tam dojeżdżali, zoba-
czyli stojącą na przystanku auto-
busowym przy drodze krajowej 
nr 15 kobietę. To była właśnie po-
szukiwana 40-latka. Kobieta zo-
stała bezpiecznie odtransporto-
wana do miejsca zamieszkania.

(ak)

19 zarzutów dla 17-latka
Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 17-latkowi, który 
jest podejrzany o liczne uszkodzenia mienia na tere-
nie Żnina. Nastolatek spray’em wykonał napisy, nisz-
cząc głównie elewacje budynków. Jego zachowanie 
oceni sąd.

Żnin

W ubiegłym roku do żnińskiej 
komendy wpłynęły pojedyncze 
zawiadomienia dotyczące uszko-
dzenia elewacji budynków. Nie-
znany wówczas sprawca czerwo-
nym spray’em wykonał na nich 
napisy. Były one na tyle charakte-
rystyczne, że wskazywały na tego 
samego autora.

Sprawą zajęli się kryminalni, 
którzy rozpoczęli poszukiwania 
grafficiarza. Na podstawie za-
branego materiału dowodowego 
oraz własnych ustaleń wytypo-
wali podejrzanego. Okazał się 
nim 17-letni mieszkaniec Żnina. 

W toku prowadzonego postępo-
wania funkcjonariusze ustalili, 
że żninianin „rysunków” wyko-
nał znacznie więcej. Nastolatek 
usłyszał 19 zarzutów uszkodzenia 
mienia o łącznej wartości strat 
przekraczającej 37 000 złotych na 
szkodę różnych pokrzywdzonych.

Zachowanie mężczyzny oceni 
sąd, do którego trafi akt oskarże-
nia. Zgodnie z kodeksem karnym 
za uszkodzenie mienia grozi kara 
pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do 5 lat.

(ak)
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areszt za pornografię nieletnich
BYDGOSZCZ  Na trzy miesiące do aresztu trafił 44-latek podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie 
treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Na jego trop wpadli policjanci z Olsztyna zajmujący się 
walką z cyberprzestępczością. Współpraca olsztyńskich i bydgoskich policjantów doprowadziła do zatrzy-
mania mężczyzny

Do zatrzymania bydgosz-
czanina doszło dzięki ustale-
niom policjantów z Olsztyna. 
Funkcjonariusze z Wydziału dw. 
z Cyberprzestępczością wpadli 
na trop mieszkańca Bydgosz-
czy. Z zebranych przez nich in-
formacji wynikało, że osoba ta 
może być w posiadaniu treści 
pornograficznych z udziałem 
małoletnich. Następnie ustale-
nia przekazali policjantom z Wy-
działu Kryminalnego Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy. 
Funkcjonariusze natychmiast 
zajęli się sprawą. Na podstawie 
zebranych informacji wytypo-

wali podejrzewanego.
We wtorek (22.01.2019) kry-

minalni namierzyli i zatrzyma-
li mężczyznę. Przeszukali jego 
miejsce zamieszkania. Tam za-
bezpieczyli laptopy, telefony, 
pendrive, karty pamięci, dysk 
zewnętrzny oraz płyty CD. 
Wstępne oględziny laptopa oraz 
telefonu potwierdziły wcze-
śniejsze ustalenia. W urządze-
niach znajdowały się zakazane 
pliki z filmami. 44-latek trafił do 
policyjnego aresztu. Bydgoscy 
śledczy zebrali materiał dowo-
dowy.

W środę (23.01.2019) krymi-

nalni doprowadzili zatrzymane-
go do prokuratury. Oskarżyciel 
przedstawił mu zarzut posia-
dania treści pornograficznych 
z udziałem małoletnich, a także 
ich rozpowszechniania w inter-
necie. Natomiast po przesłucha-
niu wnioskował do sądu o jego 
tymczasowy areszt.

Sąd po zapoznaniu się z ak-
tami sprawy przychylił się do 
wniosku prokuratora i areszto-
wał podejrzanego na trzy mie-
siące. Teraz może mu grozić kara 
pozbawienia wolności do 12 lat.

