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Śmiecenie  
nie popłaca
52-latek z Rypina poniósł konsekwencję za zaśmie-
canie. Mężczyzna wyrzucił na nienależącym do nie-
go gruncie różnego rodzaju śmieci. Został ukarany 
mandatem.

Gmina Rypin

Rypiński dzielnicowy z te-
renu gminy Rypin został poin-
formowany przez pracowników 
urzędu gminy, że ktoś w miej-
scowości Sikory, przy drodze, 
wyrzucił różnego rodzaju śmie-
ci. Były to: plastik, gumowe opo-
ny i inne nieczystości.

– W wyniku podjętych czyn-
ności służbowych policjanci 
szybko ustalili, że sprawcą tego 
zanieczyszczenia jest 52-letni 
mieszkaniec Rypina. Dzielnico-
wy udał się do niego i poinfor-
mował o popełnieniu wykrocze-
nia. Mężczyzna został ukarany 
mandatem za naruszenie prze-

pisu określonego w art. 154 § 2 
kodeksu wykroczeń, który sta-
nowi, że karą grzywny do 1000 
złotych lub karą nagany może 
zostać ukarana osoba, która 
wyrzuca na nienależącym do 
niej gruncie polnym kamienie, 
śmieci, padlinę lub inne nieczy-
stości – wyjaśnia st. asp. Dorota 
Rupińska z Komendy Powiato-
wej Policji w Rypinie.

Mężczyzna została również 
zobowiązany do uprzątnięcia 
śmieci, co uczynił.

(ak)
fot. KPP Rypin

Kasia miała ambitne plany na 
przyszłość. W październiku  chciała 
rozpocząć studia magisterskie na 
Politechnice Gdańskiej. Choroba 
sprawiła, że jej marzenia i dotych-
czasowe życie runęły w gruzach.

– O wszystkim poinformował 
nas telefonicznie chłopak Kasi – Pa-
weł. Nieprzytomną siostrę zabrano 
do szpitala w Bedford. Jednak po kil-
ku godzinach przetransportowano 
ją do placówki w Cambridge, gdzie 
przeszła kilka poważnych operacji. 
Pierwsze dwa tygodnie to była wal-
ka o życie Kasi. Lekarze podjęli m. 
in. decyzję o usunięciu części czasz-

ki w celu zmniejszenia ciśnienia. Jej 
stan był krytyczny. Gdy po przylo-
cie do Wielkiej Brytanii w szpitalu 
zobaczyłem siostrę, nie poznałem 
jej. Pamiętam, że miała opuchnię-
tą twarz i znajdowała się w śpiącz-
ce farmakologicznej – wspomina 
Grzegorz Pankowski.

Młodej kobiecie w przeszłości 
zdarzały się zasłabnięcia i omdle-
nia. Z tego też powodu miała indy-
widualny tryb nauczania przez cały 
okres liceum. Po zdanej maturze 
rozpoczęła studia na kierunku die-
tetyka, ale po roku przeniosła się 
na zarządzanie. W zeszłym roku 

zdała egzamin licencjacki z wyni-
kiem bardzo dobrym.

– Kasia chętnie pomagała in-
nym, a teraz sama tej pomocy po-
trzebuje – mówi Danuta Pankow-
ska. – Zawsze była uśmiechniętą 
i pogodną dziewczyną. Modlimy 
się wszyscy, aby mogła wrócić do 
rodzinnego domu – tylko nikt nie 
wie, w jakim wróci stanie. Jako 
rodzice prosimy o jakiekolwiek 
wsparcie finansowe, abyśmy mogli 
zapewnić Kasi jak najlepszą opiekę 
medyczną i jej powrót do kraju. Za 
każdą złotówkę z góry serdecznie 
dziękujemy.

24-letnia kobieta przechodzi 
obecnie rehabilitację. Czy wróci do 
dawnej sprawności? Lekarze nie są 
wstanie odpowiedzieć na to pyta-
nie. Rodzina i bliscy nie tracą na-
dziei i liczą na szybki powrót Kasi 
do kraju. Każdy kto zechce nawet 
najdrobniejszą kwotą wesprzeć 
mieszkankę Kiełpin, może dokonać 
wpłaty na specjalne konto banko-
we: Bank Spółdzielczy w Kowalewie 
Pomorskim O/Radziki Duże, Danu-
ta i Stanisław Pankowscy, numer 
konta: 67 9496 0008 0008 7607 
3000 0001 z dopiskiem „darowizna 
dla Kasi na pomoc i ochronę zdro-
wia”.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane
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Zaprezentowali „piątkę PiS-u”
RYPIN  Nowa „piątka” PiS, czyli propozycje rządu Prawa i Sprawiedliwości dla Polaków przed-
stawiła w Rypinie poseł Joanna Borowiak

R E K L A M A

Przypomnijmy, w związku 
z wygaśnięciem mandatu rad-
nego Jarosława Sochackiego, 
który objął funkcję starosty, 
zarządzono wybory uzupeł-
niające do Rady Miasta Rypin. 
10 marca ponownie do urn 
wyborczych udadzą się miesz-
kańcy z okręgu nr 5 obejmują-
cego ulice: Kolorowa, Młyńska, 
Ogrodowa, Radosna, Spokojna, 
Warszawska 41-86, Wspólna. 
O głosy powalczy aż sześciu 
kandydatów: radny kadencji 
2014-2018 – Andrzej Pacer, były 
prezes Zakładu Utylizacji Od-
padów Komunalnych – Edward 
Skiba, ubiegłoroczny kandydat 
na wójta gminy Brzuze – Piotr 
Manelski, były starosta i wice-
starosta Marek Tyburski, Adrian 
Łupiński oraz Michał Kluczyń-

ski.
– Mieszkam przy ulicy Spo-

kojnej i dobrze znam proble-
my i oczekiwania mieszkańców 
okręgu wyborczego nr 5 – mówi 
kandydat na radnego Marek Ty-
burski. – Będę zabiegał m. in. 
o budowę ronda na skrzyżowa-
niu ulic Warszawska-Spokojna-
Młyńska oraz położenie asfaltu 
na odcinku łączącym ul. Ogro-
dową z ul. Mławską. Uważam, 
że należy wspierać działania 
antysmogowe oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy i tere-
nów inwestycyjnych. Miesz-
kańcy oczekują także budowy 
obwodnicy i ciągów pieszo-ro-
werowych. W latach 2006-2014 
pełniłem funkcję starosty ry-
pińskiego. W tym okresie szpi-
tal został wyremontowany 

oraz zyskał nowoczesny sprzęt, 
m. in. tomograf. Przy Zespole 
Szkół nr 2 w Rypinie powstały 
warsztaty szkolenia zawodo-
wego, a przy Zespole Szkół nr 
4 w Nadrożu internat. Wartość 
wszystkich wykonanych inwe-
stycji wyniosła ok. 57 mln zł, 
w tym środki unijne ok. 30 mln 
zł. Chciałbym swoje doświad-
czenie i otwartość do współ-
pracy wykorzystać dla szyb-
szego rozwoju gospodarczego 
i społecznego naszego miasta.

Głosowanie rozpocznie się 
o godz. 7.00 i potrwa do 21.00. 
Do tej pory rada miasta pracuje 
w czternastoosobowym skła-
dzie. Nazwisko nowego radne-
go poznamy wkrótce.

Adam Wojtalewicz

Rypin

Znów powalczą o nasze głosy
Na 10 marca komisarz wyborczy wyznaczył termin wyborów uzupełniających 
w okręgu nr 5 w Rypinie. Kto zdobędzie mandat radnego?

W poniedziałek 25 lutego ry-
piński magistrat był miejscem 
spotkania z Joanną Borowiak, 
która omówiła założenia naj-
nowszej podstawy programowej 
Prawa i Sprawiedliwości. Założe-
nia „piątki” przedstawiono pod-
czas sobotniej konwencji Prawa 
i Sprawiedliwości w Warszawie. To 
między innymi: rozszerzenie pro-
gramu 500+ na pierwsze dziecko, 
„trzynastka” dla emerytów, a tak-
że brak podatku PIT dla młodych 
pracowników do 26. roku życia.

Konferencja z udziałem po-
seł Joanny Borowiak oraz włoda-
rza miasta Pawła Grzybowskiego 
była kolejnym spotkaniem w ra-
mach promocji „Nowej Piątki 

PiS”. Na spotkaniu pojawili się m. 
in. przedstawiciele mediów lo-
kalnych, radni, nauczyciele oraz 
urzędnicy. Piątka rozpisana jest 
według punków: 1. Rodzina, 2. 
Młodzi, 3. Praca, 4. Starsi i słabsi, 
5. Infrastruktura. W przeważa-
jącej części rządowe propozycje 
związane są z założeniami polity-
ki społecznej.

Punkt pierwszy: Rodzina
– Na tę propozycję czekało 

wielu Polaków. Proponujemy 500 
zł już od pierwszego dziecka. Pro-
gram 500+ miał zwiększyć dziet-
ność Polaków i tak się stało. Pie-
niądze na pierwsze dziecko będą 
wypłacane już od lipca tego roku 
– komentuje posłanka.

Punkt drugi: Młodzi
– Chcemy, by młodzi ludzie 

mieli łatwiejszy start w dorosłe 
życie, w samodzielność. Osobom 
do 26 r.ż., pracującym proponuje-
my PIT 37 w wysokości 0% – do-
daje poseł Borowiak.

Punkt trzeci: Praca
Obniżenie kosztów pra-

cy, czyli około dwukrotne pod-
wyższenie kosztów uzyskania 
przychodu. To także obniżenie 
PIT-u dla osób pracujących. To 
propozycja skierowana zarówno 
do osób młodych jak i starszych, 
aktywnych zawodowo. Praca jest 
bardzo ważnym aspektem, war-
tością nie do przecenienia. W tej 
chwili mamy najniższe bezrobo-

cie w historii.
Czwórka to Starsi i Słabsi
– Adresujemy ten punkt do 

emerytów. W założeniu ma to być 
świadczenie dla emerytów w wy-
sokości 1100 złotych, tak zwana 
„trzynastka” dla emerytów. „Trzy-
nastki” mają być wypłacane od 
maja 2019 roku – wyjaśnia Boro-
wiak. – Każdorazowo, jeden raz 
w roku będzie wypłacane takie 
świadczenie emerytom. To też 
jest forma pomocy osobom star-
szym i słabszym. Chcemy, by to 
świadczenie było kontynuowane 
w kolejnych latach. To obok pro-
gramów już realizowanych kolej-
ny ważny punkt naszego progra-
mu.

Punkt piąty: 
Infrastruktura
– Do naszych biur przychodzili 

mieszkańcy, którzy prosili o przy-
wrócenie komunikacji – mówiła 
Joanna Borowiak. – Połączenia 
autobusowe zostały zredukowane 
o połowę. Odczuwają to mieszkań-
cy gminy, wsi, powiatów. Dlatego 
przekażemy środki do samorzą-
dów. Połączenia mają ruszyć już od 
kwietnia, w marcu zostanie przy-
gotowana ustawa o transporcie 
drogowym.

Już w czerwcu i w lipcu będą 
prezentowane jeszcze inne punkty 
programu, na powyższe propozy-
cje PiS przeznacza  łącznie od 35 do 
40 mld zł.                             (mr)

Rypin

Potrącenie na pasach
Policjanci ukarali mandatem sprawcę kolizji drogo-
wej. Kierowca forda potrącił pieszego, który przecho-
dził przez jezdnię na pasach.

W środę (20.02.19 r.) ok. godz. 
13.40 dyżurny policji otrzymał 
zgłoszenie o zdarzeniu drogo-
wym w Rypinie przy ul. Kościusz-
ki. Miało dojść tam do potrące-
nia pieszego. Natychmiast udali 
się tam policjanci. Jak ustalili na 
miejscu, 37-letni kierowca forda 
nie ustąpił pierwszeństwa idące-

mu na oznakowanym przejściu 
dla pieszych 15-latkowi, w wy-
niku czego doszło do jego po-
trącenia. Pieszy został zabrany 
karetką do szpitala, na szczęście 
nie odniósł poważnych obrażeń. 
Sprawca kolizji został ukarany 
mandatem.

(ak), fot. KPP Rypin
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Prawie setka u strażaków
GMINA RYPIN  W sobotę 23 lutego strażacy z OSP w Kowalkach spotkali się na zebraniu sprawozdaw-
czym, aby podsumować swoją działalność. Zaplanowali też kolejne przedsięwzięcia

R E K L A M A

Wśród licznie przybyłych go-
ści byli obecni m. in.: dh. Zdzisław 
Dąbrowski – wiceprezes Zarządu 
Głównego ZOSP RP w Warsza-
wie, mł. bryg. Andrzej Górecki – 
z-ca komendanta powiatowego 
PSP w Rypinie, Janusz Tyburski 
– wójt gminy Rypin, Beata Nejno 
– dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kowalkach, Dorota Grudzińska 
– kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kowalkach, Wiesła-
wa Sokołowska – przewodnicząca 
Rady Gminy Rypin, Tomasz Je-
zierski – prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Rypinie, 
Wojciech Czapliński – wiceprezes 
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Ry-
pinie, Jan Wysocki – członek Za-

rządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Rypinie oraz Ireneusz Wi-
śniewski – prezes WOSP Zakrocz. 
Po przyjęciu porządku zebrania 
nastąpiło odczytanie sprawozdań. 
Wśród poruszanych tematów były 
sprawy finansowe związane z roz-
budową remizy i zakupem sprzę-
tu. Efektem spotkania było jedno-
głośnie udzielone absolutorium 
dla obecnego zarządu.

– Chciałbym złożyć podzięko-
wania władzom gminy Rypin, Ko-
mendzie Wojewódzkiej PSP w To-
runiu, Komendzie Powiatowej PSP 
w Rypinie oraz Zarządowi Oddzia-
łu Gminnego ZOSP w Rypinie za 
wspieranie naszych działań, które 
prowadzą do podniesienia goto-

wości oraz poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszej gminy, 
powiatu, województwa. Liczę, że 
nasza współpraca w bieżącym 
roku będzie równie owocna jak 
w roku ubiegłym – mówił podczas 
spotkania Jędrzej Zimnicki, prezes 
jednostki OSP w Kowalkach.

W zeszłym roku druhowie 90 
razy uczestniczyli w akcjach ratow-
niczych, w tym 25 razy w gaszeniu 
pożarów i 65 razy w likwidacji 
miejscowych zagrożeń. Zebranie 
tradycyjnie zakończyło się wspól-
nym poczęstunkiem. W przygo-
towanie potraw zaangażowały się 
żony strażaków.

(AW), fot. nadesłane
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Jubilaci uhonorowani medalami
GMINA WĄPIELSK  Liczba rozwodów w Polsce rośnie. W mieście rozpada się niemal co drugie mał-
żeństwo, na wsi co piąte. Główną przyczyną jest „niezgodność charakterów”, drugą zdrady. Jeśli para 
decyduje się na rozwód bez orzekania o winie, dzięki wytrychowi o niedopasowaniu, można się ro-
zejść bez szczegółowego dzielenia się z sądem mało przyjemnymi informacjami ze wspólnego życia

Złote gody, to 50 lat razem, 
na dobre i na złe. To sukces, który 
jest nagradzany przez prezydenta 
RP medalem „Za długoletnie po-
życie małżeńskie”. Z tej okazji kie-
rowniczka USC Beata Gabryszew-
ska i wójt Dariusz Górski zaprosili 
sześć par z terenu gminy Wąpielsk 
na uroczystość wręczenia odzna-
czenia.

W piątek 15 lutego do Gmin-
nego Ośrodka Kultury przybyli 
państwo Jadwiga i Daniel Benedy-
kowscy, Bogusława i Jan Gutow-
scy, Daniela i Stanisław Kucharscy, 
Danuta i Jan Rumińscy, Hanna 
i Józef Sobieszyńscy, Halina i Ma-
rian Świderscy by świętować swój 
jubileusz i odebrać z rąk urzędni-

ków przyznane im medale.
– Chwilami może było ciężko, 

chwilami może nie starczało na 
wszystko, bo czasy były trudne, 
ale wytrwaliście razem na wspól-
nej drodze i to sakramentalne 
przyrzeczenie zachowaliście przez 
50 lat. Jesteśmy dumni, że mamy 
takich mieszkańców i dlatego po-
stanowiliśmy zorganizować wam 
dzisiejsze spotkanie. Dla podkre-
ślenia wagi wydarzenia otrzy-
macie państwo od prezydenta 
RP medale w dowód uznania za 
wychowanie kolejnych pokoleń. 
Włożyliście swój trud, żeby wa-
sze dzieci były dobrze przygoto-
wane do życia, żeby zdobyły wy-
kształcenie. Jesteśmy wam za to 

wszystko wdzięczni. Chciałbym 
w imieniu wszystkich pracowni-
ków urzędu złożyć wam serdecz-
ne życzenia kolejnych jubileuszy, 
ponieważ nie wyglądacie jeszcze 
tak źle, można powiedzieć tak 
wiekowo. Przede wszystkim życzę 
państwu zdrowia, bo zawsze, przy 
każdych życzeniach podkreśla się, 
że zdrowie jest najważniejsze. Je-
śli jest zdrowie, to wszystko przy-
chodzi łatwiej, także życzę wam 
wszystkiego najlepszego i kolej-
nych wspólnych rocznic, doczeka-
nia może 60 lat wspólnego poży-
cia – zwrócił się do jubilatów wójt 
Dariusz Górski.

Do powinszowań przyłączyli 
się obecni w sali urzędnicy, ro-

dziny odznaczonych i ksiądz Jacek 
Dudkiewicz. Wzniesiono toast, po 
czym wszyscy zasiedli do uroczy-
stego obiadu. Stanisław Kuchar-
ski, który z żoną Danielą spędził 
ponad 50 lat, tak wspominał ten 
czas:

– Kiedyś to było większe bez-
robocie, nieprawda, że socjalizm 
gwarantował każdemu pracę, 
a jeśli to taką, z której nie moż-
na było wyżyć. Łapało się każdą 
robotę u rolnika. Później zrobi-
łem uprawnienie na autobus, na 
spycharkę, na ładowarkę i miałem 
lżej. Pochodzimy z jednej parafii, ja 
z Radzik, żona z Kierzu Radzikow-
skiego. Znałem ją z widzenia, po-
dobała mi się. Gdy byłem w woj-

sku, przyjechałem na przepustkę, 
poszedłem na zabawę, gdzie ona 
też była i zaczęliśmy się spotykać. 
Po powrocie ze służby oświadczy-
łem się i wzięliśmy ślub. Zamiesz-
kaliśmy u teściów, początki były 
naprawdę ciężkie, mieliśmy czwo-
ro dzieci. Zgrzyty się zdarzały, nie 
zawsze było idealnie, ale uważam 
się za szczęśliwego, żonę kocha-
łem i kocham nadal. Teraz miesz-
kamy w bloku w Półwiesku, kupi-
liśmy lokal od gminy, który sami 
wyremontowaliśmy. Dzieciom się 
powiodło, tylko spotkała nas tra-
gedia, bo jeden syn zginął w wy-
padku – opowiedział nam swoją 
historię pan Stanisław.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Policjant zawsze na służbie
W dniu wolnym mł. asp. Artur Nerć był świadkiem niebezpiecznego zdarzenia. 
Kobieta kierująca autem straciła panowanie nad pojazdem i wypadła z drogi. Po-
licjant udzielił pomocy, wezwał karetkę i zabezpieczył drogę do czasu przyjazdu 
jego kolegów, którzy pełnili w tym czasie służbę.

Region

Zdarzenie miało miejsce 
w niedzielę (24.02.2019) W miej-
scowości Sarnowo, na drodze 
z Łąkiego do Rypina. Mł. asp. 
Artur Nerć ze skępskiego poste-
runku wracał właśnie od rodzi-
ny, którą postanowił odwiedzić 
w dniu wolnym od służby.

Kobieta kierująca skodą wy-
przedziła auto funkcjonariusza, 
ale podczas tego manewru jej 

pojazd „złapał pobocza” i kieru-
jąca straciła nad nim panowa-
nie. W wyniku tego auto stanęło 
w poprzek drogi, a następnie 
wpadło do rowu i koziołkując, 
zatrzymało się na dachu.

Będący świadkiem zdarze-
nia funkcjonariusz natychmiast 
pomógł kobiecie i jej dziecku 
wydostać się z pojazdu, poma-
gając otworzyć zablokowane 

drzwi. Policjant wyprowadził 
poszkodowanych i umieścił ich 
w swoim pojeździe, udzielając 
pomocy, a następnie wezwał 
na miejsce karetkę pogotowia 
i swoich umundurowanych ko-
legów. Na szczęście podróżujący 
nie odnieśli poważnych obra-
żeń.

(ak)

Chciał ukraść... czekoladę
Rypiński dzielnicowy na terenie Brodnicy zatrzymał 
złodzieja sklepowego. Policjant podczas robienia za-
kupów zauważył mężczyznę, który schował pod kurt-
kę jakiś towar i próbował oddalić się ze sklepu.

Region

W czwartek (20.02.19 r.) ry-
piński dzielnicowy był na za-
kupach w jednym ze sklepów 
w Brodnicy. W pewnym mo-
mencie zauważył jak jeden 
z klientów zabiera coś z półki, 
chowa do wewnętrznej kieszeni 
kurtki i pośpiesznie wychodzi 
ze sklepu. Policjant natychmiast 
zareagował. Pobiegł za nim i go 
zatrzymał, a następnie dopro-
wadził do kierownika sklepu. 

Okazało, że pod kurtką mężczy-
zna ukrywał czekoladę o wart. 
ok. 2 zł, za którą nie miał za-
miaru zapłacić. Był nim 61-letni 
mieszkaniec Brodnicy.

Dalej sprawcą kradzieży za-
jęli się wezwani na miejsce tam-
tejsi policjanci. Za popełnione 
wykroczenie będzie tłumaczył 
się w sądzie.