(ak)
fot. KWP Bydgoszcz

Żnin

Kradzież za wszelką cenę
Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat grozi 24-latkowi z Barcina, któ-
rego zatrzymali policjanci w związku z kradzieżą samochodu. Podczas ucieczki 
mężczyzna wypadł z drogi i uszkodził samochód, a sam doznał obrażeń ciała. Jak 
się ponadto okazało, złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

We wtorek (22.01.19) dyżur-
ny żnińskiej komendy otrzymał 
zgłoszenie o kradzieży pojazdu 
w Barcinie. Za sprawcą, który miał 
odjechać w kierunku powiatu mo-
gileńskiego, pojechali natychmiast 
policjanci z miejscowego komisa-
riatu. W Szczepanowie zastali wy-
wrócony w przydrożnym rowie 
samochód, a obok niego 24-latka 

z widocznymi obrażeniami ciała. 
Na podstawie zeznań świadków 
ustalili, że to właśnie on kierował 
skradzionym autem.

Jak się okazało barcinianin 
wykorzystał fakt, że pokrzyw-
dzony zostawił pojazd na ulicy 
z włączonym silnikiem i kluczy-
kiem w stacyjce. Gdy mężczyzna 
wszedł do sklepu, złodziej skorzy-

stał z okazji i odjechał. 24-latek 
w związku z odniesionymi obra-
żeniami został przewieziony do 
szpitala. Sprawdzenie w policyj-
nym systemie informatycznym 
wykazało, że mężczyzna ma są-
dowy zakaz prowadzenia wszel-
kich pojazdów mechanicznych, 
obowiązujący do kwietnia.   

Następnego dnia (23.01.19) 
policjanci doprowadzili podejrza-
nego do prokuratury, gdzie usły-
szał zarzut kradzieży oaz złama-
nia sądowego zakazu. Prokurator 
zastosował wobec niego dozór 
oraz zakazał mu opuszczać kraj. 
Za popełnione przestępstwa 24-
latkowi grozi kara pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

(ak)
fot. KPP Żnin

Rozbój 
z użyciem noża
Kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrza-
nych o rozbój. Sprawcy uderzyli pokrzywdzonego 
i grozili mu nożem. Dzięki szybkiej i skutecznej pracy 
funkcjonariuszy obaj podejrzani są już za kratami. 
Grozi im kara do 12 lat więzienia, ale nie krótsza niż 
3 lata.

Inowrocław

W rękach mundurowych są już 
dwaj sprawcy rozboju, do którego 
doszło w miniony piątek (18.01.19) 
w Inowrocławiu. Mężczyźni napadli 
na 52-letniego mężczyznę. Jeden 
ze sprawców groził pokrzywdzone-
mu nożem i uderzył go. Następnie 
napastnicy zabrali ofierze telefon 
komórkowy, a także pieniądze 
i uciekli. 52-latek zgłosił się na po-
licję, a funkcjonariusze rozpoczęli 
poszukiwania sprawców.

Kryminalni bardzo szybko 
ustalili tożsamość obu mężczyzn. 
Okazali się nimi dwaj mieszkańcy 
Inowrocławia w wieku 30 i 33 lata. 
Pierwszy z nich (30l.) został za-

trzymany w miniony poniedziałek 
(21.01.19) na jednej z ulic, w trakcie 
robienia zakupów. Drugi trafił do 
policyjnego aresztu dwa dni póż-
niej (23.01.19). Policjanci odwiedzili 
go w miejscu zamieszkania. Obaj 
w prokuraturze usłyszeli zarzut 
rozboju z niebezpiecznym narzę-
dziem. Decyzją Sądu Rejonowego 
w Inowrocławiu mężczyźni zostali 
tymczasowo aresztowani.

Za rozbój z użyciem niebez-
piecznego narzędzia grozi im kara 
do 12 lat więzienia, ale nie krótsza 
niż 3 lata.

(ak)

Radziejów

Weki z narkotyków?
Dzięki radziejowskim kryminalnym kolejne narkoty-
ki nie trafią na rynek. Policjanci zabezpieczyli blisko 
177g zakazanych środków. Trzej mężczyźni zamieszani 
w ten narkotykowy proceder usłyszeli już zarzuty.

Radziejowscy kryminalni 
otrzymywali sygnały o narko-
tykach, które zaczęły pojawiać 
się na terenie powiatu. W końcu 
ustalenia doprowadziły ich do 
27-latka z gminy Dobre, który 

mógł stać za tym procederem. 
W trakcie przeszukania pose-
sji gdzie mieszkał, policjanci 
znaleźli słoik wypełniony wo-
reczkami foliowymi z suszem 
roślinnym, proszkiem, krysz-

tałkami oraz tabletkami. Jak 
pokazały wstępne testy, były to 
metaamfetamina, amfetamina, 
marihuana oraz  tabletki eksta-
zy. Łącznie zabezpieczono 142 g 
narkotyków. Mężczyzna został 
zatrzymany.

Dalsze czynności w tej spra-
wie zaprowadziły policjantów 
na teren pow. aleksandrowskie-
go. Tam zatrzymano 22-latka, 
u którego znaleziono ok. 35 g 
amfetaminy oraz 35-latka, który 
w kieszeni miał woreczek stru-
nowy z niewielką ilością białego 
proszku. Zatrzymani już usły-
szeli zarzuty posiadania i udzie-

lania środków odurzających oraz 
substancji psychotropowych. 
Wobec 27-latka prokurator za-
stosował dozór. O wysokości 

kary dla zatrzymanych zdecy-
duje sąd.

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

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Kolorowanki dla dzieci

W nadchodzących  dniach  będziesz  duszą  każdego 
towarzystwa.  Nie  opieraj  się  więc,  jeśli  dostaniesz 
zaproszenia na weekendowe imprezy. Będziesz bry-
lować, twoje sugestie i rady spotkają się z wyjątkowo 
życzliwym przyjęciem. Sprawy, na których ci zależa-
ło, znajdą wreszcie rozwiązanie. Samotne Koziorożce 
powinny wybrać się na randkę.

Tydzień upłynie lekko i przyjemnie. W pracy nikt nie 
będzie na ciebie naciskał, współpracownicy sami po-
radzą sobie z zadaniami. W weekend postanowisz udać 
się na imprezę karnawałową. Zabawa dobrze ci zrobi. 
Uważaj jednak, by język nie rozplątał ci się za bardzo 
pod wpływem napojów wyskokowych. Ktoś może  to 
wykorzystać przeciw tobie.

Dobry czas na realizację planów pod tytułem „więcej 
pieniędzy, więcej wpływów”. Uporu i determinacji ci 
nie zabraknie. Pamiętaj, że masz do dyspozycji także 
urok osobisty i grono bliższych oraz dalszych znajo-
mych. Odkurz eleganckie stroje, koniecznie wybierz 
się do fryzjera i kosmetyczki. Wszystkie te działania 
niebawem zaprocentują.

We wszystkich dziedzinach będzie ci teraz sprzyjać 
szczęście. Czy  to sprawy zawodowe, czy szkolne, 
czy udział w konkursie – spodziewaj się sukcesu. 
Jest tylko jedno „ale”: musisz być bardzo skrupu-
latna  i  zwracać  uwagę  na  szczegóły,  bo  od  tego 
zależy powodzenie spraw.

Sprawy urzędowe zaprzątną twoją głowę. Coś trzeba 
będzie załatwić na szybko, a szef niechętnie będzie 
patrzył na to, by dać ci kilka dni wolnego. Na dodatek 
co chwila będzie zmieniał zdanie. Najlepiej, jeśli za-
chowasz spokój i poddasz się biegowi wydarzeń.

Dużo będzie się działo, ale nie łap kilku srok za ogon, 
bo kiepsko na tym wyjdziesz. Ustal, co jest najważ-
niejsze  i  konsekwentnie  realizuj  plan.  Za  kilka  dni 
poczujesz się zmęczony tym nadmiarem. Daj sobie 
czas na odpoczynek. W miłości spodziewaj się scen 
zazdrości.

Znajdź chwilę  i zastanów się, co sprawia ci przy-
jemność, wywołuje uśmiech na twojej twarzy? Jeśli 
okaże się, że  te pytania są dla ciebie zbyt  trudne, 
znaczy to, że za dużo wziąłeś na swoje barki. Pora 
odpuścić  i  zająć  się  sobą. W końcu  to najlepsza 
możliwa inwestycja.