(ak)
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Filozofia zła
RYPIN  Dlaczego człowiek czyni zło, co jest jego źródłem, czy można z nim wygrać? zastanawiał się Im-
manuel Kant, XVIII-wieczny filozof, nie znajdując zadowalającej odpowiedzi. Nad tymi i innymi pytaniami 
dotyczącymi zła debatowali członkowie klubu filozoficznego w trakcie spotkania, które odbyło się we wto-
rek 19 lutego w rypińskiej bibliotece. Przygotował je i poprowadził Marek Taczyński

– Zła całkowicie uniknąć się nie 
da, więc powinno być jego chociaż 
trochę mniej. Skąd mi to stwier-
dzenie przyszło do głowy? Mam 
kolegę Zbigniewa, który z okazji 
świąt przysłał mi trójwyrazowy 
SMS: „Dobrego w przewadze”. Za-
pamiętałem go, nie dlatego, że był 
oryginalny, lecz poruszał poważny 
problem filozoficzny. Antonimem 
zła jest dobro, tylko w jakich pro-
porcjach? Kolega nie życzył mi ni-
czego złego, ale je dopuszczał, bo 
jest realistą. Rzeczywistość jaka nas 
otacza jest obojętna, są to determi-
nistycznie powodowane zdarzenia. 
Dopiero, gdy potraktujemy ją ak-
sjologicznie, czyli dodamy jakieś 

wartości, zaczyna się pojawiać pro-
blem dobra i zła. Prosty przykład 
– rośliny. Nic do nich nie mamy, 
dopóki jedne uznamy za chwasty, 
inne za pożyteczne – podzielił się 
swoim spostrzeżeniem dyskutant.

– Uważam, że nie ma czegoś 
takiego jak zło, czy dobro. Wszyst-
ko zależy od kontekstu i od punktu 
patrzenia. Jeśli jest przyczyna, musi 
być skutek. W świecie, w którym 
obowiązuje łańcuch pokarmowy, 
nie może być inaczej. Jeden musi 
zeżreć drugiego. Dla zjadanego to 
źle, dla pożerającego przeciwnie. 
Równowaga między tym powinna 
być idealna. Mój ojciec mawiał „ 
Jednemu pada na buraki, drugiemu 

na siano” – zauważył relatywizm 
obu pojęć następny mówca.

– Problemy tego świata może 
rozwiązać człowiek. Żaden bóg, 
żadne modły. Tak czy inaczej mu-
simy mieć świadomość, że zła nie 
wyeliminujemy, jest częścią rze-
czywistości. Co zatem możemy 
zrobić? Możemy je rozpoznać, zro-
zumieć, oswoić, przygotować się na 
jego nadejście i czasami spróbować 
mu zapobiec. Wynika z tego, że 
bardzo ważna jest praca filozofów, 
pisarzy, naukowców i w ogóle po-
pularyzatorów wiedzy. Odrzucanie 
poznania i poddawanie się jakimś 
przekonaniom jest samo w sobie 
złe i do tego nie powinniśmy do-
puszczać – padł z sali głos.

– Wydaje mi się, że zło jest 
potrzebne, prowadzi do rozwoju. 
Gdyby nie istniał podział na dobro 
i zło to byłby chaos – stwierdził ko-
lejny interlokutor.

W dyskusji stale przewijał się 
relatywizm zła. Podawano przykła-
dy osób, które wcześniej uważane 
za symbol dobra okazały się być 
tego tytułu niegodne:

– Święta Teresa z Kalkuty, 
będąca uosobieniem szlachetno-
ści, okazała się diabłem wcielo-
nym. Sprzedawała dzieci, strasznie 
oszczędzała na lekarstwach, brała 
pieniądze na leki, których nie ku-
powała. Niedawno to wyszło na 
jaw – podzielił się szokującymi 
informacjami z zebranymi jeden 
z klubowiczów.

Tomasz z Akwinu popierał 
Świętą Inkwizycję – padł kolejny 
przykład.

– W kontekście zła powinni-
śmy rozpatrywać władzę. Od niej 
często się zaczyna. Znamy histo-
rię Ruandy. Rządzący poszczuli 
jednych na drugich i skończyło się 
milionem ofiar. Albo nasze Jedwab-
ne. Naziści dali przyzwolenie na 
pogrom i miejscowa ludność z tego 
skorzystała. Teraz prześladują Ro-
hingya w Birmie. W trakcie wojny 
zło zmienia znaczenie, zabijanie 
innych przestaje nim być. Zastana-
wiam się, czy czy kiedykolwiek woj-
nę można uznać za coś dobrego? 
Utrzymujemy 200 milionów ludzi 
uzbrojonych po zęby. Arsenał  pro-

dukowany przez najbogatszy prze-
mysł przemysł świata jest po to, 
żeby chronić przed złem. Co chwila 
bronią nas przed tym złem, zabi-
jając – wyraził swoją opinię jeden 
z panelistów.

– Gdyby Churchill przegrał 
wojnę, uznanoby go za zbrodnia-
rza. Gdyby Hitler wygrał wojnę, 
stawianoby mu pomniki – dodał 
następny.

– Czy jest jakiś jeden wzo-
rzec zła, który by obowiązywał 
wszystkich bez względu na historię 
i miejsce, w którym się dana osoba 
znajduje? Chyba nie ma – odpowie-
działa sama sobie na pytanie kolej-
na osoba.

„Dobro i zło mają to samo obli-
cze, wszystko zależy jedynie od mo-
mentu, w którym staną na drodze 
człowieka napisał” Paulo Coelho. 
Machiavelli twierdził, że „Czasami 
trzeba jako dobro oceniać mniejsze 
zło” i taki wątek był podjęty w dys-
kusji. Złudzeń co do ludzkiej natury 
nie miał Nietzsche, uważając czło-
wieka za najokrutniejsze zwierzę.

Tekst i fot. (jd)

Powiat

Bezpieczniej na drogach
Rypińscy policjanci podczas swoich służb prowadzą kontrole drogowe, eliminując 
z ruchu kierowców, którzy stanowią zagrożenie dla innych uczestników drogi albo 
takich, którzy nie powinni się na niej znaleźć. Tak było w miniony weekend.

W sobotę (23.02.19 r.) policjan-
ci pełniąc służbę w miejscowości 
Skrwilno, krótko przed północą za-
uważyli światła pojazdu porusza-
jącego się po lesie i postanowili go 
skontrolować. Na widok radiowozu 
kierowca zaczął oddalać się, nie 
zdołał jednak zgubić policjantów 

i po chwili zatrzymał się.
– Był nim 48-letni mieszkaniec 

Skrwilna. Policjanci już podczas 
rozmowy wyczuli od niego alkohol. 
Po badaniu alkomatem okazało się, 
że w organizmie miał prawie 1,5 
promila alkoholu. Za ten czyn grozi 
mu do 2 lat pozbawienia wolności 

– mówi st. asp. Dorota Rupińska 
z KPP Rypin.

Następnie w niedzielę (24.02.19 
r.) ok. godz. 10.00 w miejscowości 
Zakrocz policjanci zatrzymali kie-
rowcę nissana, który poruszał się 
bez świateł. Był nim 37-latek z po-
wiatu płockiego. Podczas legitymo-
wania policjanci ustalili, że ma on 
sądowy zakaz prowadzenia wszel-
kich pojazdów mechanicznych wy-
dany przez Sąd Rejonowy w Płocku 
obowiązujący do 19 kwietnia 2019 
roku. Za ten czyn grozi mu do 3 lat 
pozbawienia wolności, a za brak 
świateł grzywna.

(ak)
fot. ilustracyjne

Niesprawny nie pojedzie
Policjanci cały czas prowadzą kontrole autobusów 
wycieczkowych. Kilka dni temu w efekcie takich kon-
troli jeden z autobusów mający zawieźć dzieci na wy-
cieczkę nie wyjechał w swoją trasę.

Rypin

Rypińscy policjanci przyjmują 
coraz więcej wniosków o kontrolę 
autobusów wycieczkowych. Pod-
czas takiej kontroli funkcjonariusze 
sprawdzają: stan techniczny po-
jazdu, obowiązkowe wyposażenie, 
wymagane przepisami dokumenty. 
Poza tym, za każdym razem kon-
troli trzeźwości poddawany jest 
kierowca wyruszający w trasę.

W środę (20.02.19 r.) w godzi-
nach porannych policjanci skon-
trolowali trzy takie autobusy. 
W jednym z nich ujawnili szereg 
nieprawidłowości. Okazało się, że 
w autobusie były niesprawne pasy 
bezpieczeństwa, niesprawna in-
stalacja elektryczna, nieprawidło-

wa barwa oświetlenia oraz brak 
oznakowania wyjść awaryjnych. 
Autobus ten miał zawieźć dzieci na 
wycieczkę. W efekcie nie wyjechał 
w swoją trasę, a policjanci zatrzy-
mali dowód rejestracyjny od pojaz-
du.

Przypominany rodzicom i or-
ganizatorom wycieczek o możli-
wości sprawdzenia przed wyjaz-
dem, czy stan techniczny autokaru 
i trzeźwość kierowcy nie budzą za-
strzeżeń. Osoby zgłaszające chęć 
kontroli powinny wypełnić wnio-
sek o przeprowadzenie kontroli au-
tobusu, którego wzór dostępny jest 
na stronie internetowej rypińskiej 
policji.                                        (ak)
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Licznie przybyłych gości po-
witała dyrektor Zespołu Szkół 
w Skrwilnie Iwona Jeżewska-Świe-
żak, która skierowała kilka miłych 
słów do zgromadzonej publicz-
ności. Pierwszoklasiści śpiewali 
piosenki, recytowali wiersze i tań-
czyli. – Zebrani mogli obejrzeć 
także prezentację multimedialną 
przedstawiającą wnuczęta wraz 
z ich dziadkami. Przygotowane 
przedstawienie spodobało się bab-

ciom i dziadkom. Świadczyły o tym 
oklaski i podziękowania złożone 
przez gości. Były też serdeczne ży-
czenia złożone przez dyrektor Iwo-
nę Jeżewską-Świeżak, wójta gminy 
Skrwilno Dariusza Kolczyńskiego 
i proboszcza parafii w Skrwilnie 
Pawła Waruszewskiego – relacjo-
nuje Joanna Wierzchowska z ZS 
w Skrwilnie.

Na koniec występów nie zabra-
kło upominków dla babć i dziadków 

oraz gromkich braw dla małych 
artystów. Po występie wszystkich 
zgromadzonych gości zaproszo-
no na poczęstunek przygotowany 
przez mamy pierwszoklasistów. 
Akademię wraz z uczniami przygo-
towały Halina Rutkowska i Jolanta 
Watkowska.

To jednak nie wszystkie im-
prezy karnawałowe jakie odbyły 
się w skrwileńskim Zespole Szkół. 
Wcześniej, jeszcze w styczniu, bal 
karnawałowy miały najmłodsze 
dzieci – te z przedszkola. Towa-
rzyszyli im rodzice. Nauczycielki 
przedszkola dołożyły wszelkich 
starań, by wystrój sali wprowadził 
dzieci w radosny nastrój oraz za-
chęcał do wesołej zabawy. Dziew-
czynki zamieniły się w księżniczki 
i wróżki, a chłopcy w królewiczów, 
rycerzy i policjantów. – Punktem 
kulminacyjnym całej zabawy było 

umowy RPo: inwestycje 
i zakupy sprzętu

Region  W czwartek (21 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia 
umów o dofinansowanie 22 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

– Największe z przekazywa-
nych dziś umów o dofinansowa-
nie projektów dotyczą inwestycji 
w Toruniu, Górznie i Przysieku, do 
których przygotowuje się Regional-
ny Ośrodek Edukacji Ekologicznej. 
Kolejne wsparcie z naszego RPO 
otrzymają też strażacy ochotnicy, 
którzy planują zakupy wyposażenia 
i sprzętu technicznego. Wsparcie 
trafu też między innymi na nowe 
żłobki, nowe pracownie do nauki 
zawodu i budowę dróg – tłumaczy 
marszałek Piotr Całbecki.

– 22 umowy na blisko 60 mi-
lionów złotych to naprawdę impo-
nujące liczby. Chodzi o autentyczne 
wsparcie w wielu dziedzinach – od 
żłobków po straże pożarne. Cieszy-
my się, że możemy wspierać ważne 
inicjatywy na terenie naszego wo-
jewództwa – powiedział członek 
zarządu województwa Sławomir 
Kopyść, który uczestniczył w uro-
czystości wręczenia umów benefi-
cjentom.

Nasz Regionalny Program 
Operacyjny jest częścią polityki 
spójności Unii Europejskiej i skła-
da się z dwóch komponentów 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Samorząd wo-

jewództwa zakontraktował dotąd 
58 procent środków z puli ponad 
9 miliardów złotych, którą dyspo-
nujemy w RPO. Od początku jego 
realizacji podpisano blisko 1,6 ty-
siąca umów o dofinansowanie pro-
jektów – zarówno społecznych, jak 
i inwestycyjnych (więcej). Wartość 
dofinansowania z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach przekazy-
wanych dziś umów to 60 milionów 
złotych

Wsparcie z RPO na budowę 
żłobków pozyskały: gmina Toruń, 
miasto Świecie, gmina Barcin (po-
wiat żniński). Toruńska inwestycja 
dotyczy utworzenia takiej placów-
ki przy ulicy Andersa 21. W Świeciu 
żłobek dla 80 maluchów powstanie 
przy ulicy Łokietka. W Barcinie za-
planowano utworzenie żłobka dla 
17 dzieci.

Projekty z zakresu rozwo-
ju bazy kształcenia zawodowego 
zrealizują: powiat inowrocławski, 
powiat rypiński, powiat wąbrzeski. 
Chodzi przede wszystkim o prace 
adaptacyjne i remontowe oraz za-
kup nowoczesnego wyposażenia 
do pracowni nauki zawodu. W po-
wiecie inowrocławskim skorzystają 
uczniowie 6 szkół, w powiecie ry-
pińskim zaplanowano budowę hali 

warsztatowej przy Zespole Szkół nr 
4 w Nadrożu, a w powiecie wąbrze-
skim Zespół Szkół Zawodowych 
powiększy się o 6 pracowni.

Inwestycje drogowe oraz po-
legające na modernizacji oświe-
tlenia ulicznego zrealizują: powiat 
rypiński, gmina Grudziądz, miasto 
Tuchola, miasto Chełmża, mia-
sto Chełmno. Wsparcie trafi na 
przebudowę drogi powiatowej łą-
czącej Rypin ze Starorypinem (ul. 
Mleczarskiej) wraz z mostem nad 
Rypienicą. Będzie to jednocześnie 
fragment obwodnicy, która ma 
otaczać miasto od północy. W gmi-
nie Grudziądz wsparcie trafi na 
przebudowę skrzyżowania drogi 
gminnej w Rudzie z drogą krajową 
nr 55, a w Tucholi na rozbudowę 
ulic Budowlanej i Plaskosz. Chełm-
ża i Chełmno pozyskały środki na 
inwestycje dotyczące modernizacji 
oświetlenia.

Środki na realizację projek-
tów związanych z modernizacją 
świetlic otrzymają: gmina Złotniki 
Kujawskie (powiat inowrocławski), 
gmina Dobrcz (powiat bydgoski), 
gmina Golub-Dobrzyń. W gminie 
Złotniki Kujawskie zaplanowano 
modernizację świetlicy w Bronie-
wie wraz z zagospodarowaniem te-
renu, w gminie Dobrcz ukończona 
zostanie budowa świetlicy w Bo-
równie, a w gminie Golub-Dobrzyń 
planowany jest remont świetlicy 
w Owieczkowie.

Projekty dotyczące rozbudowy 
i modernizacji gminnej infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej zreali-
zują: gmina Świekatowo (powiat 
świecki), gmina Mrocza (powiat na-

kielski). Inwestycja w Świekatowie 
zakłada kompleksową przebudowę 
i rozbudowę oczyszczalni ścieków, 
a w gminie Mrocza zaplanowano 
kolejny etap budowy sieci kanaliza-
cyjnej oraz wodociągowej w miej-
scowościach Mrocza, Chwałka, Słu-
pówko, Wiele i Drzewianowo.

Wśród pozostałych przedsię-
wzięć, których dotyczą przekazy-
wane dziś umowy o dofinanso-
wanie z RPO są: dwie inwestycje 
Regionalnego Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Przysieku. Ta mar-
szałkowska spółka przygotowuje 
się do modernizacji bazy edukacyj-
nej w Przysieku oraz Górznie – na 
realizację tego zadania trafi 18,3 
miliona złotych z RPO, najwięcej 
w puli przekazywanych dziś umów. 
Kolejne przegotowywane przez 
ośrodek przedsięwzięcie to utwo-
rzenie ośrodka edukacji ekologicz-
nej i ścieżki ekologicznej na terenie 
Bastionu Menniczego przy ul. Wola 
Zamkowa i św. Jakuba w Toruniu – 
na to zadanie trafi 6,1 miliona zło-
tych wsparcia z RPO.

Jest jeszcze zakup wyposa-
żenia dla jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Chodzi o ponad 
1,2 tysiąca sztuk sprzętu dla 430 
jednostek, między innymi ubrania 
specjalne, hełmy, pompy i narzę-
dzia ratownicze. Wartość wsparcia 
to 2,5 miliona złotych. Wcześniej 
środki z RPO umożliwiły już zakup 
27 pojazdów ratowniczo-gaśni-
czych, zakup sprzętu medycznego 
i modernizacja szpitala w Łasinie 
(powiat grudziądzki), rewitaliza-
cja zabytkowego wiatraka „koźlak” 
w Chrośnie w gminie Kruszwica 

(powiat inowrocławski), zagospo-
darowanie Parku Miejskiego przy 
ulicy Nakielskiej w Szubinie (powiat 
nakielski).

Umowy RPo w liczbach:
– 58 procent środków z puli, 

którą dysponujemy w ramach RPO 
2014-2020 rozdysponował dotąd 
samorząd województwa,

– Blisko 1,6 tysiąca umów o do-
finansowanie projektów podpisano 
od początku realizacji RPO,

– 22 umowy w ramach RPO 
przekazane zostaną podczas dzi-
siejszej uroczystości w Urzędzie 
Marszałkowskim, 60 milionów zło-
tych to łączna wartość dofinanso-
wania z RPO,

– Blisko 22,5 miliona złotych – 
to wartość największego projektu, 
który otrzymał dofinansowanie. 
Chodzi o jeden z dwóch projek-
tów inwestycyjnych Regionalne-
go Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
w Przysieku (wartość dofinansowa-
nia to 18,3 miliona złotych),

– 3 przekazywane dziś umowy 
dotyczą projektów z zakresu roz-
budowy bazy kształcenia zawodo-
wego,

– Budowy 3 nowych żłobków 
dotyczy część przekazywanych dziś 
umów o dofinansowanie w ramach 
RPO,

– Ponad 1,2 tysiąca sztuk sprzę-
tu trafi do 430 jednostek OSP w ra-
mach kolejnego projektu w ramach 
RPO dotyczącego zakupu wyposa-
żenia dla strażaków ochotników.

(red)
fot. Szymon Zdziebło/

Tarantoga.pl

Skrwilno

Imprezy w szkole
We wtorek 12 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Skrwilnie świętowali Dzień Babci i Dziadka. Z tej 
okazji dzieci z klas pierwszych wraz z wychowawczy-
niami przygotowały wspaniały program artystyczny

przyjście św. Mikołaja I pomocni-
ka elfa. Następnie wszystkie grupy 
przedstawiły krótką część arty-
styczną. Grupy najmłodsze  przy-
gotowały Aneta Jeżewska i Anna 
Celebucka, grupy 5-latków Anna 
Kowalska i Iwona Żendarska, a gru-
pę dzieci 6-letnich przygotowała 
Małgorzata Błachewicz. W nagrodę 
za piękne występy Mikołaj rozdał 
dzieciom paczki, a pomocnik elf 
wszystkich przedszkolaków poczę-
stował cukierkami – dodaje Wierz-
chowska.

Równie wielkim powodzeniem 
cieszył się kolejny bal, tym razem 

dla uczniów klas I-III Szkoły Pod-
stawowej. I tym razem można było 
zobaczyć prawdziwą galę, m.in.: 
księżniczek, wróżek czy policjan-
tów. Tańcom towarzyszyły gry i za-
bawy organizowane przez wycho-
wawczynie. Śmiechu było wiele, 
a dzieci bawiły się doskonale.

Na koniec karnawał żegnali 
pozostali uczniowie szkoły: klas 
IV-VIII SP oraz klas trzecich gimna-
zjum. Dla nich odbyła się dyskoteka 
szkolna.

(ak)
fot. nadesłane
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szpiedzy w Rypinie i okolicy
RYPIN  Informacja, co knują przeciwnicy jest dla rządzących warta fortunę. Pozwala zdobyć przewa-
gę w bitwie, wprowadzić nieprzyjaciela w błąd i wygrać. Szpiegowanie to zajęcie opłacalne, lecz bardzo 
ryzykowne...

R E K L A M A

Można stracić głowę, majątek 
albo spędzić w kazamatach resztę 
swoich dni. Śmiałków jednak nie 
brakowało i nie brakuje. Powodo-
wani chęcią zysku, żądzą przygód, 
czy pobudkami patriotycznymi 
zdobywali i zdobywają dla swojego 
zleceniodawcy bezcenne wiado-
mości. Ziemia dobrzyńska obecnie 
nie jest obiektem zainteresowania 
służb specjalnych obcych państw, 
albo nic nam o tym nie wiadomo. 

Ale przed wiekami…
W czwartek 21 lutego rypińskie 

muzeum gościło Pawła Bukowskie-
go, który inwigiluje średniowiecz-
nych szpiegów. Zdobytą wiedzą 
podzielił się z publicznością, która 
przyszła wysłuchać prezentacji pt. 
„Rypin i okolice areną akcji specjal-
nych i wywiadowczych w średnio-
wieczu”.

W roku 1409 rozpoczęła się 
wojna polsko-krzyżacka. Wielki 

mistrz Ulrich von Jungingen stanął 
na czele swych wojsk, zajmując zie-
mię dobrzyńską. Po obu stronach 
zaczęto przygotowania do dalszych 
działań, których efektem była bi-
twa pod Grunwaldem, największe 
starcie ówczesnej Europy.

– Bracia Mikołaj i Janusz z Ryń-
ska to rycerze, którzy na wieki 
okryli się sławą. Byli założycielami 
Towarzystwa Jaszczurczego, pierw-
szej organizacji konspiracyjnej 
dbającej o dobre imię rycerstwa. 
Mikołaj brał udział w wyprawach 
wojennych po stronie krzyżackiej. 
Otrzymał nawet odszkodowanie 
za utracone konie. W trakcie bitwy 
pod Grunwaldem wycofał się w jej 
końcowej fazie, kiedy  zobaczył, że 
wszystko jest stracone i przeszedł 
z całą chorągwią na stronę polską. 
Niektóre źródła mówią że była to 
zaplanowana akcja wywiadowcza, 
mająca osłabić uderzenie krzy-
żackie. Jak było naprawdę trudno 
orzec. Jego brat Janusz, wcześniej 
współpracujący z Krzyżakami (nie-
które źródła mówią, że ich dezin-
formował), wraz z Mikołajem Pi-
lewskim zajęli zamek w Kowalewie 

Pomorskim przepędzając załogę 
i znieważając ją wyciąganiem za 
brody. Po bitwie Mikołaj z Ryńska 
chciał wyjaśnić wielkiemu mistrzo-
wi swój czyn oferując mu usłu-
gi wywiadowcze. Czy naprawdę 
chciał, czy planował wyprowadzić 
Krzyżaków w pole, trudno obec-
nie ocenić, minęło przecież 600 
lat. Został aresztowany i po kilku 
dniach ścięty bez sądu na rynku 
w Grudziądzu, co w tamtym okre-
sie dla rycerza było pohańbieniem. 
Janusza wyjęto spod prawa. Nie 
odzyskał dobrego imienia i zmarł 
na wygnaniu – opowiadał Paweł 
Bukowski.

Z dalszej części relacji prele-
genta słuchacze dowiedzieli się 
o innych asach wywiadu, jeden 
z nich działał skutecznie w Rypinie. 
Donosili kupcy, duchowni, włóczę-
dzy, żebracy, karczmarze za sowite 
wynagrodzenie. Wpadali m.in. przez 
głupotę, gadatliwość, samochwal-
stwo, prywatne porachunki. Jeden 
ze szpiegów przebrał się za księdza 
i w dodatku udawał lekarza. Został 
zdemaskowany, gdyż nie umiał 
czytać ani odprawiać obrzędów. 

Został wysłany przez burgrabiego 
z Lipna do państwa krzyżackiego, 
by uzyskać informacje o liczebno-
ści wojsk zaciężnych, obronności 
zamków i stanie przygotowania 
Krzyżaków do wojny. Podczas tor-
tur wydał siatkę polskich szpiegów 
działających na terenie państwa 
krzyżackiego, po czym został za-
bity. Najczęstszą karą stosowaną 
wobec wywiadowców w państwie 
krzyżackim było utopienie.

Ważna była dezinformacja. 
W 1414 roku komtur zamku w Brod-
nicy wysłał kurierów z listami do 
wielkiego mistrza. Zawarł w nich 
fałszywe informacje o słabej obsa-
dzie i obronności warowni. Gońcy 
podążali specjalnie takimi szlakami, 
na których było wiadomo, że zosta-
ną schwytani. Polacy nie sprawdzi-
li, czy treść listów jest prawdziwa, 
zaatakowali zamek, niestety nie-
skutecznie.

Metody działania współcze-
snych szpiegów praktycznie nie 
różnią się od średniowiecznych, 
inna jest tylko technologia. 

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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cwany parys rozdał trzy jabłka
RYPIN  Ponad dwudziestoletniej tradycji w Chełmickim stało się zadość. W konkursie mitologicznym 
rywalizował kolejny najmłodszy rocznik w szkole

„W świecie mitów” to bar-
dzo widowiskowy konkurs, któ-
ry wymyśliła i co roku prowadzi 
polonistka Małgorzata Wysoc-
ka. Uczestniczą w nim co roku 
uczniowie klas pierwszych. Mu-
szą wykazać się znajomością bo-

skich imion, zajęć, atrybutów. 
Niezastąpiona jest znajomość 
najważniejszych mitów i ich bo-
haterów, historia wojny trojań-
skiej, przygód Odyseusza. Każda 
z klas przygotowuje też zawsze 
prezentację. Tematyka i forma 

jest dowolna.
– W tym roku królował ka-

baret i taniec. Jedna ze scenek 
dotyczyła współczesności, druga 
przeniosła wszystkich do staro-
żytności, ale nieco „zdeformowa-
nej”, co wywołało salwy śmiechu. 

Jabłko z napisem „dla najpiękniej-
szej” nie trafiło wcale do Afrodyty, 
jak głosi mitologia. Otrzymała po 
jednym owocu  każda z bogiń. Co 
działo się dalej? Czy Parys upro-
wadził obiecaną za żonę Helenę? 
Czy w konsekwencji wybuchła 
wojna trojańska? To wszystko po-
zostało tajemnicą, a zakończenie 
mógł sobie wymyślić każdy widz 
– mówi Agnieszka Czajkowska 
z Zespołu Szkół nr 3 im. B. Cheł-
mickiego w Rypinie.

Wiele emocji wzbudziły także 
kalambury, które polegały na ry-
sowaniu i odgadywaniu określo-
nych związków frazeologicznych 
pochodzących z mitologii. Przy-
dała się znajomość sztuki i ar-
chitektury starożytnej Grecji, bo 
trzeba było także rozpoznać kilka 

ilustracji. Dodatkowo oceniany 
był doping rywalizujących drużyn 
i przygotowane przez nich plaka-
ty. Wszyscy uczestnicy wystąpili 
w strojach starożytnych Greków 
i Rzymian, za które posłużyły 
białe prześcieradła. Ten widowi-
skowy pokaz oceniała komisja 
konkursowa – Joanna Smulska, 
Magdalena Karczewska i Agniesz-
ka Czajkowska. Pierwsze miejsce 
zajęła ostatecznie klasa I Techni-
kum Informatycznego, II – klasa 
I Technikum Technologii Żywności 
i Technikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych, III – Technikum 
Agrobiznesu i Technikum Mecha-
nizacji Rolnictwa. Nagrodami były 
dyplomy i książki.

(ak)
fot. Agnieszka Czajkowska

Taniec Zorba był jednym z pokazów konkursowych

Pomysłodawczyni i prowadząca konkurs “W świecie 
mitów” Małgorzata Wysocka Scenka z wesela Peleusa i Tetydy Gorący doping publiczności

Co to za ilustracje? - głowi się reprezentacja klasy I TI Rywalizujące drużyny

Rypin

Zasłużona emerytura
22 lutego odbyło się uroczyste pożegnanie starszego inspektora ds. kwatermi-
strzowskich asp. sztab. Andrzeja Kierkowskiego, który przeszedł na emeryturę po 
ponad 25 latach nieprzerwanej służby.

Podczas zmiany 
służbowej  komendant 
powiatowy st. bryg. 
Grzegorz Łydkowski 
w imieniu wszystkich 
funkcjonariuszy po-
dziękował za wielolet-
nią służbę i zaangażo-
wanie w wykonywaniu 
obowiązków służbo-
wych.

Asp. sztab. Andrzej Kier-
kowski w roku 2002 ukończył 
w systemie przemiennym Szko-
łę Aspirantów Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Poznaniu. W trak-
cie pełnienia służby wykonywał 
obowiązki z zakresu ratownika, 
ratownika – kierowcy, dyżurne-
go operacyjnego oraz starsze-
go inspektora w Samodzielnym 
Stanowisku Pracy ds. Kwater-
mistrzowskich. Doświadczenie 
zawodowe tego strażaka pozwa-
lało na realizowanie przez niego 
obowiązków w podziale bojo-
wym poprzez pełnienie służb na 
zmianach służbowych i dyżurów 
domowych.

Jego postawa służbowa, 
stosunek do nałożonych obo-

wiązków zasługujące na wyso-
ki stopień uznania. W sposób 
szczególny uczestniczył w pro-
cesie modernizacji i budowie 
siedziby Komendy Powiatowej 
PSP w Rypinie. Był bezpośred-
nio zaangażowany w realizację 
inwestycji oraz pozyskiwanie 
nowego sprzętu oraz pojazdów 
będących na wyposażeniu Ko-
mendy Powiatowej PSP w Rypi-
nie, co wymagało dodatkowego 
zaangażowania i pracy poza wy-
znaczonym czasie służby. Służył 
także pomocą w pozyskiwaniu 
dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych sprzętu i po-
jazdów pożarniczych.

(red)
fot. PSP Rypin
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co to są Kaziuki?
ciekawostka  Nie każdy z nas spotkał się z tym słowem. Jest jednak ono znane wszystkim 
mieszkańcom Wileńszczyzny i miłośnikom naszych sąsiadów zza wschodnie granicy, czyli Litwy

Kaziuki to święto obchodzo-
ne w Wilnie z długoletnia tradycją. 
Obchodzone jest 4 marca, w dzień 
Św. Kazimierza od prawie 400 lat. 
Jest to jarmark odpustowy z ku-
glarzami i przebierańcami. Jego 
początki sięgają XVII wieku, a kon-
kretnie 1602 roku, kiedy to pa-
pież Klemens VIII ogłosił świętym 
księcia Kazimierza Jagiellończyka. 
Uroczystość kanonizacyjna odbyła 

się dwa lata później w katedrze wi-
leńskiej. W 1636 roku jego relikwie 
przeniesiono do kaplicy ufundowa-
nej przez Zygmunta III i Władysła-
wa IV. Z tej okazji powiadomiono 
wszystkich możnych całej Europy, 
a sam fakt przeniesienia stał się 
okazją do rozpoczęcia właśnie jar-
marku odpustowego.

W pierwszych latach swego 
istnienia jarmark trwał tylko je-

den dzień. Dopiero w 1827 roku 
miejscowi kupcy zwrócili się do 
rady miejskiej z prośba, aby jar-
mark przedłużyć do kilku dni. Od 
tej pory jarmark kaziukowy trwa 
3-4 dni. Mieszkańcy stolicy Litwy 
w ten sposób czczą swojego pa-
trona Kazimierza Jagiellończyka, 
który został ich opiekunem. Jest 
on również opiekunem diecezji ra-
domskiej i drohiczyńskiej, a także 
tych wszystkich, którzy poświęcili 
się służbie publicznej.

Jarmark początkowo składał 
się z kilku straganów i odbywał się 
na placu katedralnym, ale bardzo 
szybko się rozrastał. Na targ zaczę-
li przyjeżdżać kupcy z całej Litwy 
i nie tylko. W szczytowym okresie 
na placu jarmarcznym rozstawio-
nych było ponad 2400 straganów. 
W okresie, gdy Litwa należała do 
ZSRR, targ kaziukowy był mocno 
ograniczony, ale przetrwał. Od cza-
su odzyskania niepodległości przez 
Litwę wraca on jednak do swej 
świetności. Współcześnie to trzy-

dniowa impreza, gdzie oprócz sto-
isk handlowych uczestnicy mogą 
zobaczyć różne imprezy folklory-
styczne.

Kaziuki rozpoczynały się nie-
szporami w miejscowej katedrze 
i mniejszymi kościołami. W dniu 
następnym, tj. 4 marca następował 
przemarsz ulicami miasta wzoro-
wany na tym z dnia kanonizacji 
w 1604 roku. Na terenach targo-
wych oprócz typowych straganów 
kupieckich można było wtedy spo-
tkać stoiska innych podmiotów, 
które aktywnie włączały się w ob-
chody tego święta. Było stoisko 
Polskiego Czerwonego Krzyża, sto-
isko Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół, miejscowego harcerstwa 
i Uniwersytetu Stefana Batorego.

Co ciekawego można było ku-
pić na Kaziukach?

Na pewno były to wyroby 
tradycyjne dla mieszkańców Wil-
na, ale również te niespotykane 
w tych okolicach. Były to obwa-
rzanki smorgońskie, czyli twarde 

i ciężkie obwarzanki wypiekane 
przez piekarzy w Smorgoniach, 
które dotarły na jarmark, poko-
nując kilka dni drogi. Bardzo du-
żym zainteresowaniem cieszyły 
się piernikowe serca polukrowane 
na kolorowo z napisami typu „Ko-
cham Cię”, „Jesteś Moja”, itp. Pier-
niki te były wypiekane przez sta-
roobrzędowców, którzy przybyli 
na te tereny z dalekiej Rosji.  Były 
też wyroby z wikliny i drewna oraz 
palmy wielkanocne.

W Polsce Kaziuki są rów-
nież coraz częściej obchodzone, 
zwłaszcza na terenach przyległych 
do Wileńszczyzny, jednak nie tyl-
ko. Najhuczniej polskie kaziuki są 
świętowane w Poznaniu, Warsza-
wie, Gdańsku i Szczecinie. Właśnie 
w tych miejscach spotkamy kolo-
rowe parady, posmakujemy pierni-
kowych serc i oczywiście będziemy 
się cieszyli z gościnności kupców. 
Warto jest bliżej i osobiście spotkać 
się z tą tradycją.

(Maw), fot. ilustracyjne

Obyczaje

Tłusty czwartek
Dzień, kiedy nie obowiązuje żadna dieta, a chęć obja-
dania się nie jest grzechem. Skąd wywodzi się trady-
cja tego smakowitego święta?

Tłusty czwartek zawsze 
przypada 52 dni przed Wielka-
nocą. Jako, że data Świąt Wiel-
kanocnych jest datą ruchomą, 
w tym roku 28 lutego. Jednak 
termin ten nie zawsze jest prze-
strzegany. To zawsze ostatni 
czwartek przed wielkim postem 
i początek ostatniego tygodnia 
karnawału. W krajach zachod-
nich jest to też tłusty wtorek 
tuż przed środą popielcową. 
Tak jest w USA (Nowy Orlean) 
i w Wielkiej Brytanii, gdzie wto-
rek nazywany jest wtorkiem na-
leśnikowym.

Tradycja ta wywodzi się już 
ze średniowiecza, a w Polsce 
znana jest od XVII wieku. Wte-
dy to na dworach magnackich 
urządzano zabawy. Na impre-

zach tych występowały pew-
ne obrzędy i zwyczaje, których 
należało przestrzegać. Nazwa 
Tłusty czwartek to dzień, gdzie 
trzeba było się najeść do syta 
tłustych potraw. Trzeba było 
również zjeść przynajmniej jed-
nego pączka, aby mieć powodze-
nie przez cały rok. Pączki przy-
gotowywano z takiego ciasta jak 
na chleb i nadziewano słoniną. 
Słodkie pączki pojawiły się do-
piero w XV wieku. Jednak i wte-
dy nie wypełniano ich marmo-
ladą czy dżemem, lecz wkładano 
do nich orzech lub migdał. Ten, 
kto trafił takiego pączka, mógł 
się spodziewać napływu dużej 
gotówki.

Kształt pączka również na 
początku nie był kulisty. Jego 

obecny kształt pochodzi dopie-
ro od XVIII wieku, kiedy to po-
jawiły się pierwsze drożdże. Na 
naszych stołach obok tradycyj-
nych pączków pojawiają się rów-
nież faworki nazywane także 
chruścikami, których receptura 
przekazywana jest z pokolenia 
na pokolenie.

Ciekawa jest na pewno hi-
storia „tłustego czwartku” w Ma-
łopolsce. Tam nazywany jest on 
combrowym czwartkiem. Com-
ber z kolei to nazwisko burmi-
strza krakowskiego w XVII wie-
ku. Była to osoba bardzo surowa 
dla wszystkich, którzy handlo-
wali na krakowskim rynku. 
Na wieść o jego śmierci, która 
nastąpiła właśnie w czwartek, 
postanowiono uczcić ten dzień 
w sposób szczególny. Przekupki 
krakowskie urządziły wielka za-
bawę, na której właśnie pojawi-
ły się słodkości.

Nazwa pączka różnie się 
w zależności od regionu. Na Ślą-
sku pączki są znane jako kreple. 
W Niemczech pączki są utożsa-
miane z naleśnikami. W Rosji to 
poncziki. W krajach amerykań-
skich pączki to doughnuts, czy-
li koniecznie ciastko z dziurką 
w środku.

Na koniec stare polskie 
przysłowie „ Powiedział Bar-
tek, że dziś Tłusty Czwartek, 
a Bartkowa uwierzyła, dobrych 
pączków nasmażyła.” Inne przy-
słowie mówi, że kto w ten dzień 
nie zje chociaż jednego pączka, 
ten nie może liczyć na szczęście 
w życiu.

(Maw), fot. ilustracyjne

Zapusty, czyli ostatki
Zapusty to czas imprez karnawałowych związanych 
z kończącym się karnawałem. Czas, kiedy zabawa 
kończy się wielkim postem.

Obyczaje

Ostatki trwają kilka dni przed 
zakończeniem karnawału. Jest to 
czas wielkich szaleństw i hucz-
nych zabaw. Zaczynają się trady-
cyjnie w tłusty czwartek, a kończą 
się we wtorek przed wielkim po-
stem i środą popielcową. W tym 
roku środa popielcowa przypada 
6 marca. Tak więc ostatnia sobo-
ta karnawału przypada 2 marca. 
Natomiast wtorek przed środą 
popielcową nazywany jest śledzi-
kiem. W krajach zachodnich jest 
to też tłusty wtorek tuż przed 
środą popielcową. Tak jest w USA 
(Nowy Orlean) i w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie wtorek nazywany jest 
wtorkiem naleśnikowym. Ostatki 
mają różne nazwy w zależności od 
rejonu Polski. Często nazywane 
są zapustami, śledzikiem czy też 
podkoziołkiem (Wielkopolska).

Do ostatkowych zwyczajów 
zwłaszcza na terenach wiejskich 
należała tradycja przywoływania 
wiosny. Po wsi chodziły „masz-
kary zapustne”, czyli głośno 
zachowujący się przebierańcy. 
W orszaku tym można było zo-
baczyć słomianego niedźwiedzia 
symbolizującego zimę, którego 
prowadził parobek. Był też dia-
beł, dziad i baba oraz cyganka 
i żyd. Bardzo często dziad tańczył 
z młodymi pannami, baba kradła, 

a cyganka wróżyła. Wszystko to 
było połączone tańcami i wspól-
na zabawą. Na Śląsku taka zabawa 
miała nazwę „babskiego combru”, 
w której uczestniczyły tylko same 
panie, a w trakcie zabaw mężatki 
przyjmowały do swojego grona 
te kobiety, które wyszły za mąż 
w ostatnim roku. Natomiast na 
Warmii obżarstwo, które zaczy-
nało się w tłusty czwartek, koń-
czyło się zawsze o północy we 
wtorek przed środą popielcową. 
Przed północą wieszano na komi-
nie wymytą patelnię, która była 
symbolem poszczenia przez ko-
lejne 40 dni.

Zapusty to również koniec 
karnawału na świecie. W tym 
dniu kończy się karnawał w Rio de 
Janeiro, a ostatnia zabawa trwa 
tam 5 dni. Słynne są również bale 
kostiumowe w Wenecji, gdzie bal 
maskowy odbywa się na Placu św. 
Marka. W Nicei natomiast jest to 
słynna parada ulicami miasta.

Środa popielcowa to na-
tomiast dzień pokuty, kiedy to 
wszyscy katolicy biorą udział we 
mszy świętej połączonej z sy-
paniem popiołu na głowę, który 
jest symbolem pokuty, uniżenia 
i poddania. Na następny okres za-
baw trzeba znowu poczekać.

(Maw)
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Siatka życia
CIEKAWOSTKA  Niemal co roku zdarza się, że w Polsce jeden 
z rolników ginie w bardzo straszny sposób – „topiąc się” w zbo-
żu zmagazynowanym w silosie. Czy tego typu wypadkom da się 
zapobiec?

R E K L A M A

Człowiek, który wpadnie do 
silosu pełnego zboża, zagłębia 
się po głowę w ciągu zaledwie 
20 sekund. Dzieje się to jeszcze 
szybciej, gdy zaczyna się szamo-
tać. Rolnicy zazwyczaj nie zdają 
sobie sprawy, że nawet pomoc 
osobie w takim kłopocie jest nie-
mal skazana na niepowodzenie. 
Dlaczego? Jeśli poszkodowany 
o wadze ok. 70 kg zapadnie się 
w zbożu po pas, do jego wycią-

gnięcia potrzeba siły identycz-
nej jak przy podniesieniu 150 kg. 
Zapadnięty po szyję wymaga już 
siły równoważnej do podniesie-
nia 300 kg! Nawet jeśli zapadnie-
my się tylko po szyję siła z jaką 
ziarno napiera na nasze ciało jest 
tak wielka, że uniemożliwia od-
dychanie.

Aby zmniejszyć liczbę tego 
typu wypadków, należy przykła-
dać się do prewencji, ale istnieje 

także sposób prostszy – specjal-
na siatka. Jest okrągła, przypo-
mina pajęczą sieć. Jej wynalazcą 
jest Kenny Basset z Uniwersytetu 
Missouri w USA. Prosta konstruk-
cja „pajęczej sieci” jest zakładana 
we wnętrzu silosu ponad war-
stwą ziaren. Póki co wynalazek 
jest tylko prototypem. Miejmy 
nadzieję, że niedługo wejdzie do 
masowej produkcji i będzie tani.

(pw)

Finanse

Wyższe renty i emerytury
1 marca podwyżce ulegną rolnicze renty i emerytury.