Jeśli w przeszłości miałeś pomysł na  jakiś biznes, 
ale  temat nie wypalił,  teraz  znów da o  sobie  znać. 
Przeanalizuj  okoliczności  i  zastanów  się,  czy  to 
aby nie dobry moment, żeby coś zmienić. Będziesz 
pełen zapału do nowego. Czujesz, że  trzeba ruszyć 
z miejsca. Chęć zmian może dotyczyć także twojego 
związku. Czeka cię trudna, ale oczyszczająca, rozmo-
wa z partnerem.

Dyplomacja,  wyważone  sądy  i  empatia  będą  ci 
potrzebne w najbliższych dniach. Ktoś poprosi cię 
o pośredniczenie w prywatnej, nadzwyczaj delikat-
nej sprawie. Nie będziesz chciał odmówić. Trzy razy 
zastanów się, zanim coś powiesz. Jeśli rozegrasz to 
źle, cała sytuacja obróci się przeciw  tobie  i  zosta-
niesz oskarżony o wtykanie nosa w cudze sprawy.

Wpadniesz  w  wir  imprez  i  dobrej  zabawy,  nieco 
odsuwając pracę na dalszy plan. Znajomi będą do 
ciebie  lgnąć,  spodziewaj  się  częstych  odwiedzin. 
Wcześniej  zadbaj  o  zawartość  lodówki,  by  mieć 
czym poczęstować gości. Myślami wróć jednak na 
chwilę  do  spraw  zawodowych,  żeby  nie  przegapić 
nadarzającej się, korzystnej okazji.

W tym tygodniu będzie więcej niż zwykle okazji do od-
poczynku. W pracy niewiele będzie się działo, a jeśli 
już, to spodziewaj się raczej monotonnej, papierkowej 
roboty. Za to gorąco w sprawach sercowych. Uważaj 
na osobę, którą niedawno poznałeś. Dla ciebie to do-
piero  początek,  a  ona  już was widzi  przed  ołtarzem. 
Poczujesz się osaczony, i słusznie.

Od dawna czekasz na ciekawe propozycje zawodowe? 
Teraz jest ten czas, kiedy się pojawią. Odezwie się do 
ciebie  ktoś  ze  starych  znajomych  z  propozycją  spo-
tkania.  Nie  odmawiaj,  będziesz  miał  okazję  poznać 
wpływową osobę,  która  udzieli  ci  cennych  rad.  Jeśli 
nie chcesz się  rozchorować, nie bierz na siebie  żad-
nych dodatkowych obowiązków i odłóż sprzątanie na 
później.
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cierlica, bardko 
i co można zrobić z pokrzywy

RYPIN  Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie nie tylko eksploruje ale i organizuje. W tegoroczne fe-
rie zimowe zaprosiło dwójkę gości Violettę Szulc i Bartosza Kaniewskiego, ludzi trochę ze średniowiecza, 
trochę ze współczesności, aby podzielili się z dziećmi swoją wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie tkania 
materii

W dniach 22-23 stycznia w sie-
dzibie muzeum zorganizowano dla 
uczniów rypińskich szkół  warsz-
taty tkackie połączone z barwną 
opowieścią o tym rzemiośle, jed-
nym z najstarszych. Dzieci dowie-
działy się, że tkanina może być na 
początku np. nasionkiem lnu albo 
runem owcy. Poznały kolejne etapy 
produkcji surowca, sposoby uzy-
skiwania wpierw włókien, potem 
przędzy, a na końcu materiału. 
Teraz już wiedzą jak oddziela się 
osłonki łodyg w procesie międle-
nia, używając do tego cierlicy, na-
stępnie wyczesuje włókna ręczną 
szczotką i że jeśli się nie ma lnu, 
można zastąpić go… pokrzywami. 
Poznały budowę i zasady działania 
kołowrotka, przędąc na nim nici 
lniane i wełniane.

Końcowy etap, czyli samo tka-
nie, okazało się procesem wyma-
gającym cierpliwości, dokładności 
i czasu, ale na tyle fascynującym, 
że smartfony poszły w odstawkę 
i dzieci z zapałem tworzyły swo-
je pierwsze krajki i miniaturowe 
gobeliny. Pracowały na krosien-
kach i krośnie poziomym, poznały 
również tajniki tkania na bardku, 
prostym i bardzo starym przyrzą-
dzie używanym już w starożytnym 
Rzymie. Zobaczyły jakie możliwo-
ści dają tabliczki tkackie, nieskom-
plikowane urządzenie, na którym 
praca wymaga dużej wprawy i uwa-
gi. Zajęcia tak im się spodobały, że 
chciały nauczyć się jeszcze czegoś 
nowego.

Prowadzący zaproponowali 
robienie lalek-motanek. Są to za-

bawki, których nie kupi się nawet 
w największym sklepie, takież to 
unikalne przedmioty. Jeden z mło-
dych twórców motanki powiedział, 
że pozwoli się nią bawić swoim ku-
zynkom, ale tylko u niego w domu 
i pod kontrolą. Pod koniec zajęć 
dzieci wyraziły gotowość uczest-
niczenia w kolejnych, najlepiej jak 
najszybciej.

Dyrektor muzeum ma tę suge-
stię wziąć pod uwagę, widząc jaką 
sprawił przyjemność najmłodszym 
obywatelom. Tym bardziej, że wca-
le nie tak dawno w Rypinie istniała 
firma  tkacka.

– Jeszcze 40 lat temu, a nawet 
trzydzieści kilka, działał w mie-
ście zakład Rzut, który mieścił się 
przy ulicy Kościuszki. Panie tkały 
na pięknych wielkich krosnach ar-

cydzieła. Były to gobeliny przed-
stawiające różne sceny historycz-
ne i codzienne, także kompozycje 
kwiatowe. To wszystko trafiało 
na półki sklepów Cepelii w całym 
kraju. Pracowała w nim moja bab-
cia, przeto jako dziecię bywałem 
w zakładzie gościem. Pamiętam te 
ogromne krosna i bardzo żałuję, że 
nie zachowały się, że nawet jedno 
nie przetrwało i nie trafiło do na-
szego muzeum. Ongiś tkactwo było 
powszechną czynnością, w każdym 
domostwie zimą kobiety przędły, 
tkały, szyły dla siebie i swojej ro-
dziny. Jeśli ktoś czytając ten mate-
riał, przypomni sobie, że gdzieś na 
strychu, w piwnicy, na dnie szafy, 
a może na ścianie w pokoju ma go-
belin z rypińskiego zakładu i jest 
to możliwe do potwierdzenia, bar-

dzo bym prosił o przekazanie go 
do muzeum. Dla nas to bezcenna 
materialna pamiątka, ślad dawnego 
zakładu funkcjonującego w Rypinie 
– powiedział  Andrzej Szalkowski, 
dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyń-
skiej. – Dzisiaj tkactwo ręczne jest 
działalnością artystyczną. Możemy 
się pochwalić, że rodowita rypi-
nianka Bożena Giedych jest uzna-
ną artystką tworzącą gobeliny. 
Współpracuje z naszą instytucją 
i co najważniejsze była inspirator-
ką i współzałożycielką rypińskiego 
liceum plastycznego.

Redakcja przyłącza się do 
prośby dyrektora Szalkowskiego 
o przekazanie muzeum gobelinów 
z rypińskiej manufaktury, jeśli ktoś 
taką tkaninę w domu posiada.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Karnawał dla dzieci w rusinowie
GMINA RYPIN  Koło gospodyń wiejskich, sołectwo, sponsorzy postanowili, jak co roku, urozmaicić naj-
młodszym ferie i zorganizowali zabawę taneczną

Udało im się porozumieć ze 
Świętym Mikołajem, który roz-
dawszy prezenty dzieciom na 
całym świecie, zatrzymał się na 
dłużej w rypińskim powiecie. 
Ostatnio był widziany 12 stycz-
nia w Półwiesku Małym, więc 
czym prędzej został zaproszony 
do Rusinowa, nim odjedzie na 
dobre do Laponii.