Podwyżka wyniesie nie mniej 
niż 70 zł. Podstawowa emerytura 
rolnicza wzrośnie o 2,86% i wynie-
sie 938,97 zł. Waloryzacja emerytur 
i rent rolniczych od 1 marca 2019 
r. polega na przemnożeniu kwoty 
emerytury podstawowej wyno-
szącej 938 zł 97 gr przez wskaźnik 
wymiaru ustalony indywidualnie 
dla każdego świadczenia, nie mniej 

niż o kwotę 70 zł. Jeśli jednak nawet 
po podwyżce wysokość renty lub 
emerytury wynosi mniej niż 1 100 
zł, to świadczenie zostanie pod-
niesione do tego poziomu. 1 100 zł 
to wysokość najniższej emerytury 
pracowniczej.

Do każdego emeryta i renci-
sty KRUS prześle decyzję o nowej 
kwocie emerytury lub renty. Wraz 

z emeryturami i rentami wzrasta 
także wysokość dodatków i świad-
czeń. Najpopularniejszy dodatek 
pielęgnacyjny wyniesie 222,01 zł. 
333 zł otrzyma inwalida wojenny 
uznany za całkowicie niezdolnego 
do pracy i do samodzielnej egzy-
stencji. Najwięcej, bo 417 zł wyniesie 
dodatek dla sieroty zupełnej.

(pw)

Zwierzęta

Holenderskie pasy
W Polsce jedną z ras bydła jest rasa polska białogrze-
bieta. Charakteryzuje ją biały pas biegnący wzdłuż 
kręgosłupa. W Holandii istnieje rasa, która również 
posiada biały pas, ale położony pionowo. Oficjalna 
nazwa rasy to Lakenvelder, ale potocznie mówi się 
o „holenderskiej pasiastej”.

Krów tej rasy nie sposób po-
mylić z uwagi na umaszczenie 
i charakterystyczny biały pas. 
Holendrzy sprowadzili te kro-

wy z Tyrolu w Austrii jeszcze 
w średniowieczu. Dbali o rozwój 
rasy, która szybko stała się bar-
dzo ceniona za swoją mleczność 

i przyrost tłuszczu. Jest to rasa 
mleczna. Krowy ważą od 410 do 
680 kg, a byki ok. 900 kg. Śred-
nia roczna produkcja mleka to 
9100 kg. Jakość mleka jest bar-
dzo dobra, a zawartość tłuszczu 
wynosi 3,5-5,5 %. Holendrzy sta-
rają się nie krzyżować tej rasy 
z innymi. Chcą w ten sposób 
zachować czystość rasową. Inną 
drogą poszli Amerykanie, którzy 
skrzyżowali holenderskie krowy 
ze swoimi. Obecnie rasa przeży-
wa swój renesans. Preferują ją 
rolnicy ekologiczni z uwagi na 
dobre właściwości mleka. 

(pw)

Finanse

Błędne kody już w porządku
Szybko rozwikłano problem nieakceptowanych kodów oleju napędowego.

Rolnicy chcący skorzystać 
z możliwości zwrotu podatku za-
wartego w cenie oleju napędowego 
natrafiali na kłopot. Działo się tak, 
ponieważ na niektórych fakturach 
znajdowały się kody produktu, któ-
rych nie przewidziano w prawie. 
W efekcie gminy nie mogły przyj-
mować takich faktur. Na problem 
zwrócili uwagę rolnicy. Politycy 
bardzo szybko, bo 22 lutego zmienili 
ustawę. Teraz musi być ona przyję-
ta przez Senat. Samorząd rolniczy 
apeluje do urzędów, by przyjmo-

wały od rolników wszystkie faktury 
i nie odrzucały ich ze względu na 
„niewłaściwe” kody. Jednocześnie 
zmieniona ustawa przedłuża czas 
składania wniosków o zwrot akcyzy 
do 31 marca. Ustawa wejdzie w ży-
cie w dniu następnym po dniu ogło-
szenia w Dzienniku Ustaw z mocą 
od dnia 1 stycznia 2019 r. Oznacza 
to, że urzędy będą mogły honoro-
wać faktury z dotychczas błędnymi 
kodami.

(pw)
fot. ilustracyjne

Pora na owady
W filmie Kogel-Mogel Franek Kolasa zamierzał ho-
dować owady. Pokolenia Polaków śmiały się z tego 
zwariowanego pomysłu, ale to co nie udało się fil-
mowemu Kolasie, może udać się we Francji, gdzie za 
110 mln euro powstanie ferma produkująca owady. 
Po co? Mają one zastąpić w przyszłości wieprzowinę, 
wołowinę i drób.

Zwierzęta

Firma Ynsect promuje owa-
dy jako najlepsze źródło protein 
dla człowieka, dla farm rybnych, 
zwierząt hodowlanych i domo-
wych. W okolicy francuskiego miast 
Amiens ma powstać największa 
i w pełni zautomatyzowana ferma 
owadów. Planuje się, że hodowany 
będzie tam owad o nazwie mącz-
nik młynarek. Jest to żuk, ale ho-
dowców bardziej interesuje jego 
stadium larwalne. Już dziś larwy 
są hodowane i jedzone przez lu-

dzi w Chinach. W Polsce istniały 
także dwie restauracje, w których 
podawano larwy, ale pomysł się 
nie przyjął. Zanim owady trafią na 
rynek, będą sterylizowane, by nie 
przenosić chorób. Rocznie gospo-
darstwo ma produkować 20 tys. ton 
owadów – zdecydowaną większość 
jako karmę dla ryb. Producent chce 
także zawojować rynek karmy dla 
kotów. Tłumaczy, że insekty i tak 
stanowią ok. 5% diety kota.

(pw)

Rolników ubywa
Zmiany w rolnictwie postępują. Na wsi coraz mniej 
jest małych gospodarstw. W ciągu ostatnich 7 lat uby-
ło ponad 7% gospodarstw.

Ciekawostka

Co dziesiąty Polak wciąż zwią-
zany jest z pracą w rolnictwie. Do 
tego doliczyć można kolejne setki 
tysięcy pracujące w usługach dla 
rolnictwa i przetwórstwie. Mimo 
to rolnictwo stanowi tylko 2,6% 
Produktu Krajowego Brutto. Śred-
nie gospodarstwo ma powierzch-
nię nieco ponad 10 hektarów. Tej 
wielkości gospodarstwa stanowią 
około 1/3 wszystkich. Wciąż bardzo 
dużo jest małych gospodarstw od 
5 do 10 hektarów. Jest ich 180 tys. 
Przybywa gospodarstw, które są 
uznawane za największe i liczą 50 
i więcej hektarów.

Powoli wydajemy się zmierzać 
do proporcji występujących w Eu-
ropie, gdzie rolnictwem zajmuje się 
ledwie kilka procent ludności. Już 
dziś co trzeci mieszkaniec wsi zaj-
muje się pracą najemną. Co czwar-
ty musi liczyć na pomoc społecz-
ną. Dochody mieszkańców wsi są 
o ok. 20% niższe niż mieszkańców 
miast. Mimo tych wszystkich nie-
dogodności pocieszający jest fakt, 
że aż 80% mieszkańców wsi jest 
zadowolonych ze swojego miejsca 
zamieszkania.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Aktywizacja biernych zawodowo

– Zbliżamy się do poziomu tzw. naturalnej stopy bezro-
bocia, co oznacza, że kolejne tak spektakularne spadki 
będą trudne do osiągnięcia. Chcemy, żeby coraz więcej 
Polaków miało pracę, żeby rosły pensje, dobrobyt rodzin. 
Dużą wagę przywiązujemy do aktywizacji osób długotrwa-
le bezrobotnych i biernych zawodowo. To niewykorzysta-
ne zasoby, które chcemy pobudzić i przywrócić na rynek 
pracy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska.

Osoby w wieku okołoemerytalnym

Również w przypadku osób w wieku 55-

64 lata wskaźnik zatrudnienia wzrósł 

na przestrzeni trzech lat. W pierw-

szym kwartale wynosił on 42,9 proc., 

a w trzecim kwartale 2018 roku – 49,8 

proc., mówimy więc o wzroście na po-

ziomie 6,9 pkt proc. Należy jednak za-

uważyć, że zmiany były bardziej zna-

czące wśród mężczyzn (zmiana o 8,4 

pkt proc. z poziomu 52,8 proc.) niż 

wśród kobiet (zmiana o 5,4 pkt proc. 

z poziomu 34,1 proc.).

Ponad pół miliona nowych etatów

W trzecim kwartale 2018 roku wskaźnik ten – dla 
populacji w wieku 20–64 wyniósł 72,8 proc. – co 
oznacza, że przekroczył o 1,8 pkt proc. cel założony 
w Strategii Europa 2020. Wskaźnik zatrudnienia dla 
kobiet wyniósł w tym czasie 65,6 proc., a dla męż-
czyzn 80 proc.
W liczbach bezwzględnych nastąpił wzrost liczby pra-
cujących z prawie 15,5 mln pracujących w pierwszym 
kwartale 2015 roku do blisko 16,2 mln osób pracu-
jących w trzecim kwartale ubiegłego roku. Mówimy 
więc o ponad 673 tys. osób, które mają posady. W tym 
gronie jest 310 tys. kobiet.

            Wpływ urlopów macierzyńskich
Oznaczać to może, że na poprawę sytuacji ko-biet po 40. roku życia na rynku pracy wpływ miały m.in. większy popyt na pracę oraz wkraczanie w ten wiek roczników kobiet, które masowo zaczynały studiować w latach dzie-więćdziesiątych. Z kolei w przypadku kobiet młodszych, brak wyraźnej tendencji wzrosto-wej wskaźnika zatrudnienia może być zwią-zany z czasowym wycofywaniem się z rynku pracy (nie dotyczy to jednak urlopów macie-rzyńskich i rodzicielskich) lub też opóźnionym podjęciem zatrudnienia w związku z urodze-niem i wychowywaniem dzieci.

Poprawa wśród kobiet  

Szczególną uwagę zwróćmy na dwie grupy – ko-
biety w wieku najwyższej dzietności oraz w okre-
sie wychowywania dzieci (25-49 lat) oraz osoby 
w wieku okołoemerytalnym (55-64 lata). Wśród 
kobiet w wieku 25-49 lat wskaźnik zatrudnienia 
wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 77,3 proc. 
i był wyższy w porównaniu z pierwszym kwartałem 
2015 roku (73,8 proc.). Co ciekawe liczba pracują-
cych kobiet pomimo spadku w analizowanym okre-
sie populacji kobiet w tej grupie wiekowej (o około 
23 tys.), wzrosła o 206 tys. osób.
Warto jednak zauważyć, że dla kobiet młodszych (do 
39. roku życia) zmiany pomiędzy trzecim kwartałem 
2018 roku a 2015 roku są nieznaczne i bez wyraź-
nie trendu, podczas gdy wskaźnik ten bardzo szybko 
wzrastał wśród kobiet po 40. roku życia.

Wskaźnik zatrudnienia w górę 

Coraz więcej Polaków ma pracę. To je-
den z trendów jaki obserwujemy na rynku 
pracy w ostatnich trzech latach. Wskaź-
nik zatrudnienia osób w wieku 20-64 już 
w ubiegłym roku przekroczył cel założony 

w Strategii Europa 2020.

Coraz mniej bezrobotnych

W trzecim kwartale 2018 roku stopa bezro-
bocia według metodologii BAEL wyniosła 
3,8 proc. To sporo mniej niż w pierwszym 
kwartale 2015 roku, kiedy bez pracy było 
blisko 1,5 mln osób, a stopa bezrobocia no-
towana była na poziomie 8,6 proc. W trzecim 
kwartale ubiegłego roku zbiorowość bezro-
botnych liczyła 662 tys., co oznacza spadek 
o ok. 832 tys. osób, figurujących w reje-
strach jeszcze na początku 2015 roku.
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Co? Gdzie? Kiedy?„rudy się żeni”
KONCERTY  Taki tytuł piosenki nosi przebój zaśpiewany 
przez zespół Big Cyc na sobotnim koncercie w golubskim 
Domu Kultury

Zespół Big Cyc to znana 
marka wśród fanów muzyki 
rockowej w całej Polsce. Właśnie 
w sobotę 16 lutego mieszkańcy 
Golubia-Dobrzynia i okolic mo-
gli posłuchać  przebojów tej ka-
peli. Na scenie miejskiego Domu 
Kultury można było spotkać 
kilka pokoleń. Byli fani, którzy 
pamiętali początki zespołu ale 
również można było spotkać 
młode pokolenie, które zafascy-
nowała muzyka rockowa w wy-
konaniu Big Cyc.

Zespół pierwsze kroki sta-
wiał 31 lat temu w studenckim 
klubie „Balbina” w Łodzi. Jego 

liderem był wtedy i nadal jest 
Krzysztof Skiba. Osoba znana 
wszystkim znawcom muzyki 
rozrywkowej jako największy 
skandalista wśród tej grupy 
społecznej. Od samego począt-
ku artysta dał się poznać jako 
osoba walcząca z systemami 
autorytarnymi, tworząc różne-
go rodzaju happeningi przeciw 
władzy. W jego utworach moż-
na znaleźć właśnie te elementy 
sprzeciwu. Przykładem tego jest 
na pewno najnowsza płyta arty-
sty „Czarne słońce narodu”.

Skiba stworzył wiele prze-
bojów, np.: „Rudy się żeni”, „Mo-

herowe berety” czy „Facet to 
świnia”. Zespół koncertuje do tej 
pory w całej Polsce. Można go 
było także zobaczyć i posłuchać 
praktycznie na całym świecie. 
Koncert w Golubiu-Dobrzyniu 
to początek nowej trasy kon-
certowej w tym roku.  Podczas 
koncertu i tuż po nim można 
było nabyć najnowszy album 
zespołu i kontrowersyjna pły-
tę. Bardzo ciekawa była również 
bibliografia artysty zawierająca 
najciekawsze przygody zespołu 
Bib Cyc i z życia artysty.

(Maw)
fot. nadesłane

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

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

 2 marca o godz. 17:00 w Domu Kultury odbędzie się koncert Tomasza Stockin-
gera. Znany aktor wspólnie z zaprzyjaźnionym pianistą Stefanem Gąsienicą przedstawi 
nam słynne szlagiery muzyczne z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Koncert odbędzie się 
pod tytułem „Już nie zapomnisz mnie”. Artysta pokaże nam, co oznacza być przed-
wojennym amantem i jak czarować kobiety w stylu Bogarta, koniecznie w kapeluszu. 
Wstęp wolny, darmowe wejściówki do odebrania w Urzędzie Miasta. 

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oprac. (ak)
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Czwartek, 28 lutego 2019

14:00 Elif

05:50 Telezakupy
06:25 Jaka to melodia?
07:05 Elif odc. 434 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 26 s. 2 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 78 s. 6 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 42 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 182 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 9
12:55 Tasmania - wyspa dziwna 
 i piękna - film
14:00 Elif odc. 435 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 94 - serial
16:05 Wieczna miłość 
 odc. 125 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3441
18:30 Korona królów odc. 183 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 265 s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 42
23:50 Ocaleni odc. 49
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat odc. 88

06:00 Ukryta prawda odc. 492 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 22 - serial

08:00 Szpital odc. 220 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 16 s. 4 - serial

08:55 Brzydula odc. 207 - serial

09:15 Przyjaciele odc. 17 s. 4 - serial

09:30 Zakochani po uszy 

 odc. 27 - serial

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 29 - serial

12:20 Ukryta prawda odc. 284 - serial

13:20 Sąd rodzinny odc. 23 - serial

14:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 59 - serial

15:20 Szpital odc. 221 - serial

16:20 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 3 - serial

17:20 Przyjaciele odc. 18 s. 4 - serial

17:50 Przyjaciele odc. 19 s. 4 - serial

18:20 Brzydula odc. 211 - serial

18:55 Brzydula odc. 212 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 28 - serial

20:00 Szkoła rocka - komedia

22:20 Pamiętnik - dramat

00:50 Oszuści odc. 9 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 3 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 53 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 54 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 51
09:00 Septagon odc. 38 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 32
11:30 Benny Hill odc. 18
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 4 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 128 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 193
15:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 - serial
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 492 - serial
18:00 Septagon odc. 39 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 493 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 260 - serial
21:00 Stalingrad - dramat
23:55 Tuż przed tragedią odc. 9 - serial
01:00 Tuż przed tragedią 
 odc. 10 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 51
07:00 Zbuntowany anioł odc. 167
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 13 - serial
10:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 14 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 18 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial
13:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 13 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 14 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 19 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 149 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 150 s. 4 - serial
20:00 Sztos II - film
22:05 Straszny film 4 - komedia
23:50 Żądło - komedia
02:20 Kuchnia na Maksa 
 odc. 13 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Love, love - film

09:10 Miłość od pierwszego ugryzienia  

 - komedia

11:00 Dorastanie odc. 5 - serial

12:10 Dorastanie odc. 6 - serial

13:20 Siedem czerwonych róż, 

 czyli Benek Kwiaciarz o sobie 

 i o innych - komedia

14:45 Jeszcze nie wieczór - komedia

16:35 Słodkie oczy - komedia

17:45 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości

18:10 Homolka i sakiewka - komedia

19:40 Herbert - Mosty odc. 1

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Klan Sycylijczyków - dramat

22:25 Czarna skrzynka - film

00:05 Scena klasyczna odc. 24

06:50 Był taki dzień odc. 486
06:55 Dziennik telewizyjny
07:45 Korona królów odc. 161 - serial
08:15 Korona królów odc. 162 - serial
08:50 Cztery życia Lidii Lwow - film
10:00 Piosenką przez historię odc. 5
10:15 Sensacje XX wieku odc. 145
10:45 Dzieje archeologii według  
 Richarda Milesa odc. 2 - serial
11:50 Polska Kronika Filmowa odc. 4
12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później  
 odc. 4 - serial
13:20 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3 - serial
14:15 Ojcowie niepodległości 
 odc. 1 - serial
14:25 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 1 - film
15:30 Tian Anmen - zakazana pamięć  
 - film
16:35 Było sobie miasteczko - film
17:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:05 Taśmy bezpieki odc. 10
18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 4
18:50 Przeprowadzki odc. 3 - serial
20:00 Wyjęci spod prawa odc. 3 - serial
21:05 Wielka Armada - kulisy klęski  
 odc. 2 - serial
22:05 Spór o historię odc. 158
22:45 Szerokie tory odc. 148
23:20 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 5 - serial
00:10 Ojcowie niepodległości 
 odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Mobilków odc. 3 - 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. 6 - serial
14:15 I stanie się światło - 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 W Solankowej Dolinie - serial
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 
 odc. 10 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Fryderyk Chopin i jego muzyka  
 odc. 1
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 733 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 17
07:25 Na sygnale odc. 9 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl odc. 122 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2011 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 33 - serial
14:10 Na dobre i na złe 
 odc. 733 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 42 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 577
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 8 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 16 s. 1 - serial
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 65
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 77
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2011 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2012 - serial
20:45 The Good Doctor 
 odc. 28 s. 2 - serial
21:40 Agent XXL II - komedia
23:20 Na sygnale odc. 221 - serial
23:50 Zgadnij kto - komedia
01:40 Deutschland 83 odc. 6 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 35 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2402

11:00 Ukryta prawda odc. 993 - serial

12:00 Szpital odc. 882 - serial

13:00 Szkoła odc. 645 - serial

14:00 19+ odc. 346 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 16

15:30 Szkoła odc. 646 - serial

16:30 19+ odc. 347 - serial

17:00 Szpital odc. 883 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 994 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 102

19:50 Uwaga! odc. 5598

20:10 Doradca smaku odc. 36 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2833 - serial

20:55 Milionerzy odc. 231

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 19

22:35 Sztos - film

00:20 Odwróceni - ojcowie i córki 

 odc. 1 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 651 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 652 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 85 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 848 - serial
12:00 Gliniarze odc. 129 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 795 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2832 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 876 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3830
16:30 Na ratunek 112 odc. 184 - serial
17:00 Gliniarze odc. 289 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2833 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 398 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 131
21:10 Przyjaciółki odc. 147 - serial
22:15 Ślad odc. 32 - serial
23:15 Amerykanin - thriller
01:35 Grey’s Anatomy: Chirurdzy 
 odc. 141 - serial

13:20 Sąd rodzinny 17:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 16:35 Słodkie oczy 10:15 Sensacja XXI wieku

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

Bitwa pod Stalingradem widziana oczami młodych 
niemieckich żołnierzy, którzy po kampanii w Afryce 
i krótkim urlopie na włoskiej Riwierze zostają 
przerzuceni wraz z batalionem na front wschodni.

Ameryka przeżywa inwazję złowrogich kosmitów 
– TriPodów. Cindy i jej przyjaciółka Brenda 
wyruszają w pełną przygód podróż do odciętej 
od świata osady, aby znaleźć sposób na ocalenie 
ludzkości.