W sobotę 26 stycznia Marze-
na Jankowska, sołtys Rusinowa, 
członkinie koła gospodyń: Wan-

da Pawlak, Hanna Krzyczkowska, 
Krystyna Cieślińska oraz radny 
Sławomir Rumiński przygotowa-
li uroczystość i paczki, bo worek 
Mikołaja był już zupełnie pusty. 
Na stołach pojawiły się owoce, 
słodkości i napoje. Marta Kaba-
cińska udekorowała pięknie salę 
i czekano na pierwszych gości. 
Młodsze dzieci przybyły z opie-
kunami, starsze same, na przy-
kład 12-letni Jakub, który powie-
dział:

– Zabawa mi się podoba, 
przyszedłem tutaj z kolegami. 
W Mikołaja wierzę umiarkowa-
nie, właściwie nie wiem, co bym 
chciał dostać, wszystko mam. 
Może coś do domu, na przy-
kład telewizor – zastanawiał 
się. – Będę szczęśliwy z każdego 
prezentu, bo ja w ogóle jestem 
szczęśliwym chłopakiem.

Zuzia, która chodzi do piątej 
klasy, bawiła się z dwiema kole-
żankami. W paczce od Mikołaja 

dziewczęta spodziewają się sło-
dyczy i oranżadek. Jedna z nich 
chciałby dostać Xbox, natomiast 
Zuzia komputer.

– W domu są dwa laptopy 
ale jeden ma popsutą ładowar-
kę. Gdybym miała nowy kom-
puter grałabym, oglądała filmy 
i odrabiała prace domowe z in-
formatyki. Chciałabym dostać 
też najnowszy dodatek do The 
Sims 4 – powiedziała Zuzia, in-
formując, że komputer bez gier 
jest niewiele wart.

W przerwie między kolej-
nym tańcami ośmioletnia Zo-
sia, która przyszła na zabawę 
ze swoją najlepszą przyjaciółką 
i jednocześnie kuzynką Oliwką, 
zdemaskowała Mikołaja, na któ-
rego wszyscy tak czekali.

– To będzie oszust! Na pew-
no nie będzie to prawdziwy 
Święty Mikołaj, tak jak w ze-
szłym roku nie był prawdziwy. 
Zawsze widzę gumkę przy bro-
dzie. Chciałabym dostać Play-
mobil, bo kolekcjonuję. Lubię 
się bawić w berka i w chowane-

go, tańczyć też lubię, ale tutaj 
się trochę z Oliwką wstydzimy.

Mimo brody na gumkę część 
dzieci nie miała wątpliwości, 
że to najprawdziwszy Mikołaj. 
W końcu rozdawał paczki, moż-
na było usiąść na jego kolanach 
i pozować do zdjęć. Nawet po-
dejrzliwa Zosia razem z kuzynką 
zaryzykowały wspólną fotogra-
fię ze świętym.

Sołtys Marzena Jankowska, 
która wraz z koleżankami i ko-
legą włożyła dużo pracy w przy-
gotowanie imprezy, powiedziała 
nam skąd wzięła na nią pienią-
dze. – Od prawie dziesięciu lat 
robimy karnawałową zabawę 
dla najmłodszych mieszkańców 
wsi połączoną z wizytą Świętego 
Mikołaja. Środki na jej organiza-
cję pochodzą z funduszu sołec-
kiego, dokłada się nasze koło 
gospodyń wiejskich i sponsorzy 
– firmy Emix i Zalmet. Dekora-
cję sali wykonała własnoręcznie 
i na swój koszt Marta Kabaciń-
ska.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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W sześć dni 
dookoła świata z biblioteką

RYPIN  Ferie już minęły lecz pozostały wspomnienia. W Rypinie dzieci miały sporo atrakcji, mogły brać 
udział w różnorakich warsztatach, zajęciach sportowych, obejrzeć bajki w kinie i udać się w daleką po-
dróż. Na razie nie osobiście, tylko wirtualnie, w końcu do wyprawy dookoła świata trzeba się solidnie 
przygotować

Filia Miejsko-Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej mieszcząca się 
przy ul. Wojska Polskiego 9 zor-
ganizowała zajęcia dla uczniów, 
które były połączeniem zabawy 
z nauką. Codziennie odkrywali 
przynajmniej jeden kontynent, 
poznając jego przyrodę, miesz-
kańców i zabytki. 

Wystartowali 14 stycznia 
z Afryki, by skończyć swą eskapa-
dę w Europie 24 stycznia. Na po-
mysł wspólnej wyprawy wpadła 

Magdalena Szczepańska, na co 
dzień pracująca w filii biblioteki.