„Straszny film 4”
(2006r.) TV Puls 22:05

„Stalingrad”
(1993r.) TV 4 21:00



Piątek, 1 marca 2019

14:00 Elif

06:00 Telezakupy
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif odc. 435 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Blondynka odc. 27 s. 3 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 79 s. 7 - serial
10:40 Ojciec Mateusz 
 odc. 43 s. 3 - serial
11:30 Korona królów odc. 183 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 4
12:50 Dzika farma - film
14:00 Elif odc. 436 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Mistrzostwa Świata 
 w Seefeld Skoki narciarskie
16:00 Mistrzostwa Świata 
 w Seefeld Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Mistrzostwa Świata 
 w Seefeld Skoki narciarskie
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 24
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Wyklęty - dramat
22:35 Rok komety - komedia
00:15 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 17 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 493 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 23 - serial

08:00 Szpital odc. 221 - serial

08:55 Brzydula odc. 208 - serial

09:30 Zakochani po uszy 

 odc. 28 - serial

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 30 - serial

12:20 Ukryta prawda odc. 285 - serial

13:20 Sąd rodzinny odc. 24 - serial

14:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 60 - serial

15:20 Szpital odc. 222 - serial

16:20 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 3 - serial

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

17:50 Przyjaciele odc. 21 s. 4 - serial

18:20 Brzydula odc. 213 - serial

18:55 Brzydula odc. 214 - serial

19:30 Kulisy sławy extra odc. 1

20:00 Muppety: Poza prawem 

 - komedia

22:20 Efekt motyla - thriller

00:40 W garniturach odc. 12 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 4 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 54 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 55 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 52
09:00 Septagon odc. 39 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 33
11:30 Benny Hill odc. 17
12:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 1 - serial
13:00 Galileo odc. 712
14:00 Galileo odc. 713
15:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 - serial
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 493 - serial
18:00 Septagon odc. 40 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 494 - serial
20:00 Gwiazdy polskiego kabaretu  
 odc. 13
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 257 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 258 - serial
23:05 Czas śmierci - horror
01:15 Zagadkowe zgony odc. 1 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 52

07:00 Zbuntowany anioł odc. 168

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25 - serial

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

 odc. 14 - serial

10:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  

 odc. 15 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 2 s. 19 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 19 - serial

13:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 26 - serial

14:00 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 - serial

16:00 Idealna współlokatorka - thriller

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 150 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 151 s. 4 - serial

20:00 Niebezpieczna dzielnica - film

21:50 Skaza - film

23:55 Bez litości odc. 6 s. 2 - serial

01:50 Dyżur odc. 4

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Gdzie jesteś, Luizo - film

09:20 Homolka i sakiewka - komedia

11:00 Dorastanie odc. 7 - serial

12:20 Kameleon - film

14:20 Fortepian Chopina - film

14:40 Warszawski Fortepian Chopina  

 - koncert 

15:40 Piżama - film

16:20 Odwiedź mnie we śnie - film

17:45 „Niezłomnym - honor” 

 - widowisko z okazji 

 Narodowego Dnia Pamięci  

 Żołnierzy Wyklętych

18:25 Dziennik z podróży - film

19:25 Pojedynki stulecia odc. 17

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 138

20:25 Widmo - thriller

22:30 Świat w piosence odc. 7

23:30 Tygodnik kulturalny

00:20 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości

06:50 Był taki dzień odc. 488
07:00 Dziennik telewizyjny 
07:45 Korona królów odc. 163 - serial
08:10 Korona królów odc. 164 - serial
08:45 Archiwum zimnej wojny odc. 2
09:25 Było sobie miasteczko - film
10:25 Sensacje XX wieku odc. 133
10:50 Polska Kronika Filmowa odc. 4
11:15 Z biegiem Nilu odc. 3 - serial
12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później  
 odc. 5 - serial
13:20 Złoto Jukonu odc. 3 - serial
14:25 Mustang. Himalajska podróż  
 - film
15:30 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 6 - serial
16:20 Piosenką przez historię odc. 5
16:35 WiN. Wolność i Niezawisłość.  
 Ostatnia nadzieja - film
17:30 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:00 Ex libris
18:25 Polska Kronika Filmowa odc. 4
18:35 Przeprowadzki odc. 4 - serial
19:45 Mój przyjaciel Laluś - film
20:55 Wojna generałów odc. 6 - serial
22:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 65
22:35 Szerokie tory odc. 77
23:15 Wyjęci spod prawa odc. 3 - serial
00:20 Sensacje XX wieku odc. 70

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 10 - 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 Zostaliśmy z Bogiem 
 Panie Pułkowniku
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 „Edek” - idol na dziś - film
12:45 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
12:55 Święty na każdy dzień
13:00 Droga do wolności 
 Edwarda Taraszkiewicza - film
14:05 Zofia Czeska - błogosławiona 
 na nasze czasy odc. 3 - serial
14:30 Odzyskana pamięć
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. 13 - 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. 23 - serial
22:50 Żołnierz Niezłomny Kościoła  
 - film

06:00 Egzamin z życia odc. 27 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 42 s. 4
07:25 Na sygnale odc. 10 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1639
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 301
11:25 Rodzinka.pl odc. 123 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2012 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 34 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 191
14:35 Operacja Zdrowie! odc. 17
15:10 Górski lekarz odc. 43 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 578
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 9 - serial
18:00 Panorama odc. 3283
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 17 s. 1 - serial
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 90
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 17
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2012 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2013 - serial
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 118 s. 10 - serial
21:35 Halowe Mistrzostwa Europy 
 w Glasgow Lekkoatletyka
23:20 Facet (nie)potrzebny od zaraz  
 - komedia
00:55 Agent XXL II - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 36 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2403

11:00 Ukryta prawda odc. 994 - serial

12:00 Szpital odc. 883 - serial

13:00 Szkoła odc. 646 - serial

14:00 19+ odc. 347 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 16

15:30 Szkoła odc. 647 - serial

16:30 19+ odc. 348 - serial

17:00 Szpital odc. 884 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 995 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 103

19:50 Uwaga! odc. 5599

20:00 Porady na zdrady - komedia

22:10 Bękarty wojny - film

01:20 Kuba Wojewódzki odc. 14 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 12
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 653 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 86 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 849 - serial
12:00 Gliniarze odc. 130 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 796 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2833 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 877 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 185 - serial
17:00 Gliniarze odc. 290 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2834 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:40 Wieczór z gwiazdami. 
 Wiosna 2019
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 84
22:35 Indiana Jones i Królestwo  
 Kryształowej Czaszki - film
01:05 Michał Cieślak - Youri Kayembre  
 Kalenga: walka w wadze  
 lekkociężkiej Boks 

13:20 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 12:20 Kameleon

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

Muppety wyruszają na światowe tournée. 
Sytuacja niespodziewanie się komplikuje, kiedy 
pod postać Kermita zaczyna podszywać się jeden 
z najbardziej poszukiwanych przestępców na 
świecie, Constantine.

Aldo Raine otrzymuje rozkaz sformowania specjalnej 
jednostki do walki z hitlerowcami. Rekrutowani 
są tylko wysoko wykwalifikowani żołnierze 
o żydowskich korzeniach, którzy mają dziesiątkować 
nazistów.

„Muppety: Poza prawem”
(2014r.) TVN 7 20:00

„Bękarty wojny”
(2009r.) TVN 22:10

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

06:00 Klan odc. 3439
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:30 Wojsko-polskie.pl
08:55 Studio Raban odc. 66
09:25 Rodzinny ekspres odc. 66
09:55 Korona królów - taka historia…  
 odc. 24
10:30 Korona królów odc. 180 - serial
11:00 Korona królów odc. 181 - serial
11:30 Korona królów odc. 182 - serial
12:00 Korona królów odc. 183 - serial
12:35 Uratować Wenecję - film
13:30 Spis treści odc. 57
13:40 Okrasa łamie przepisy odc. 202
14:15 Mistrzowie odc. 3 - serial
14:45 Sanatorium miłości odc. 6
15:40 Mistrzostwa Świata 
 w Seefeld Skoki narciarskie
16:00 Mistrzostwa Świata 
 w Seefeld Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Mistrzostwa Świata 
 w Seefeld Skoki narciarskie
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Halowe Mistrzostwa Europy 
 w Glasgow Lekkoatletyka
20:15 Halowe Mistrzostwa Europy 
 w Glasgow Lekkoatletyka
22:20 Echo serca odc. 7 - serial
23:15 Park Gorkiego - dramat
01:35 Jaka to melodia?

05:35 Ukryta prawda odc. 494 - serial

06:40 Mango - Telezakupy

08:45 Ukryta prawda odc. 283 - serial

09:45 Ukryta prawda odc. 284 - serial

10:45 Brzydula odc. 209 - serial

11:20 Brzydula odc. 210 - serial

11:55 Brzydula odc. 211 - serial

12:30 Brzydula odc. 212 - serial

13:05 Miś Yogi - film

14:35 Ostatni władca wiatru - film

16:50 Na ratunek wielorybom - dramat

19:00 Poznaj mojego tatę - komedia

21:20 Sex Story - komedia

23:40 Na krawędzi - film

02:05 Moc magii odc. 412

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 23 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 24 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 25 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 26 - serial
08:05 Flintstonowie odc. 20 - serial
08:40 Dzielna Mysz odc. 16 - serial
09:00 Tom i Jerry: Misja na Marsa - film
10:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 490 - serial
11:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 491 - serial
12:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 492 - serial
13:35 STOP Drogówka odc. 194
14:40 Młodzi gniewni - dramat
16:45 Auta II - film
19:00 Galileo odc. 726
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 493 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 494 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 259 - serial
23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 260 - serial
00:20 Larwa - film

06:00 Pan wzywał, Milordzie? 
 odc. 5 s. 3 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 100 s. 3
07:50 Tajemnice medyczne 
 odc. 9 - serial
08:50 13. posterunek odc. 2 s. 2 - serial
09:20 13. posterunek odc. 3 s. 2 - serial
09:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 147 s. 4 - serial
10:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 148 s. 4 - serial
11:55 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 149 s. 4 - serial
12:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 150 s. 4 - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 151 s. 4 - serial
14:45 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 5
15:15 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 6
15:50 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 7
16:25 Alvin i wiewiórki III - film
18:00 Elektra - film
20:00 Champion IV: Walka o honor  
 - film
21:50 Armageddon - film
00:55 Aniołki Charliego: zawrotna  
 szybkość - film

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 24

07:35 Teledyski

08:15 Informacje kulturalne 

08:30 Ktoś i coś - Rower - film

08:40 Kowalski przy tablicy 

 - Pusty basen - film

08:45 Malowane wakacje - film

09:00 Karino odc. 7 - serial

09:35 Karino odc. 8 - serial

10:15 Dzień się budzi

11:20 Kino kontra potwory - film

12:25 Którędy po sztukę odc. 7

12:35 Dokąd człowieku - film

13:50 Jestem - dramat

15:40 Wydarzenie aktualne

16:10 Wiersze na 100-lecie  

 niepodległości

16:30 Tratwa ratunkowa - film

18:15 Tygodnik kulturalny

19:05 Elvis Presley: ‘56 Special - film

20:20 Droga do szczęścia - film

22:25 Eric Clapton: Live 

 in San Diego 2007

00:05 Dotyk zła - thriller

06:15 Był taki dzień odc. 489
06:20 Dziennik telewizyjny
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 17 - serial
08:05 Koło się kręci odc. 9
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 27 s. 1
08:45 Zaklęty dwór odc. 1 - serial
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 180
10:30 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3 - serial
11:30 Ziemia, planeta roślin odc. 1 - film
12:30 Świat z lotu ptaka odc. 6 - serial
13:35 Szerokie tory odc. 61
14:10 Z Andrusem po Galicji odc. 8
14:40 Dzieje archeologii według  
 Richarda Milesa odc. 2 - serial
15:45 Spór o historię odc. 117
16:30 Z biegiem Nilu odc. 3 - serial
17:20 Marzyciele odc. 20
17:50 Królowa Bona odc. 7 - serial
19:05 Atlas Niepodległości - film
20:15 Wielka Armada - kulisy klęski  
 odc. 2 - serial
21:20 Stawka większa niż życie 
 odc. 9 - serial
22:25 My ogniowe dzieci - film
23:20 Popioły - film
01:15 Cała prawda o Grekach 
 odc. 1 - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Sanktuarium Matki Bożej 
 w La Salette - film
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Żołnierz Niezłomny Kościoła  
 - film
15:10 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Ty idź pierwszy! - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Historia królowej Estery 
 odc. 6 - serial
22:55 Kabwe
23:00 Guadalupe - żywy obraz - film
23:55 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2009 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 2010 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1423 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Pogoda - flesz odc. 315
11:24 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 302
11:50 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 13
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 52
13:25 Na sygnale odc. 221 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny odc. 579
15:20 O mnie się nie martw 
 odc. 118 s. 10 - serial
16:15 Rodzinka.pl odc. 251 - serial
16:40 Słowo na niedzielę
16:55 Zmiennicy odc. 1 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion
19:35 Lajk! odc. 37
20:05 Dance Dance Dance odc. 1
21:10 Dance Dance Dance odc. 2
22:10 Sierocki na sobotę
23:00 Książę - film
00:40 Naznaczony: rozdział 2 
 odc. 2 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1139

11:00 Na Wspólnej odc. 2830 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2831 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2832 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2833 - serial

12:50 Mój przyjaciel delfin II: 

 Ocalić Mandy - film

15:00 Agent - gwiazdy odc. 1 s. 4

16:00 Odjazdowe bryki braci Collins  

 odc. 4 s. 4

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 19

18:00 36,6 °C odc. 1 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:40 Raport smogowy odc. 104

19:45 Uwaga! odc. 5600

20:00 Kac Vegas - komedia

22:15 Chłopaki też płaczą - komedia

00:45 Ostatni dom po lewej - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Mulan - film

09:55 Ewa gotuje odc. 352

10:30 Indiana Jones i Królestwo  

 Kryształowej Czaszki - film

13:10 Sahara - film

15:45 Kabaret na żywo

17:45 SuperPies odc. 13

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 149

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 398 - serial

20:10 Shrek - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 99

00:05 Sabotaż - film

10:45 Brzydula 12:35 Policjantki 
i policjanci

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

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 09:55 Ewa gotuje

Opowieść o walce dobra ze złem. Świat 
podzielony był niegdyś na cztery części należące 
do poszczególnych żywiołów. Władca ognia 
postanowił podbić pozostałe krainy. Po upływie 
stu lat pojawia się Aang.

Moskwa, ostatnie lata rządów Breżniewa. W parku 
Gorkiego zostają znalezione ciała trzech osób. 
Milicjant Arkady Renko, prowadząc śledztwo, dociera 
do pięknej i tajemniczej Iriny Asanowej.

„Park Gorkiego”
(1983r.) TVP 1 23:15

„Ostatni władca wiatru”
(2010r.) TVN 7 14:35
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05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3441
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. 128
09:05 Ziarno odc. 697
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 58 - serial
10:10 Pasterz ze wzgórz - western
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 Misja w Afryce odc. 5 - serial
13:00 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem
13:05 Halowe Mistrzostwa Europy 
 w Glasgow Lekkoatletyka
13:15 Halowe Mistrzostwa Europy 
 w Glasgow Lekkoatletyka
14:35 Fascynujący Madagaskar 
 - dzikie wybrzeża odc. 2 - serial
14:50 Kuloodporne serce 
 odc. 8 - serial
16:00 Golec uOrkiestra
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 265 s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych 
 odc. 1 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 7
22:15 Za jakie grzechy - komedia
00:00 Od serca - komedia

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 25 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 26 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 14 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 15 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 21 - serial

08:40 Dzielna Mysz odc. 9 - serial

08:50 Tom i Jerry: Szybcy i kudłaci 

 odc. 4 - film

10:25 Galileo odc. 713

11:25 Galileo odc. 726

12:35 Auta II - film

14:45 Bibliotekarz II: Tajemnice kopalni  

 króla Salomona odc. 2 - film

16:50 Ja Cię kręcę odc. 1

19:00 Galileo odc. 727

20:00 Straszny film - komedia

21:50 Młodzi gniewni - dramat

23:50 Kobiety i mafia odc. 1 - serial

00:50 Kobiety i mafia odc. 2 - serial

06:00 Flash odc. 5 - serial

06:55 Flash odc. 6 - serial

07:55 Przygody Merlina 

 odc. 5 s. 3 - serial

08:45 Przygody Merlina 

 odc. 6 s. 3 - serial

09:45 Bibliotekarze odc. 2 s. 2 - serial

10:40 Zwariowany piątek - komedia

12:30 Alvin i wiewiórki III - film

14:20 Najpiękniejsze baśnie - film

15:55 Piękna i Borys Bestia - komedia

18:05 7 krasnoludków: Las to za mało! 

 Historia jeszcze prawdziwsza 

 - komedia

20:00 John Wick - thriller

22:00 Rewolwer - thriller

00:05 Skorpion odc. 13 s. 3 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 2

07:35 Teledyski

08:10 Rzecz Polska odc. 8

08:30 Tajemnice Wiklinowej Zatoki 

 odc. 1 - serial

09:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 36 - serial

10:10 Leonard Bernstein. 

 Oblicza Geniusza - film

11:10 Trzeci punkt widzenia odc. 278

11:45 Nad rzeką, której nie ma - film

13:25 Uniesie nas wiatr - film

15:30 Chuligan literacki

16:05 Leonard Bernstein - Brahms, 

 Piano Concerto 

 no. 1 in D minor, op. 15

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 547

18:05 Wojna domowa odc. 9 - serial

18:55 Kabaret Starszych Panów  

 odc. 12

20:20 Zulu - dramat

22:50 Trzeci punkt widzenia odc. 278

23:30 Martwy sezon - film

00:20 Scena alternatywna odc. 65

06:15 Był taki dzień odc. 490

06:20 Dziennik telewizyjny

07:00 Transsyberyjska wyprawa 

 Joanny Lumley odc. 1 - serial

08:00 Święty Augustyn odc. 2 - serial

08:45 Gdy zaczynaliśmy odc. 1

09:15 Zaklęty dwór odc. 2 - serial

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 181

10:50 Złoto Jukonu odc. 3 - serial

11:50 Mustang. Himalajska podróż - film

12:55 Afryka odc. 1 - serial

13:55 Archiwum zimnej wojny odc. 3

14:30 Stawka większa niż życie 

 odc. 9 - serial

15:30 Karol Jaroszyński - historia  

 najbogatszego Polaka - film

16:15 Krótka historia odc. 66

16:25 Wielka gra

17:25 Wojownicy czasu odc. 14

17:55 Królowa Bona odc. 8 - serial

19:05 Dni przełomu - Warszawa 1918

20:05 Wojna generałów odc. 6 - serial

21:10 Epitafium dla Barbary  

 Radziwiłłówny - dramat

22:50 Wielki test 

 o igrzyskach olimpijskich

00:30 Jedenaste przykazanie - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 14 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:15 Wichura - Zielony Trójkąt - film
15:20 Święty na każdy dzień
15:25 Kolumb - wyprawa 
 na koniec świata - film
16:00 Informacje dnia
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
22:35 Śladami historii - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Filmowe życiorysy

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2012 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 2013 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1424 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Pogoda - flesz
11:00 Król dinozaurów - film
11:55 Dwaj jeźdźcy - western
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Na dobre i na złe 
 odc. 733 - serial
16:15 Dance Dance Dance odc. 1
17:10 Dance Dance Dance odc. 2
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Rodzinka.pl odc. 251 - serial
19:05 Rodzinka.pl 
 odc. 252 s. 13 - serial
19:35 Halowe Mistrzostwa Europy 
 w Glasgow Lekkoatletyka
19:40 Halowe Mistrzostwa Europy 
 w Glasgow Lekkoatletyka
21:55 Halowe Mistrzostwa Europy 
 w Glasgow Lekkoatletyka
22:15 Generał Nil - film
00:30 Zwariować ze szczęścia 
 - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1140

11:00 Efekt domina odc. 1 s. 6

11:35 Co za tydzień odc. 891

12:05 Diagnoza - serial

12:35 Diagnoza odc. 1 s. 4 - serial

13:35 Nowa misja ratunkowa odc. 1

14:30 Całe szczęście

15:00 Kochany urwis II - komedia

16:55 Wielka Szóstka - film

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:40 Raport smogowy odc. 105

19:45 Uwaga! odc. 5601

20:00 MasterChef Junior odc. 1 s. 4

21:30 Starcie tytanów - film

23:45 Porady na zdrady - komedia

01:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 43 - serial

09:05 Shrek 3-D - film

09:35 Asterix kontra Cezar - film

11:15 Auta - film

13:45 Shrek - film

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 99

17:45 Nasz nowy dom odc. 131 s. 12

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 305

20:00 W rytmie serca odc. 41 - serial

21:00 Kabaret na żywo odc. 51

23:05 Prawdziwe kłamstwa - komedia

02:00 Deadpool - film

05:45 Ukryta prawda odc. 495 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Numerek z Dorotą odc. 32

09:10 Ukryta prawda odc. 285 - serial

10:15 Brzydula odc. 213 - serial

10:50 Zakochani po uszy odc. 25 - serial

11:20 Zakochani po uszy odc. 26 - serial

11:55 Zakochani po uszy odc. 27 - serial

12:25 Zakochani po uszy odc. 28 - serial

13:00 Przygoda na Antarktydzie - film

15:30 Synowie szeryfa - western

17:45 Muppety: Poza prawem - komedia

20:00 Jack Ryan: Teoria chaosu - thriller

22:15 Kick-Ass 2 - komedia

00:30 Moc magii odc. 413

10:15 Brzydula 10:25 Galileo

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

10:15 Okrasa łamie 
przepisy

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

Najlepszy płatny zabójca w USA, John Wick, 
wycofał się z branży dla żony. Po jej śmierci musi 
wrócić do dawnego zajęcia, gdy syn gangstera 
Tarasova, Iosef, odbiera mu ostatnią pamiątkę po 
ukochanej.

Opowieść o młodym fanie robotyki, Hiro Hamadzie. 
Gdy Tadashi, brat Hiro, ginie w pożarze, Hamada 
z pomocą robota Baymaxa i grupy przyjaciół 
ma ocalić przed zniszczeniem miasto San 
Fransokyo.

„Wielka Szóstka”
(2014r.) TVN 16:55

„John Wick”
(2014r.) TV Puls 20:00



Poniedziałek, 4 marca 2019

14:00 Elif

05:55 Telezakupy
06:35 Śniąc o ojczyźnie dalekiej - film
07:05 Elif odc. 436 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 28 s. 3 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 80 s. 7 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 44 s. 4 - serial
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 24
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Bylicowy step - film
13:50 To był rok!
14:00 Elif odc. 437 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 202
16:05 Wieczna miłość 
 odc. 126 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3442
18:30 Korona królów odc. 184 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 95 - serial
21:00 Cena Spektakl teatralny 
22:35 Parada oszustów odc. 2 - serial
23:40 Ryngraf - film
00:15 Okupacja 1968. 
 Ostatnia misja generała  
 Jermakowa odc. 1 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 496 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 24 - serial

08:00 Szpital odc. 222 - serial

08:55 Brzydula odc. 214 - serial

09:30 Kulisy sławy extra odc. 1

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 31 - serial

12:20 Ukryta prawda odc. 286 - serial

13:20 Sąd rodzinny odc. 25 - serial

14:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 61 - serial

15:20 Szpital odc. 223 - serial

16:20 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 3 - serial

17:20 Przyjaciele odc. 22 s. 4 - serial

17:50 Przyjaciele odc. 23 s. 4 - serial

18:20 Brzydula odc. 215 - serial

18:55 Brzydula odc. 216 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 29 - serial

20:00 Nigdy w życiu! - komedia

22:15 Efekt motyla - thriller

00:40 Moc magii odc. 414

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 5 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 55 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 56 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 53
09:00 Septagon odc. 40 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 34
11:30 Benny Hill odc. 6
12:00 Galileo odc. 714
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 129 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 61
15:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 24 - serial
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 494 - serial
18:00 Septagon odc. 41 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 495 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 261 - serial
21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 6
22:00 Gwiazdy kabaretu odc. 13
23:00 Wioska przeklętych - film
01:05 STOP Drogówka odc. 193

06:00 Niewolnica Victoria odc. 53
07:00 Zbuntowany anioł odc. 169
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 16 - serial
10:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 19 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 19 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 15 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 16 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 19 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 1 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 151 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 152 s. 4 - serial
20:00 Kontakt bezpośredni - film
21:50 Niebezpieczna dzielnica - film
23:30 Elektra - film
01:45 Taki jest świat odc. 100 s. 3

07:40 Rzecz Polska odc. 9
08:00 Studio Kultura - rozmowy
08:20 Zamiana - film
09:35 Odwiedź mnie we śnie - film
11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 
 odc. 1 - serial
12:10 Z biegiem lat, z biegiem dni 
 odc. 2 - serial
13:40 Studio Kultura - rozmowy
14:00 Śladami wielkich kompozytorów  
 odc. 11 - serial
15:10 Droga w świetle księżyca 
 - dramat
16:25 Skutki noszenia kapelusza 
 w maju - komedia
18:00 Pełen guślarstwa 
 obrzęd świętokradzki. O Teatrze 
 Laboratorium Jerzego  
 Grotowskiego - film
19:30 Którędy po sztukę odc. 18
19:35 Videofan odc. 98
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Nocny recepcjonista 
 odc. 1 - serial
21:15 Nowy świat - dramat
22:50 Kronos odc. 29
23:35 Siódma pieczęć - dramat
01:20 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 491
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 165 - serial
08:15 Korona królów odc. 166 - serial
08:45 Ex libris
09:30 WiN. Wolność i Niezawisłość.  
 Ostatnia nadzieja - film
10:25 Sensacje XX wieku odc. 134
10:55 Świat z lotu ptaka odc. 6 - serial
12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 4
12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później  
 odc. 6 - serial
13:25 Epitafium dla Barbary  
 Radziwiłłówny - dramat
15:05 Afryka odc. 1 - serial
16:05 Spór o historię odc. 55
16:40 Poświęcając życie prawdzie - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Flesz historii
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 5
19:00 Przeprowadzki odc. 5 - serial
20:05 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 7 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 12
22:40 Marzyciele odc. 20
23:15 Podwodny grobowiec 
 - tragedia HMS Hood - film
00:15 Marcowa gra. Czy Władysław  
 Gomułka był antysemitą? - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria Reportaż 
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Gryf Pomorski 
 - droga do wolności
12:50 Mały Katyń - Obóz NKWD 
 w Trzebusce
13:20 Koncert życzeń
14:10 Konzentrationslager Flossenburg  
 - film
15:00 W kolorze płomienia - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 112 - serial
23:00 Śp. ks. Peszkowski
23:35 Zbrodnicza decyzja 
 - Katyń 05.03.1940r.

06:00 O mnie się nie martw 
 odc. 118 s. 10 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 178
07:25 Na sygnale odc. 11 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
09:30 Pogoda - flesz odc. 1642
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz odc. 1642
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 303
11:25 Rodzinka.pl odc. 124 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2013 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 35 - serial
14:10 O mnie się nie martw 
 odc. 118 s. 10 - serial
15:05 Górski lekarz odc. 44 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 581
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 10 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 18 s. 1 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 1
19:15 Muzeum polskiej piosenki odc. 6
19:25 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 54
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2013 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2014 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 87
20:55 M jak miłość odc. 1425 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 14 s. 2 - serial
22:55 Godziny grozy odc. 8 - serial
23:55 Sfora odc. 6 - serial
01:00 Generał Nil - film

05:50 Uwaga! odc. 5601
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 1 s. 3
07:55 Akademia ogrodnika odc. 1
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2404
11:00 Ukryta prawda odc. 995 - serial
12:00 Szpital odc. 884 - serial
13:00 Szkoła odc. 647 - serial
14:00 19+ odc. 348 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 13 s. 16
15:30 Szkoła odc. 648 - serial
16:30 19+ odc. 349 - serial
17:00 Szpital odc. 885 - serial
18:00 Ukryta prawda odc. 996 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy odc. 106
19:50 Uwaga! odc. 5602
20:10 Doradca smaku odc. 1 s. 10
20:15 Na Wspólnej odc. 2834 - serial
20:55 Milionerzy odc. 232
21:30 Odwróceni - ojcowie i córki 
 odc. 2 - serial
22:35 Bez twarzy - thriller
01:20 Co za tydzień odc. 891

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 654 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 655 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 87 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 850 - serial
12:00 Gliniarze odc. 131 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 832 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2834 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 878 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 301 - serial
17:00 Gliniarze odc. 291 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2835 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 399 - serial
20:10 Deadpool - film
22:25 Ślad odc. 33 - serial
23:35 Jack Reacher: Jednym strzałem  
 - film
02:30 Tajemnice losu odc. 3228

15:20 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Z biegiem lat, 
z biegiem dni 10:25 Sensacje XX wieku

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

Potomkowie przybyszów z obcej planety, 
wykorzystując nadprzyrodzone umiejętności, 
chcą doprowadzić do zagłady ludzkości i przejęcia 
kontroli nad Ziemią. Jedynie doktor Chaffee może 
ich powstrzymać.

Elektra, płatna zabójczyni, cudem unika śmierci. 
Kobieta otrzymuje zadanie zabójstwa Marka 
Millera i jego córki. Zamiast jednak wykonać 
zadanie, zaprzyjaźnia się z nimi i postanawia ich 
chronić.

„Elektra”
(2005r.) TV Puls 23:30

„Wioska przeklętych”
(1995r.) TV 4 23:00



Wtorek, 5 marca 2019

14:00 Elif

06:00 Telezakupy
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif odc. 437 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 29 s. 3 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 81 s. 7 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 45 s. 4 - serial
11:30 Korona królów odc. 184 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
12:55 Afryka Południowa odc. 1 - film
13:50 To był rok!
14:00 Elif odc. 438 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 95 - serial
16:05 Wieczna miłość 
 odc. 127 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3443
18:30 Korona królów odc. 185 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 96 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 8
21:40 Echo serca odc. 8 - serial
22:35 Jednostka X odc. 22 s. 3 - serial
23:30 Miasto gniewu 
 odc. 14 s. 2 - serial
00:15 Człowiek ze złotym pistoletem  
 - film

06:00 Ukryta prawda odc. 497 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 25 - serial

08:00 Szpital odc. 223 - serial

08:55 Brzydula odc. 215 - serial

09:30 Zakochani po uszy 

 odc. 29 - serial

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 32 - serial

12:20 Ukryta prawda odc. 287 - serial

13:20 Sąd rodzinny odc. 26 - serial

14:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 62 - serial

15:20 Szpital odc. 224 - serial

16:20 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 3 - serial

17:20 Przyjaciele odc. 24 s. 4 - serial

17:50 Przyjaciele odc. 1 s. 5 - serial

18:20 Brzydula odc. 217 - serial

18:55 Brzydula odc. 218 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 30 - serial

20:00 Snowpiercer: Arka przyszłości  

 - film

22:40 Jack Ryan: Teoria chaosu

  - thriller

00:50 Moc magii odc. 415

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 6 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 56 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 57 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 55
09:00 Septagon odc. 41 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 35
11:30 Benny Hill odc. 12
12:00 Galileo odc. 715
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 130 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 62
15:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 22 - serial
16:05 Gliniarz i prokurator 
 odc. 23 - serial
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 495 - serial
18:00 Septagon odc. 42 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 496 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 262 - serial
21:00 Nokaut odc. 1 - serial
22:00 Straszny film - komedia
23:50 Zagadkowe zgony odc. 1 - serial
00:20 Zagadkowe zgony odc. 2 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 54
07:00 Zbuntowany anioł odc. 170
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 17 - serial
10:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 19 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 19 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 16 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 17 - serial
16:00 Rodzinny interes odc. 1 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 152 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 153 s. 4 - serial
20:00 Kula w łeb - film
21:50 John Wick - thriller
23:50 Kontakt bezpośredni - film
01:40 Niesamowite! odc. 4 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Jutro mnie tu nie będzie - film

09:20 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 3 - serial

12:30 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 4 - serial

13:40 Studio Kultura - rozmowy

13:55 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 547

14:50 Wielki wóz - dramat

16:20 Cesarskie cięcie - komedia

18:00 Fabryka hitów odc. 1 - serial

19:20 Kronos odc. 29

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do Teatru - film

20:30 Oriana Fallaci. Chwila, 

 w której umarłam

21:35 Rain Man - dramat

00:00 One. Kobiety Kultury - film

06:50 Był taki dzień odc. 492
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 167 - serial
08:15 Korona królów odc. 168 - serial
08:45 Flesz historii
09:15 Poświęcając życie prawdzie - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 135
10:45 Spór o historię odc. 189
11:20 Śladami historii odc. 59 - serial
11:50 Polska Kronika Filmowa odc. 5
12:05 Czterdziestolatek - 20 lat później  
 odc. 7 - serial
13:15 Transsyberyjska wyprawa 
 Joanny Lumley odc. 1 - serial
14:15 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 12 - serial
15:20 Śladami historii odc. 60 - serial
15:50 Śladami historii odc. 52 - serial
16:20 Marzyciele odc. 20
16:50 Królowa Panoram - film
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:20 Ale nam się wydarzyło... 
 Jan Paweł II odc. 7
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 5
18:55 Przeprowadzki odc. 6 - serial
20:00 Kochankowie z lasu - film
21:05 Pearl Harbor odc. 1 - film
22:00 Jak było?
22:40 Popioły - film
00:40 Sensacje XX wieku odc. 72

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 20 lat dla świata
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Katyń 1940 - pamiętamy - film
13:35 W Solankowej Dolinie - serial
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 112 - serial
14:50 Prawdziwie spadła z nieba - 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 Sabina K. - film

06:00 M jak miłość odc. 1425 - serial
06:55 W służbie Rzeczypospolitej
07:20 Na sygnale odc. 12 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 1
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 304
11:25 Rodzinka.pl odc. 125 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2014 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 36 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1425 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 45 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 11 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 19 s. 1 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 2
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 10
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 45
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 2014 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 2015 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 88
20:55 M jak miłość odc. 1426 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Beksińscy. Album wideofoniczny  
 - film
00:30 Za marzenia odc. 14 s. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2
07:50 Doradca smaku odc. 1 s. 10
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2405
11:00 Ukryta prawda odc. 996 - serial
12:00 Szpital odc. 885 - serial
13:00 Szkoła odc. 648 - serial
14:00 19+ odc. 349 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1
15:30 Szkoła odc. 649 - serial
16:30 19+ odc. 350 - serial
17:00 Szpital odc. 886 - serial
18:00 Ukryta prawda odc. 997 - serial
19:00 Fakty
19:30 Całe szczęście 
 - relacja z premiery odc. 1
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy odc. 107
19:50 Całe szczęście 
 - relacja z premiery odc. 2
19:55 Uwaga! odc. 5603
20:10 Doradca smaku odc. 2 s. 10
20:15 Na Wspólnej odc. 2835 - serial
20:55 Milionerzy odc. 233
21:30 Diagnoza odc. 2 s. 4 - serial
22:30 Kuba Wojewódzki odc. 15 s. 13
23:30 Superwizjer odc. 1151
00:05 36,6 °C odc. 1 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 656 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 657 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 88 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 851 - serial
12:00 Gliniarze odc. 132 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 833 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2835 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 879 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 302 - serial
17:00 Gliniarze odc. 292 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2836 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 400 - serial
20:10 Jack Reacher: Jednym strzałem  
 - film
23:00 Ślad odc. 34 - serial
00:00 Pociąg z forsą - komedia

15:20 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Z biegiem lat,
z biegiem dni 10:20 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:55 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

W Pittsburghu zostaje zastrzelonych pięć 
przypadkowych osób. Dowody wskazują snajpera 
Jamesa Barra. Aresztowany prosi o sprowadzenie 
byłego wojskowego detektywa, Jacka Reachera.

Jest rok 2031. Po przegranej walce z globalnym 
ociepleniem na Ziemi zapanowała wieczna zima. 
Przetrwali jedynie pasażerowie Snowpiercera, 
gigantycznego pociągu poruszającego się 
dookoła świata.

„Snowpiercer: Arka przyszłości”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Jack Reacher: 
Jednym strzałem”

(2012r.) Polsat 20:10
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14:00 Elif

06:00 Telezakupy
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif odc. 438 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 30 s. 3 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 82 s. 7 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 46 s. 4 - serial
11:30 Korona królów odc. 185 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Afryka Południowa odc. 2 - film
13:50 To był rok!
14:00 Elif odc. 439 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 96 - serial
16:05 Wieczna miłość 
 odc. 128 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3444
18:30 Korona królów odc. 186 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Leśniczówka odc. 97 - serial
20:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
22:00 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
22:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
00:25 Warto rozmawiać

06:00 Ukryta prawda odc. 498 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 26 - serial

08:00 Szpital odc. 224 - serial

08:55 Brzydula odc. 216 - serial

09:30 Zakochani po uszy 

 odc. 30 - serial

10:05 Mango - Telezakupy

11:45 19+ odc. 33 - serial

12:20 Ukryta prawda odc. 288 - serial

13:20 Sąd rodzinny odc. 27 - serial

14:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 63 - serial

15:20 Szpital odc. 225 - serial

16:20 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 3 - serial

17:20 Przyjaciele odc. 2 s. 5 - serial

17:50 Przyjaciele odc. 3 s. 5 - serial

18:20 Brzydula odc. 219 - serial

18:55 Brzydula odc. 220 - serial

19:30 Zakochani po uszy 

 odc. 31 - serial

20:00 Czas apokalipsy - dramat

00:25 Antonio Lopez 1970: Sex, 

 Drugs and Disco - film

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 7 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 57 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 58 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 57
09:00 Septagon odc. 42 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 36
11:30 Benny Hill odc. 10
12:00 Galileo odc. 726
13:00 Detektywi w akcji odc. 131 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 63
15:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 25 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 26 - serial
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 496 - serial
18:00 Septagon odc. 43 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 497 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 263 - serial
21:00 Nieuchwytny cel 2 - film
23:15 Czas śmierci - horror
01:20 Żona dla milionera odc. 1

06:00 Niewolnica Victoria odc. 55
07:00 Zbuntowany anioł odc. 171
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 18 - serial
10:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 4 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 19 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 19 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 4 - serial
14:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 17 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów 
 odc. 18 - serial
16:00 Rodzinny interes odc. 2 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 3 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 153 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 154 s. 4 - serial
20:00 Jestem zemstą - film
21:50 Zastępca - film
23:25 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 13 - serial
00:20 Flash odc. 5 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Monidło - film

09:20 Cesarskie cięcie - komedia

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 5 - serial

12:15 Z biegiem lat, z biegiem dni 

 odc. 6 - serial

13:30 Studio Kultura - rozmowy

13:45 Zimy żal. Piosenki Jeremiego  

 Przybory i Jerzego Wasowskiego

14:40 Głos - film

16:00 Pamiętnik znaleziony w garbie  

 - dramat

18:00 Pola Negri. Życie gwiazdy - film

19:25 Chuligan literacki

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Rodzina na sprzedaż - dramat

22:10 Pegaz odc. 118

22:45 Sztuka Skandynawii

 odc. 1 - serial

23:50 Tribute to Tomasz Stańko

01:00 Rain Man - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 493
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 169 - serial
08:15 Korona królów odc. 170 - serial
08:45 Ale nam się wydarzyło... 
 Jan Paweł II odc. 7
09:05 Archiwum zimnej wojny odc. 3
09:35 Królowa Panoram - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 84
11:00 Kochankowie z lasu - film
11:55 Polska Kronika Filmowa odc. 5
12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później  
 odc. 8 - serial
13:25 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial
14:30 Dni przełomu - Warszawa 1918
15:30 Podwodny grobowiec 
 - tragedia HMS Hood - film
16:30 Bitwa pod Warną - film
17:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:10 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 65
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 5
18:55 Przeprowadzki odc. 7 - serial
20:00 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 6 - serial
20:50 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - film
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 6 - serial
22:35 Prymas. Trzy lata z tysiąca 
 - dramat
00:30 Sensacje XX wieku odc. 73

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. 19 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Koncert pasyjny: „Krzyżu święty  
 nade wszystko” w wykonaniu  
 Orkiestry Victoria
13:30 Jezus od wieków upragniony  
 - film
14:30 Powołanie w powołaniu
15:00 „Krzyżu Święty, nade wszystko!”  
 Historia krzyża 
 św. Jana Pawła II - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Liturgia Środy Popielcowej 
 z Watykanu
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 40 dni ze św. Gerardem
19:30 Przygody Mobilków 
 odc. 4 - 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 Oratorium średniowieczne 
 „Ordo Virtutum” św. Hildegardy 
 z Bingen
23:20 Krzyżu święty, nade wszystko!
23:50 Kabwe

05:55 M jak miłość odc. 1426 - serial
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 13 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 2
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 305
11:25 Rodzinka.pl odc. 126 s. 5 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 2015 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 37 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1426 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 46 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 12 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 20 s. 1 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 3
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 43
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 81
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 2015 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 2016 - serial
20:35 Kulisy seriali „Na dobre i na złe”
 i „Na sygnale” odc. 38 - serial
20:50 Na dobre i na złe 
 odc. 734 - serial
21:50 Na sygnale odc. 222 - serial
22:30 Weselna gorączka - komedia
00:05 O mnie się nie martw 
 odc. 118 s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2406

11:00 Ukryta prawda odc. 997 - serial

12:00 Szpital odc. 886 - serial

13:00 Szkoła odc. 649 - serial

14:00 19+ odc. 350 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2

15:30 Szkoła odc. 650 - serial

16:30 19+ odc. 351 - serial

17:00 Szpital odc. 887 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 998 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 108

19:50 Uwaga! odc. 5604

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2836 - serial

20:55 Milionerzy odc. 234

21:30 Agent - gwiazdy odc. 2 s. 4

22:30 Londyn w ogniu - film

00:30 American - Horror Story: 

 Murder House odc. 5 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 658 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 659 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 89 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 852 - serial
12:00 Gliniarze odc. 133 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 834 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2836 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 880 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 303 - serial
17:00 Gliniarze odc. 293 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2837 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 11 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 541 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. 
 All Together Now odc. 1 s. 2
22:05 Ślad odc. 35 - serial
23:05 Miasto odkupienia - film
01:15 Nigdy więcej - thriller

14:20 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

17:00 Policjantki 
i policjanci

11:00 Z biegiem lat,
z biegiem dni 10:30 Sensacje XX wieku

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

Stanley Hill i jego żona Vivian padają ofiarą 
napadu w podziemnym garażu. Vivian umiera na 
rękach męża. Zrozpaczony Stanley podejmuje 
decyzję o zemście na bandytach i wymierza 
sprawiedliwość.

Na pogrzeb premiera Wielkiej Brytanii przybywają 
przedstawiciele władz z całego świata. Okazuje się, 
że wydarzeniu zagraża spisek terrorystów, który 
sięga dowództwa zachodnich służb specjalnych.