– Wyszłam, rzecz jasna, od 
tytułu książki Juliusza Verne-
’a „W 80 dni dookoła świata”. Prócz 
wspólnego zwiedzania wszystkich 
kontynentów poznałam dzieci ze 
słowiańską mitologią. Były też 
gry i zabawy. Na przykład rysu-
jąc z zasłoniętymi oczami, mu-
siały pokonać labirynt. Pozostali 
uczestnicy je naprowadzali. Pod-
stawy programowania poznawa-

ły z pomocą robota Photona. Po 
wspólnym posiłku grały w plan-
szówki. Ze względu na warunki 
lokalowe mogliśmy przyjąć tylko 
dziesiątkę dzieciaków. Zajęcia za-
czynały się o jedenastej, trwały 
trzy i pół godziny – powiedziała 
instruktorka.

O tym czy i jaki rejon świata 
miałyby ochotę odwiedzić, same 
nam opowiedziały. – Dowiedzia-
łem się, że największa na świecie 
pustynia to Sahara, ale na nią nie 

chciałbym pojechać bo za gorą-
co – wyjaśnił swoje obawy przed 
upałem jeden z chłopców.

Kolejny nie obawiał się wyso-
kiej temperatury i wyraził goto-
wość zwiedzenia Afryki ze wzglę-
du na zwierzęta, które w niej 
mieszkają.

– A ja bym chciał pojechać 
na biegun północny i zobaczyć 
Świętego Mikołaja i pingwiny. 
Chciałbym pomieszkać w igloo. 
W szkole nas uczono, że Eskimosi 

nie mogą odmawiać – zapalił się 
do arktycznej podróży kolejny 
uczestnik zajęć, przeoczywszy 
w swoich planach fakt, że pingwi-
ny mieszkają na biegunie połu-
dniowym.

Dzieci były zgodne w jednym. 
Zajęcia im się podobały i zamie-
rzają w nich uczestniczyć powtór-
nie, jeśli tylko będą prowadzone 
w wakacje albo kolejne ferie.

Tekst i fot. (jd)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aby og³oszenie ukaza³o siê w tygodniku: 

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH

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

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

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

Aby nadaæ og³oszenie : 

Og³oszenia do kolejnego numeru przyjmujemy do godziny 16    w poniedzia³ki00

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

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupię/Sprzedam
Fiat Uno w wersji F.I.R.E, pojemność 
1.0, benzyna. Kilka ognisk korozji 
i podłoga w stanie dostatecznym. Małe 
wgniecenie z przodu na masce. Auto 
mechanicznie bardzo dobre. Pali bez 
problemu nawet w duży mróz, silnik 
chodzi równo i bezproblemowo. Niedaw-
no wymieniałem nagrzewnicę, wcześniej 
termostat, więc auto szybko osiąga 90 
stopni. Drugi właściciel. Auto jest po 
wymianie rozrządu i oleju. Przegląd do 
lutego 2019, OC do marca 2019. Do auta 
dorzucam dwa komplety opon letnich. 
Cena 1 000 zł do negocjacji. Tel. 609 
884 160

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

Serwisy
Auto-Zarębski naprawy bieżące, geometria kół 
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

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

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

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

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

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 

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 tre-
ści „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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupię knury, maciory, gotówka lub przelew, od-
biór z gospodarstwa, waga!!! tel. 725 804 742

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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za treść zamieszczonych ogłoszeń.
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87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 22 
tel. (56) 493 41 50
e-mail: redakcja@wpr.info.pl
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O G Ł O S Z E N I ECentrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowalewo 
Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel.517 710 
660

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam kota persa i bryczkę, tel. 880 409 583

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

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

Sprzedam przyczepę 3,5 T, sztywna, kamień po-
lny, działkę pod zabudowę przy lesie, 30 arów, 
tel. 782 531 167 

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

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

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

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

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

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

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

Sport/rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stacje paliw

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

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

Transport

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145
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sosnowo wygrało turniej
PIŁKA NOŻNA  W minioną sobotę w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Napiórkowskie-
go w Rogowie odbył się turniej piłki nożnej halowej zorganizowany przez wójta Zbigniewa Zgórzyńskiego 
i przewodniczącego gminnej rady Marka Długokęckiego. Wygrało Sosnowo