„Jestem zemstą”
(2016r.) TV Puls 20:00

„Londyn w ogniu”
(2015r.) TVN 22:30

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 8 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1020 1020 hPa
 wiatr: 16 23 km/h 

 temperatura: 3 0 °C
 opady: 0,5 0 mm
 ciśnienie:  1020 1023 hPa
 wiatr: 35 24 km/h 

 temperatura: 5 -1 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1026 1021 hPa
 wiatr: 21 24 km/h 

 temperatura: 10 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1016 hPa
 wiatr: 27 26 km/h 

 temperatura: 10 4 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1013 1000 hPa
 wiatr: 25 27 km/h 

 temperatura: 7 7 °C
 opady: 4 3 mm
 ciśnienie: 993 1002 hPa
 wiatr: 31 28 km/h 

 temperatura: 0 0 °C
 opady: 2 1 mm
 ciśnienie: 1012 1015 hPa
 wiatr: 26 20 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna
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Wędzony łosoś na guacamole
składniki: 
łosoś wędzony 4 plastry
ogórek świeży 1 sztuka
serek śmietankowy 100 g
dojrzałe awokado 1 sztuka
czosnek 1 ząbek
sok z ½ limonki
papryczka chilli ½ sztuki
kolędra 1/3 pęczka
sól, pieprz
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Z lewej strony Daria Jankowska, Dawid Dunajski i Agata Janiszewska

sposób wykonania:
Na każdy plaster łososia nałóż łyżeczkę serka śmietan-

kowego i zwiń w rulon. Awokado przetnij na pół i wyjmij 
pestkę. Łyżką wyjmij miąższ ze skórki. Czosnek, papryczkę 
i kolendrę drobno posiekaj i dodaj do miąższu z awoka-
do. Składniki ugnieć widelcem. Dosmacz sokiem z limon-
ki, solą i pieprzem. Wyłóż guacamole na talerz a na nim 
ułóż roladki z łososia. Udekoruj paskami świeżego ogórka. 
Przystawkę można udekorować również kiełkami buraka 
i kawiorem.                                                      smacznego!
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22-latek odpowie 
za śmiertelne potrącenie

ŚWIECIE  Na 3 miesiące do aresztu trafił 22-latek podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku 
drogowego. Śledztwo prowadzone w tej sprawie ustali ostateczne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Za 
przestępstwo to grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności

Do zdarzenia doszło w so-
botę (23.02.19) po 21.00. Dyżur-
ny świeckiej komendy odebrał 
zgłoszenie, z którego wynikało, 
że w Sulnowie (pow. świecki) do-
szło do wypadku drogowego. Na 
miejsce skierował patrol ruchu 
drogowego. Pracujący na miej-
scu policjanci wstępnie ustalili, 
że kierujący audi na prostym 
odcinku drogi nie dostosował 
prędkości do panujących wa-
runków, w wyniku czego zjechał 
na prawe pobocze, a następnie 
uderzył w drzewo. Na skutek 

zdarzenia 22-letni pasażer po-
jazdu poniósł śmierć na miej-
scu, a drugi (18 lat) z obrażenia-
mi ciała został przewieziony do 
szpitala.

Kierujący pojazdem przed 
przybyciem służb oddalił się 
z miejsca zdarzenia. W wyniku 
podjętych przez policjantów 
działań, kilka godzin później, 
około 1.15 został zatrzymany 
w miejscowości Kozłowo (pow. 
świecki). Mężczyzna trafił do 
policyjnego aresztu. W chwi-
li zatrzymania miał ponad 0,7 

promila alkoholu w organizmie. 
W poniedziałek (25.02.19) 

22-latek usłyszał zarzut spowo-
dowania śmiertelnego wypadku 
po pijanemu. Za przestępstwo 
to grozi mu do 12 lat pozbawie-
nia wolności. Świeccy policjanci 
po zebraniu materiału dowodo-
wego zwrócili się z wnioskiem 
o tymczasowe aresztowanie 
mężczyzny. Prokuratura i sąd 
przychyliły się, dlatego 3 naj-
bliższe miesiące spędzi on za 
kratami.

(ak), fot. KPP Świecie

Ruszył za oprawcą kobiety
Przypadkowy świadek przestępstwa wykazał się bohaterską postawą. Widząc, 
że mężczyzna atakuje napotkaną na ulicy kobietę, ruszył za napastnikiem, by 
po chwili go zatrzymać. Teraz sprawca nie uniknie kary, a za rozbój grozi mu 
do 12 lat wiezienia.

Inowrocław

W sobotę (23.02.19) około 21.00 
ulicą Poznańską w Inowrocławiu 
szła 77-letnia kobieta. Gdy stanęła 
przed pasami, w oczekiwaniu na 
zielone światło została zaatakowa-
na. Napastnik uderzył ją w głowę, 
wyrwał torebkę i uciekł. Całe zaj-
ście widziało przejeżdżające w tym 
czasie małżeństwo. Kierujący au-

tem mężczyzna zostawił żonę, by 
ta pomogła poszkodowanej ko-
biecie, sam zaś ruszył w pościg za 
sprawcą. Na jednej z ulic zajechał 
mu drogę i ujął go, jednak napast-
nik „nie dawał za wygraną” i zaczął 
się szarpać.

Wołanie o pomoc interweniu-
jącego mężczyzny usłyszał jeden 

z policjantów ruchu drogowego, 
który w czasie wolnym przebywał 
w tym rejonie. Podbiegł do nich i po 
tym jak dowiedział się co się stało, 
pomógł świadkowi przy obezwład-
nianiu napastnika. Wezwał też pa-
trol policji. Skradziona torebka zo-
stała odzyskana. Sprawca trafił do 
policyjnego aresztu. 

Zatrzymany mężczyzna to 33-
letni mieszkaniec gminy Inowro-
cław. Zebrane przez kryminalnych 
dowody w sprawie pozwoliły pro-
kuratorowi na przedstawienie po-
dejrzanemu zarzutu rozboju. Męż-
czyzna stanie przed sądem, który 
rozpatrzy wniosek o jego tymcza-
sowe aresztowanie. Sprawcy grozi 
kara do 12 lat więzienia.

(ak)
 fot. ilustracyjne

Sprawca kolizji 
schował się... pod łóżko
W Grębocinie, pow. toruński, doszło do kolizji samo-
chodu osobowego z ciężarówką. Kierowca „osobówki” 
uciekł z miejsca zdarzenia. Po kilkudziesięciu minu-
tach policjanci zatrzymali go w miejscu zamieszkania. 
Sprawca tak bał się odpowiedzialności, że schował się 
pod łóżko. Okazało się, że 28-latek był nietrzeźwy. Ba-
danie wykazało u niego blisko 2,5 promila alkoholu 
w organizmie.

Toruń

W piątek (22.02.19) około 19:40 
w Grębocinie, pow. toruński, do-
szło do kolizji osobowego peuge-
ota z ciężarówką. Po zdarzeniu 
kierowca i pasażer osobówki wy-
siedli z auta i uciekli. Na miejsce 
natychmiast zostali skierowa-
ni policjanci. Po kilku minutach 
mundurowi zatrzymali pasażera 
peugeota. Mężczyzna był pijany. 
Policjantom powiedział, że nie 
zna kierowcy.

W akcję poszukiwania męż-
czyzny, który doprowadził do 
kolizji włączyli się przewodnicy 
psów. To właśnie czworonożny 
funkcjonariusz doprowadził po-
licjantów do jednego z domów 
w Grębocinie. Adres ten zgadzał 
się z miejscem, gdzie zamel-

dowany był właściciel pojazdu. 
Kiedy mundurowi zapukali do 
drzwi lokalu, otworzyła im mat-
ka mężczyzny, którego szukali. 
Kobieta twierdziła, że syna nie 
ma w domu. Policjanci nie dali się 
zwieść i przeszukali mieszkanie. 
W jednym z pokoi, pod łóżkiem, 
policjanci odnaleźli 28-latka. Ba-
danie wykazało, że mężczyzna 
miał blisko 2,5 promila alkoholu 
w organizmie. Mężczyzna przy-
znał, że to on kierował samocho-
dem i uciekł z miejsca zdarzenia. 

Teraz 28-latkowi grozi  
do 2 lat więzienia. Straci także 
prawo jazdy. Mężczyzna dodatko-
wo odpowie również za spowodo-
wanie kolizji.

(ak), fot. ilustracyjne

5 lat dla kierowcy z zakazem?
Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 37-letniemu mężczyźnie, który kierował samo-
chodem mimo zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez sąd. Mężczyzna 
został zatrzymany do kontroli, bo popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym.

Brodnica

W niedzielę (24.02.19) policjanci 
ruchu drogowego z Brodnicy, peł-
niąc służbę radiowozem z videore-
jestratorem, w miejscowości Wielki 
Głęboczek, na drodze krajowej nr 15 
zatrzymali do kontroli nissana. Kie-
rowca „osobówki” bowiem popełnił 
szereg wykroczeń: jechał o 60 km/h 

szybciej niż powinien, przekroczył 
linię ciągłą, a także wyprzedzał 
inny pojazd w rejonie przejścia dla 
pieszych. Podczas kontroli okaza-
ło się, że mężczyznę od ubiegłego 
roku obowiązuje zakaz prowadze-
nia wszelkich pojazdów. 37-latek 
został poinformowany, że popełnił 

przestępstwo niestosowania się do 
sądowego zakazu, za które będzie 
musiał odpowiedzieć przed sądem. 
Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. Mężczyzna odpowie rów-
nież za popełnione wykroczenia 
w ruchu drogowym.

(ak)



Czwartek 28 lutego 2019 na sygnale 23

stręczyciele kobiet zatrzymani. 
Zarabiali krocie

BYDGOSZCZ  Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali trzy osoby 
do sprawy czerpania korzyści majątkowych z prostytucji. Realizacja była możliwa dzięki współ-
pracy z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy. Podejrzani zrobili z przestępczego procederu stałe 
źródło dochodu. Od kobiet świadczących usługi seksualne potrafili uzyskać od kilkuset do kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Dwie osoby zostały aresztowane

Efekt zatrzymań to żmud-
na i wnikliwa praca kryminalnych 
z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Bydgoszczy oraz Prokuratury 
Okręgowej w Bydgoszczy. Funk-
cjonariusze już od dłuższego czasu 
zdobywali informacje i gromadzili 
dowody w sprawie. Z ich wiedzy 

wynikało, że na terenie Bydgosz-
czy działają osoby zajmujące się 
czerpaniem korzyści majątkowych 
z uprawiania nierządu. Trop dopro-
wadził ich do trzech mieszkańców 
miasta.

W miniony poniedziałek 
(18.02.2019) policjanci przystąpili 

do realizacji i namierzyli podejrze-
wanych. Po południu na ulicy Ku-
jawskiej w Bydgoszczy zatrzymali 
29-latkę. Kryminalni znaleźli przy 
niej telefony z numerami do kobiet 
świadczących usługi seksualne. 
Funkcjonariusze na poczet przy-
szłych kar i roszczeń zabezpieczyli 
jej mercedesa.

W tym samym czasie, na tere-
nie jednej z firm, kryminalni zatrzy-
mali 36-letniego partnera kobiety. 
Trzecią osobą, która wpadła w ręce 
policjantów była 36-latka, która 
zajmowała się prostytucją. Zatrzy-
mana pomagała parze w przestęp-
czym biznesie. Policjanci przeszu-
kali ich miejsca zamieszkania oraz 
mieszkanie, w którym były świad-
czone usługi seksualne. Cała trójka 
trafiła do policyjnego aresztu.

Następnego dnia (19.02.2019) 

funkcjonariusze doprowadzili za-
trzymanych do Prokuratury Okrę-
gowej w Bydgoszczy. Tam oskarży-
ciel na podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego przedsta-
wił 29-latce oraz 36-latkowi zarzut 
czerpania korzyści majątkowych 
z uprawiania nierządu przez co 
najmniej 10 kobiet i ułatwiania im 
prostytucji czyniąc z tego stałe źró-
dło dochodu.

Podejrzani zajmowali się mię-
dzy innymi ogłaszaniem usług 
seksualnych w internecie, umawia-
niem klientów i udostępnianiem 
lokalu. Oszacowano, że oboje w ten 
sposób, na przestrzeni pięciu mie-
sięcy uzyskali od kobiet co najmniej 
67 tysięcy złotych. Prokurator po-
stanowił wnioskować wobec pary 
do sądu o tymczasowy areszt.

Natomiast zatrzymana 36-

latka usłyszała zarzut pomocnictwa 
w czerpaniu korzyści z prostytucji. 
Oskarżyciel po jej przesłuchaniu 
zastosował środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru policyjnego oraz 
poręczenia majątkowego. W środę 
(20.02.2019) kryminalni doprowa-
dzili 29-latkę i 36-latka do sądu. 
Tam sąd po zapoznaniu się z ma-
teriałami sprawy aresztował podej-
rzanych na najbliższe dwa miesią-
ce.

Za czerpanie korzyści z prosty-
tucji grozi do 5 lat pozbawienia wol-
ności. W związku z tym, iż podej-
rzani zrobili z tego przestępczego 
procederu stałe źródło dochodu, 
okoliczność ta stanowi przesłankę 
zaostrzenia kary.

(ak)
fot. KWP Bydgoszcz

Włocławek

Najpierw narkotyki, potem diler
Policjanci z Izbicy Kujawskiej (pow. włocławski) znaleźli w mieszkaniu 25-latka 
ponad 300 g marihuany. Mężczyzna usłyszał już zarzut z ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara do 
10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Izbicy Kujawskiej 
(pow. włocławski) postanowili 
sprawdzić mieszkanie 25-latka po 
tym, jak uzyskali informacje, że 
może tam przechowywać znacz-
ne ilości narkotyków. Ustalenia 
potwierdziły się, bowiem podczas 
przeszukania policjanci znaleźli 
w mieszkaniu ponad 300 g suszu 

roślinnego. Wstępne badania zabez-
pieczonej substancji wykazały, że 
jest to marihuana. Jedynie kwestią 
czasu było zatrzymanie jej „właści-
ciela”. Po kilku dniach również i on 
trafił w ręce mundurowych. 

W poniedziałek (25.02.19)  
25-latek został doprowadzony do 
prokuratury, gdzie usłyszał zarzut 

posiadania znacznej ilości narkoty-
ków. Za przestępstwo to grozi mu 
teraz kara do 10 lat pozbawienia 
wolności. Dodatkowo prokurator 
zastosował wobec podejrzanego 
dozór policyjny, zobowiązując go 
do stawiennictwa w jednostce po-
licji raz w tygodniu.

(ak)

Radziejów

Policjanci znaleźli w aucie...
Na 3 miesiące do aresztu trafili dwaj gdańszczanie zatrzymani przez policjantów 
z Radziejowa. Mężczyźni mieli przy sobie ok. 260 g marihuany i 115 tabletek eks-
tazy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi im do 10 lat więzienia.

W piątek (22.02.19) Sąd Rejo-
nowy w Radziejowie zastosował 
wobec dwóch mieszkańców Gdań-
ska trzy miesiące tymczasowego 
aresztu za posiadanie znacznych 
ilości substancji psychotropowych 
i odurzających. Sprawa zaczęła się 
w czwartek (21.02.19), kiedy radzie-
jowscy kryminalni ustalili auto, 
którym mogą podróżować osoby 

posiadające narkotyki. Kilka mi-
nut po 1.00 w nocy w Broniewie 
(gm. Radziejów), wspólnie z po-
licjantami prewencji zatrzymali 
do kontroli drogowej audi. Wtedy 
potwierdziły się ustalenia. Pasa-
żerowie pojazdu 20 i 21-latek mieli 
przy sobie narkotyki. U starszego 
policjanci znaleźli 115 tabletek eks-
tazy oraz ok. 9 g suszu. Młodszy 

posiadał blisko 250 g marihuany. 
Mężczyźni usłyszeli zarzuty 

posiadania znacznych ilości środ-
ków odurzających i substancji 
psychotropowych. Ustawa o prze-
ciwdziałaniu narkomanii przewi-
duje za to karę od roku do 10 lat 
więzienia.

(ak)

Wpadli „na robocie”
Policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie za-
trzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy 
włamali się do kiosku. Okazało się, że chwilę wcześniej 
uszkodzili także dwa samochody, a do jednego z nich 
dodatkowo się włamali.

Toruń

W środę (20.02.19) około 21:30 
dyżurny komisariatu na toruńskim 
Rubinkowie otrzymał informację 
o dwóch mężczyznach, którzy krę-
cą się przy jednym z kiosków na ul. 
Łyskowskiego. Telefonował świa-
dek, który podejrzewał, że niezna-
jomi zamierzają się tam włamać. 
Dyżurny natychmiast wysłał w to 
miejsce mundurowych.

Policjanci zareagowali błyska-
wicznie i już po chwili zjawili się na 
miejscu. Jeden z mężczyzn został 
zatrzymany, gdy wynosił z kiosku 
skradzione znicze i zabawki. Drugi 
z nich rzucił się do ucieczki. Despe-
racki krok się nie powiódł - chwilę 
później był już w rękach mundu-
rowych. Natychmiastowa reakcja 
stróżów prawa pokrzyżowała im 

przestępcze plany. 36 i 21-latkowie 
trafili prosto do policyjnej celi.

Szybko wyszło na jaw, że to nie 
jedyne przestępstwa, które męż-
czyźni mają na sumieniu. Okazało 
się, że chwilę wcześniej uszkodzili 
dwa osobowe fordy focusy. W jed-
nym wybili szyby boczne i czołową, 
w drugim zaś wgnietli i zarysowali 
drzwi. Tu też włamali się do auta 
i zabrali z wnętrza pozostawione 
drobiazgi (m.in. zapalniczkę samo-
chodową i płyn do spryskiwaczy). 
Kryminalni zebrali również dowody 
świadczące o tym, że tego samego 
dnia obaj pobili swojego znajome-
go.

Mężczyźni już usłyszeli zarzu-
ty. Teraz grozi im do 10 lat więzie-
nia.             (ak), fot. ilustracyjne
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Kolorowanki dla dzieci

Dobry czas, ale spodziewaj się nagłej zmiany pla-
nów. Chcesz w weekend zająć się domem, kupiłeś 
już nawet kwiaty, by go upiększyć? Okaże się, że ktoś 
z przyjaciół namówi cię na wspólną podróż. Przeło-
żysz obowiązki na później i skorzystasz z rozrywek. 
Nie będziesz żałował. Samotne Koziorożce mogą 
spotkać kogoś wyjątkowo atrakcyjnego.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła pora, 
by pomyśleć tylko o sobie. Miałaś ostatnio bardzo 
dużo odpowiedzialnych zadań na głowie i teraz czu-
jesz się zmęczona. W pracy dotrą do ciebie niepoko-
jące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj się też wciągnąć 
w żadne biurowe intrygi. W weekend nadarzy się do-
skonała okazja do odpoczynku lub zabawy.

Chcesz dać upust swojej ambicji i będziesz wikłać 
się w sytuacje, które dotąd oceniałeś jako bardzo 
ryzykowne. Zastanów się, jakie działania mogą 
przełożyć się na awans lub podwyżkę. W sprawach 
finansowych niespodziewany przypływ gotówki – 
ktoś odda ci dług, na którego odzyskanie przesta-
łeś liczyć. Postanowisz odnowić kontakty z ludźmi 
z przeszłości. Dobrze to przemyśl.

Pogódź się wreszcie z niepowodzeniem, które ci się 
przytrafiło i przyjmij do wiadomości, że są rzeczy, 
na które nie masz wpływu. Nie patrz w przeszłość, 
idź do przodu. Zyskasz autorytet i osiągniesz zamie-
rzone cele. Nie lekceważ poleceń przełożonych.

Zastanów się, jak lepiej rozplanować obowiązki 
zawodowe, by mieć więcej czasu dla siebie. Z pew-
nych spraw po prostu trzeba zrezygnować. Dosta-
niesz ciekawą propozycję, niewykluczone, że kusić 
cię będzie zmiana pracy. W miłości zaczniesz szukać 
nowych pokus.

Ambitnie postanowisz poprawić swój status mate-
rialny i zaczniesz szukać dodatkowych zleceń. Może 
uda ci się chwycić zajęcie, które tak ci się spodoba, 
że zmienisz wizję swojej dalszej kariery zawodowej? 
W uczuciach stabilizacja i harmonia, przyjemnie 
spędzicie razem czas.

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okula-
ry. Nawet odkrycie, ile szans ostatnio zmarnowałeś 
nie wyprowadzi cię z równowagi. Poczujesz chęć 
do działania, skoczysz na głęboką wodę. I dobrze, 
bo okoliczności sprzyjają. W pracy dostaniesz do 
wykonania ważne zadanie. 

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

Co nie jest u ciebie częste, oderwiesz się od spraw 
materialnych. Oddasz się miłości i poszukiwaniu 
nowych, twórczych zainteresowań. Masz szansę 
zawrzeć inspirujące znajomości. W sprawach zawo-
dowych wykażesz się wiedzą, o którą przełożeni cię 
nie podejrzewali. Zapunktujesz. Koniecznie wybierz 
się na imprezę integracyjną. Okaże się, że jesteś ce-
niony i lubiany.

Skup się na zdrowiu, bo twój układ odpornościowy 
jest mocno osłabiony. Długotrwały stres dał mu się 
we znaki. Konieczna będzie wizyta u lekarza. Na do-
datek w twoim związku będzie się źle działo. Kłótnie 
i poczucie niezrozumienia będą na porządku dzien-
nym. Za to w sprawach zawodowych i finansowych 
dobra passa. Wykorzystaj ją.

Przyda ci się sporo cierpliwości. Jeśli chcesz przystą-
pić do realizacji założonego planu, musisz być pewny 
jego powodzenia. Ktoś, kto dotąd był dla ciebie miły 
i wydawał się być przyjazny, nagle zmieni front. Nie 
wahaj się zakończyć tej znajomości, jeśli jest na grun-
cie prywatnym. W życiu zawodowym musisz nauczyć 
się postępować z takimi osobami.

W pracy będzie ci wiodło się rewelacyjnie. Skupisz 
się na realizacji obowiązków, dotrzymasz terminów, 
więc spodziewaj się nagrody. Jeśli chcesz powalczyć 
o podwyżkę, to dobry moment. Głośno wymień swoje 
mocne strony, nie masz się czego wstydzić. Uda ci się 
nawiązać przyjaźń z kimś, kto od dawna cię intryguje. 
Znajdziecie wiele wspólnych tematów do rozmów.
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Zakochani seniorzy poszli w tany
RYPIN  Walentynki to obchodzone 14 lutego święto zakochanych. Z tej okazji zarząd Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rypinie zorganizował dla swoich członków zabawę taneczną

Zanim jednak rozpoczęły się 
tańce, przybyłych gości powitał 
wiceprzewodniczący koła To-
masz Jezierski.

– Każdy człowiek potrafi ko-
chać. Musi jednak znaleźć odpo-
wiednią osobę, która utwierdzi 
go w przekonaniu, że prawdziwa 
miłość istnieje. Człowiek szuka 
miłości, bo w głębi serca wie, 
że tylko miłość może uczynić 

go szczęśliwym. Życzę państwu 
wspaniałej zabawy, aby każdy 
dzień był dla was świętem mi-
łości, a nie tylko ten dzisiejszy – 
mówił Jezierski.