W fazie grupowej najwyższe 
wygrane zanotowały m.in. Roje-
wo, które pokonało 6:0 Pręczki 
II i OSP Świeżawy, które w takim 
samym stosunku ograły Czumsk 
Mały. Pozostałe spotkania były 
bardziej zacięte, nie brakowało 
gier zakończonych podziałami 
punktów, czyli remisami. Po tych 
rozstrzygnięciach rozegrano fazę 
półfinałów. Sosnowo II pokonało 
OSP Rogowo 4:1; OSP Świeżawy 

zwyciężyło Korzeniewo 6:3; OSP 
Rogowo przegrało z Korzenie-
wem 0:4 zaś Sosnowo II ograło 
OSP Świeżawy 4:1. Ostatecznie 
I miejsce zajęło Sosnowo II, II 
miejsce przypadło OSP Świeżawy, 
a III miejsce wywalczyło Korze-
niewo.

– Cieszymy się, że zgłosiło się 
aż tyle zespołów i że frekwencja 
była taka wysoka. To ważne, aby 
mieszkańcy gminy uczestniczyli 

w tego typu wydarzeniach i żeby 
chcieli uprawiać sport. Planujemy 
kolejne imprezy, mamy pomysł 
na turniej piłkarski i siatkówkę, 
ale też na biegi czy wyścig rowe-
rowy. Dzięki temu możemy nie 
tylko integrować lokalne środo-
wisko, ale i promować aktywność 
fizyczną – mówi wójt gminy Ro-
gowo Zbigniew Zgórzyński.

Najlepszym strzelcem okazał 
się Paweł Kukowski z OSP Świe-

żawy, a najlepszym bramkarzem 
Szymon Dębski z Sosnowo II. Na 
najlepszych czekały oczywiście 
laury, Zawody sędziowali Mariusz 
Woźnikowski i Jarosław Ziółkow-
ski. Poniżej składy zespołów z po-
dium.

Sosnowo II: Marcin Budza-
nowski, Dariusz Budzanowski, 
Krystian Zdechlik, Dawid Kuciń-
ski, Mariusz Werner, Tomasz Mo-
tylewski, Patryk Rosiak, Szymon 

Dębski.
OSP Świeżawy: Jarosław Ko-

pyciński, Arkadiusz Rozpierski, 
Robert Skonieczny, Patryk Kamiń-
ski, Mateusz Rozpierski, Sebastian 
Wietrzykowski, Paweł Kukowski.

Korzeniewo: Dariusz Topo-
lewski, Tomasz Topolewski, Sła-
womir Topolewski, Michał Ziół-
kowski, Dawid Włodarczyk, Jakub 
Faldowski.

(ak), fot. nadesłane

Gmina Brzuze

Dzień Babci i Dziadka w Ostrowitem
Tradycyjnie gospodynie z Ostrowitego zorganizowały spotkanie z okazji święta 
babć i dziadków. Uroczystość odbyła się 22 stycznia 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ostrowitem co roku obchodzi 
Dzień Babci i Dziadka. Z tej oka-
zji członkowie spotykają się przy 
wspólnym posiłku. Tak jak po-
przednio, spotkanie zostało przy-
gotowane w sali Szkoły Podstawo-
wej w Ostrowitem. 

- W kole mamy bardzo dużo 
babć. Są nie tylko babcie, ale i pra-
babcie. Mamy również jednego 
dziadka, ponieważ do koła należy 
również pan sołtys – mówi prze-
wodnicząca KGW w Ostrowitem 
Daniela Trędewicz. 

Członkom KGW towarzyszy-
li zaproszeni goście. Byli to: wójt 
gminy Jan Koprowski, radny Błażej 
Makuch, pracownicy urzędu gminy 
oraz proboszcz parafii Ostrowite 
ks. kan. Zbigniew Morawski. Wszy-
scy spędzili czas na spokojnie, roz-
mawiając. Nie zabrakło „Sto lat” dla 
wszystkich babć oraz dziadka. 

To nie koniec uroczystości dla 
koła. Już niedługo KGW w  Ostro-
witem będzie świętować jubileusz 
55-lecia istnienia. 

Tekst i fot. (dr)
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