W taneczny nastrój wprowa-
dził gości zespół Liberta z Rypi-
na. Na parkiecie ani przez chwilę 
nie było pusto. Jak podkreślała 
większość uczestników, impreza 
była dla nich kolejną okazją do 

spotkania w gronie znajomych. 
Integracja jest czymś niezwykle 
istotnym i ważnym, dlatego ry-
piński Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów regularnie 
organizuje zabawy dla swoich 
członków. W czwartkowe popo-
łudnie wspólnie bawiło się blisko 
100 osób.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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NOWY ROK – NOWE MOŻLIWOŚCI 
DOFINANSOWAŃ Z LGD

W środę (13.02.2019r.) „Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania Gmin Dobrzyńskich Region 
Północ” przeprowadziło warsztat 
refleksyjny, którego celem była 
analiza dotychczasowego pozio-
mu wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju i efektów, jakie płyną 
z możliwości korzystania przez 
mieszkańców/przedsiębiorców/
JST/NGO z różnego rodzaju dzia-
łań i form wsparcia oferowanych 

w ramach naszej Strategii.
Zarząd i biuro LGD dziękuje 

wszystkim uczestnikom warsz-
tatu za czynny udział w dyskusji 
oraz wspólne wypracowanie re-
komendacji, celem jeszcze lep-
szego wdrażania Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju, ponieważ kolejne 
nabory wniosków w tym roku 
przed nami. 

Zapraszamy do korzystania 
z darmowego doradztwa świad-

czonego przez pracowników biura 
LGD w zakresie możliwości otrzy-
mania dofinansowania w ramach 
LSR.

Szczegółowe informacje 
na www.elgd.pl

Biuro Lokalnej Grupy Działania:  
Rypin ul. Tadeusza Kościuszki 10, 

87-500 Rypin, 
tel. 505 759 320, 572 352 797, 
e-mail: dobrzyniacy@wp.pl

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

Nie taki smutny post
CIEKAWOSTKA  Lada dzień zacznie się okres wielkiego postu, a następnie Wielkanoc. Był to okres, 
z którym na Pomorzu związanych było wiele ciekawych zwyczajów. Opisał je Oskar Kolberg

Wielki Post rozpoczynała 
Środa Popielcowa. W okolicach 
Chełmna zwyczajem było, by 
najmłodsza mężatka we wsi 
zapłaciła „okup” starszym mę-
żatkom. Zazwyczaj czyniono to 
w karczmie. W okolicach Wą-
brzeźna w środę popielcową 
rankiem szło się do kościoła. Po 
nabożeństwie i śniadaniu życie 
na wsi przenosiło się do karcz-
my. Odbywała się tam zabawa. 
Możemy się zastanawiać jak to 
możliwe, skoro zaczął się post? 
Okazuje się, że w czasie zaba-
wy nie było muzyki i śpiewów, 
tylko picie i rozmowy. Każda 
nowa mężatka tego dnia była 
prowadzona do karczmy w asy-
ście starszych kobiet. Gdy leżał 
jeszcze śnieg, mężatkę sadzano 
w saniach, a gdy było bardziej 
wiosennie, wówczas w przystro-
jonym samociążku (rodzaj dwu-
kółki). Zabawne jest to, że powóz 
taki ciągnęło czterech żonatych 
mężczyzn. Dwóch z nich strzela-
ło batami na dwóch pozostałych. 

Ci udawali z kolei konie, wierz-
gając nogami.

W karczmie zadaniem mło-
dej mężatki było wykupienie się 
wódką i piwem. Łatwo nie było 
również młodym mężom. Ci byli 
w karczmie „goleni”. Nie bylo to 
prawdziwe golenie brzytwą, ale 
udawanie, nacieranie śniegiem 
i skrobanie nożem albo łyżką. 
Aby wykupić się od tego „gole-
nia”, mężczyzna musiał takż za-
kupić nieco wódki.

Każdy wchodzący do karcz-
my był obsypywany popiołem. 
W niektórych karczmach Kolberg 
zaobserwował zawieszone nad 
drzwiami karczmy sitko z przy-
czepionym do niego sznurkiem. 
Kiedy do izby wchodził gość, 
karczmarz pociągał za sznurek, 
a popiół spadał na głowę klien-
ta. W tzw. śródpościu istniał pod 
Wąbrzeźnem bardzo niesmaczny 
zwyczaj wybijania żuru. W tym 
czasie okna i drzwi chałup ob-
rzucano rozdrobnionym w garn-
ku gnojem. W formie dosłownej 

chodziło o pożegnanie się z nie-
lubianą zupą, żurem. Żur jedzo-
no niemal codziennie w czasie 
wielkiego postu i symboliczne 
wybijanie żuru miało za zada-
nie nieco zmniejszyć frustrację. 
W formie niezbyt dosłownej 
takie obrzucanie drzwi i okien 
było formą zalotów.

W Wielki Piątek zwyczajem 
praktykowanym przez niektó-
rych do dziś były boże rany. Po-
legały na biciu o poranku brzo-
zowymi rózgami po nogach. 
Skoro już o biciu mowa, w dru-
gie i trzecie święto Wielkanocy 
praktykowano dyngus, czyli 
smaganie rózgami. Pierwszego 
dnia bili mężczyźni, drugiego 
kobiety – pełne równouprawnie-
nie. W odróżnieniu od ziemi do-
brzyńskiej, na północ od Drwęcy 
nie praktykowano oblewania się 
wodą. Przychodząc do gospodar-
stwa z brzozowymi chlubami 
należało zaśpiewać albo zade-
klamować wiersz. Oto przykład 
z naszych okolic:

– Przyszedłem tu po dyngu-
sie

powiem wam tu o Jezusie
Jezus się narodził 
po dyngusie chodził. 
A wy matko bądźcie taka 

chwatka
skoczcie do stołu,
ukrajcie kawał wołu,
skoczcie do szafy,
ukrajcie chleba i kawał kieł-

basy.
Współcześni dynguśnicy 

byliby niepocieszeni, cofając się 
do XVIII i XIX wieku, gdyż dyn-
guśnik otrzymywał wówczas 
zwykle jedzenie. Wielkanoc była 
okresem, gdy często odbywały 
się chrzty. Dzieci podawano do 
chrztu ubrane w skromną su-
kienkę. Kogo nie było stać na 
sukienkę, stosował białe pasy 
materiału. Nigdy nie używano 
poduszki, a chrzest odbywał się 
wieczorem i to nie w kościele, 
lecz w probostwie.

Na południe od Drwęcy 
w środę popielcową także obsy-

pywano w karczmach gości po-
piołem. Również istniał zwyczaj 
przewożenia po wsi młodych 
mężatek. Odmienny był jednak 
inny zwyczaj. W karczmie od-
bywał się... konkurs skoków. Ko-
biety skakały z miejsca wzwyż. 
Chodziło o to, że na taką wyso-
kość na jaką podskoczy się, tak 
wysoki będzie w tym roku len. 
Na Kujawach dyngusa zaczy-
nano od „zapowiedzi”. Chłopcy 
wchodzili wieczorem w niedzie-
lę na dach chałupy dziewczyny. 
Następnie uderzali głośno np. 
łyżką o metalową miednicę. Gdy 
zwrócili uwagę domowników, 
następowała zapowiedź tego, 
że nazajutrz dziewczyna z tego 
domu zostanie oblana. Dziew-
częta bardzo chciały by ich imio-
na był wykrzyczane z dachu. 
Niektóre przekupywały nawet 
chłopaków wódką. Jeśli imię 
którejś dziewczyny nie zostało 
wymienione, był to dla niej po-
wód do wstydu.

(pw)

XX wiek

Handel z kruczkiem
Handel w niedzielę budzi obecnie wiele dyskusji. 
Przed wojną sprawa była jasna. W niedzielę się nie 
handlowało. Wyjątkiem były sklepy żydowskie, któ-
re zamknięte były w szabas, ale następnego dnia, 
czyli w niedzielę zachęcały klientów do odwiedzin.

Takie widoki nie były obce 
mieszkańcom miasteczek z by-
łego zaboru rosyjskiego, czyli 
Lipna, Rypina czy Dobrzynia. 
Zdziwienie przychodziło, gdy 
do jednego z takich miasteczek 
przybywała wycieczka z jednego 
z miast pomorskich, gdzie Żydów 
było mało. W 1933 roku kajakarze 
z Nowego Miasta Lubawskiego 
wybrali się w kajakową wyprawę 
Drwęcą, a następnie Wisłą, aż do 
morza. Była to część obchodów 
tzw. Dni Morza obchodzonych 
przed wojną w Polsce. Kajakarze 
przybyli do Golubia, a popołu-

dniu udali się do Dobrzynia. Była 
to dla nich pewna odmiana, po-
nieważ Dobrzyń nie przypomi-
nał pomorskich miasteczek.

– Jest niedziela, lecz tu pra-
wie wszystkie składy otwarte 
– zapisali w relacji ze spływu 
kajakarze. – Kupują i katolicy 
u żydów w niedzielę, bo w sobotę 
zamknięte składy, a katolickich 
prawie nie ma. Dzieci żydowk-
sie wychodzą gwarnie ze szkoły, 
bo nauczyciele żydzi. Na ulicach 
wszędzie żydzi w swoich chała-
tach.

Wprawdzie prawo zabraniało 
otwierania sklepów w niedziele, 
ale Żydzi mieli na to swoje paten-
ty. Zwolnione z zakazu handlu 
w niedziele i święta były kawiar-
nie, jadłodajnie i herbaciarnie. 
Co należało zrobić? Wystarczyło 
zawiesić na sklepie informacje 
„kawiarnia”, postawić szklanki 
i kawę i nie obawiać się wizyty 
policji. Nawet jeśli do sklepów 
trafiała kontrola, to czyniono to 
rzadko. Nikomu nie zależało na 
egzekwowaniu przepisów.

(pw)
fot. ilustracyjne

XX wiek

Połączeniowe plotki
W 1934 roku pojawiły się pogłoski dotyczące zmia-
ny granic województw oraz połączenia sąsiednich 
miasteczek Golubia i Dobrzyna. Plotki stały się 
prawdą i to tylko częściowo dopiero 4 lata później.

Golub i Dobrzyń były w cza-
sie rozbiorów przedzielone gra-
nicą państwową między Rosją 
, a Niemcami. Od momentu 
przyłączenia Golubia do Polski 
w 1920 roku zaczęły pojawiać 
się postulaty połączenia obu 
miast. Nasiliły się one w 1934 
roku. Pogłoski były niepoko-
jące dla mieszkańców Golubia. 

Nowe miasto miało przyjąć na-
zwę „Dobrzyń”. Dla Golubia był 
to policzek, ponieważ Golub był 
miastem starszym, a Dobrzyń 
rozpoczynał rozwój jako jedno 
z przedmieść Golubia. Co wię-
cej Golub miał zostać wyrwany 
z Pomorza, do którego należał 
od zawsze i przyłączony do po-
wiatu rypińskiego.

Było to nie do pomyślenia 
dla starych Golubiaków. Jed-
nocześnie likwidacji miał ulec 
powiat wąbrzeski. To także było 
nie na rękę miejscowym. Ostat-
nia plotka mówiła o włączeniu 
Rypina i Lipna do Pomorza. Co 
jeszcze sprawiło, że Golub i Do-
brzyń nie zostały połączone 
w 1934 roku? Bez wątpienia były 
to kwestie finansowe. Dobrzyń 
był miastem bardzo zadłu-
żonym. W końcu plotki usta-
ły. Oba miasteczka pozostały 
odrębnymi tworami. Pewna 
część plotek potwierdziła się.  
W 1938 roku Rypin i Lipno fak-
tycznie trafiły do województwa 
pomorskiego.

(pw)
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Bal na 160 par
RYPIN  Dla osób niepełnosprawnych każda możliwość wyjścia z domu i spotkanie z innymi ludźmi jest 
wydarzeniem. Ci, którzy mają możliwość uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowych lub innej for-
mie zorganizowanego, ciekawego i aktywnego spędzania czasu, należą do grona wybrańców. W mieście 
łatwiej znaleźć ośrodek pomagający niepełnosprawnym, na wsi takie wsparcie praktycznie nie istnieje

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rypinie, przy pomo-
cy starostwa powiatowego, raz 
w roku organizuje bal przebierań-
ców nazywany ”Balem radości”. 
Zapraszani są niepełnosprawni 
z powiatu, ich opiekunowie, przed-
stawiciele gmin i urzędów.

– Jest to coroczna impreza 
integracyjna przygotowana z my-
ślą o osobach z różnorakimi nie-
wydolnościami. Biorą w niej udział 
uczestnicy Warsztatu Terapii Za-
jęciowej „Nadzieja”, osoby ze Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Rypinie, Domu Pomocy Spo-
łecznej „Kombatant” w Ugoszczu, 
dzieci z domów dziecka i miesz-
kańcy wszystkich gmin naszego 
powiatu. Fundusze na bal po-

chodzą wyłącznie od sponsorów. 
Wcześniej jeździmy z koleżanka-
mi do lokalnych firm i instytucji 
z prośbą o wsparcie rzeczowe albo 
finansowe. Z prywatnych pienię-
dzy kupujemy sobie stroje, co 
roku inne. Dzisiaj jesteśmy rojem 
pszczół. Zaproszenia na zabawę 
dostają wszystkie ośrodki pomocy 
społecznej w gminach i rozsyłają 
je do najbardziej potrzebujących. 
Mamy ograniczenia wynikające 
z wielkości sali, więc każda placów-
ka otrzymuje do rozdysponowania 
30 zaproszeń – powiedziała nam 
Katarzyna Bilicka, kierowniczka 
rypińskiego PCPR-u.

We wtorek 19 lutego do sali 
kryształowej restauracji Modrze-
wiowa w Starorypinie Rządowym 

przybyły/przybyli wróżki, królew-
ny, biedronki, kowboje, królowie, 
diabły i inni przebierańcy. Pojawił 
się ksiądz, panowie w mundurach 
i garniturach. Sądząc z poważnych 
min i zasiedzenia przy stołach, 
a nie tańców na parkiecie, były to 
osoby w strojach organizacyjnych. 
Sala została udostępniona bez-
płatnie przez właścicielkę obiektu. 
Pracowite pszczółki wodziły rej 
i pilnowały, aby każdy dobrze się 
bawił.

Po dziewiętnastym „Balu rado-
ści” zostały już tylko wspomnienia. 
Następny dopiero za rok, chyba, że 
starosta znajdzie w budżecie środ-
ki i zorganizuje podobną, bardzo 
potrzebną, imprezę wcześniej.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam działkę budowlaną w Kowalkach, 30 
arów oraz przyjmę ziemię do zasypania stawu, 
Kowalki 26 a, tel. 666 159 019 

Nowe mieszkania w Rypinie, tel. 602 
115 204, 506 023 350 

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Sprzedam 3,93 ha ziemi w miejscowo-
ści Ośmiałowo, gm. Lipno, pow. lip-
nowski, woj. kujawsko-pomorskie, nr. 
działek 29 i 31, 3 km od Lipna, teren 
płaski bez utrudnień w uprawianiu, tel. 
501 688 439

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

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oddam owczarka niemieckiego długowłosego, 
tel. 880 409 583 

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

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

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

Sprzedam pszenicę jarą, odmiana tybalt, raz 
siana z centrali nasiennej, Radomin, tel. 721 
343 477 

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udzielę pożyczki bez BIK na raty od 
1500 zł do 20 000 zł. Szybko i dys-
kretnie. Również na dowód. Dojazd do 
klienta.Tel. 572 148 143
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WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

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

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

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania
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FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

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

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

Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188
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Kolejne sparingi za nami
Piłka nożna  Przygotowania do rundy wiosennej wkraczają w decydującą fazę. Drużyny mają za sobą 
kolejne rozegrane sparingi

Powiat 
golubsko-dobrzyński
W sobotę 23 lutego kibice mo-

gli obejrzeć w moczu kontrolnym 
derby powiatu, bowiem naprzeciw 
siebie stanęły ekipy Promienia Ko-
walewo Pomorskie i Drwęcy Golub-
Dobrzyń. Spotkanie było jedno-
stronne i zakończyło się wynikiem 
7:0, a bramki strzelali: Kawula, Rze-
piński, Walaszkowski dwie oraz po 
jednej dwaj testowani zawodnicy. 
Co prawda sparingi rządzą się swo-
imi prawami, jednak trener Drwęcy 
ma z całą pewnością o czym myśleć 
– w 4 dotychczasowych sparingach 
jego drużyna nie wygrała ani razu, 

tracąc łącznie aż 24 bramki! O wie-
le lepiej wygląda forma Promienia, 
którego zawodnicy i trener mogą 
z optymizmem wypatrywać pierw-
szego spotkania w rundzie wiosen-
nej z Zawiszą Bydgoszcz.

Kolejny mecz kontrolny mają 
też na koncie zawodnicy Sokoła 
Radomin. 23 lutego na sztucznym 
boisku w Rypinie zmierzyli się 
z LZS-em Świedziebnia. Zacięte 
spotkanie zakończyło się wynikiem 
4:3. Bramki dla ekipy z Radomina 
strzelali: K. Marcinkowski (dwie), K. 
Czajkowski i P. Marcinkowski.

Premierowy sparing mają za 
sobą zawodnicy Pogromu Zbójno. 

W niedzielę na własnym boisku po-
dejmowali A-klasowy Grot Kowalki, 
z którym rozprawili się gładko 7:1. 
Bramki strzelali: 1x Mateusz Mo-
drzejewski, Kamil Wróblewski, Ma-
teusz Makowski (dwie), Sebastian 
Tucholski, Kamil Baliński, Mateusz 
Nowicki.

Powiat wąbrzeski
Kolejne dobre spotkanie mają 

za sobą piłkarze Unii Wąbrzeźno. 
W sobotę zmierzyli się z wyżej no-
towanym rywalem, Wisłą Nowe, 
grającą obecnie w IV lidze. Pod-
opieczni Roberta Kościelaka objęli 
prowadzenie już w 2. minucie za 
sprawą bramki Ciechackiego. Na 
2:0 podwyższył Liszaj. Chwilę póź-
niej po rzucie karnym goście strze-
lili bramkę kontaktową, a kwadrans 
po rozpoczęciu drugiej połowy do-
prowadzili do wyrównania. Unici 
jednak nie złożyli broni i po bram-
kach Marszałka i ponownie Liszaja 
spotkanie ostatecznie zakończyło 
się wynikiem 4:2.

Powiat rypiński
Dwa spotkania kontrolne 

w ubiegłym tygodniu zagrali piłka-

rze Lecha Rypin. W środę 20 lutego 
na własnym boisku podopieczni 
trenera Tomasza Paczkowskiego 
podejmowali Mustanga Ostaszewo. 
Brak kilku podstawowych zawod-
ników oraz problemy ze skutecz-
nością były głównymi problemami 
gospodarzy w tym spotkaniu. Do 
przerwy rypinianie przegrywali już 
0:3. W drugiej połowie inicjatywę 
przejęli zdecydowanie nasi zawod-
nicy, jednak udało się im zdobyć za 
sprawą Moszczyńskiego i Paczkow-
skiego tylko dwie bramki i spotka-
nie zakończyło się wynikiem 2:3. 
W sobotę 23 lutego do Rypina przy-
jechali zawodnicy Gedanii Gdańsk, 
IV-ligowca z Pomorza. I tym razem 
goście okazali się lepsi od Lecha, 
wygrywając 4:2. Obie bramki dla 
rypinian zdobył Jasieniecki.

Kolejny sparing mają za sobą 
zawodnicy Grotu Kowalki. W nie-
dzielę w Zbójnie zagrali z tamtej-
szym Pogromem, przegrywając 1:7.

Powiat lipnowski
Mień Lipno w sobotę rozegrał 

piąty wiosenny sparing. Tym razem 
podopieczni Tomasza Strzeleckie-

go zagrali z IV-ligowymi Orlętami 
Aleksandrów Kujawski. Lipnowia-
nie nie mieli zbyt wiele do powie-
dzenia, gładko przegrywając 1:6. 
Honorową bramkę zdobył Bartosz 
Kempiński.

Również w sobotę Wisła Do-
brzyń rozegrała swoje spotkanie. 
Naprzeciwko naszej ekipy stanęła 
jej imienniczka z Płocka, a dokład-
niej – juniorzy starsi drużyny wy-
stępującej w ekstraklasie. Zacięty 
mecz skończył się wynikiem 3:3, 
a bramki dla dobrzynian strzelali 
Zieliński, Rzęsiewicz i Kaczorowski.

W ostatni weekend drugi wio-
senny sparing zaliczyli zawodnicy 
Tłuchovii Tłuchowo. Tym razem 
zmierzyli się z Polonią Radzanowo. 
Tym razem padł wynik 3:3, a gole 
dla GZS-u strzelali Paszyński, Czy-
żewski i Sieciński.

Drugi sparing „na plus” mogą 
zaliczyć zawodnicy Oriona Popowo. 
Po zwycięstwie nad Wzgórzem Ra-
ciążek, tym razem popowianie po-
konali Spartę Mochowo 4:3.

(LB)
fot. ilustracyjne

Sport szkolny

Walczyli o Puchar Wójta
W niedzielę 24 lutego w hali sportowej w skrwilnie odbył się pierwszy etap I Gmin-
nego Międzyszkolnego Turnieju Sprawnościowego O Puchar Wójta Gminy Skrwil-
no. Głównym organizatorem sportowego wydarzenia była Gmina Skrwilno, zaś 
współorganizatorem Szkoła Podstawowa w Skrwilnie.

Za cel turnieju postawiono 
integrację środowiska szkolnego, 
zachęcenie dzieci oraz młodzieży 
szkolnej do aktywnego spędzania 
czasu wolnego oraz zademonstro-
wanie różnych form aktywności 
ruchowej. W sportowych zmaga-
niach współzawodniczyły ze sobą 
reprezentacje Szkół Podstawowych 
ze Skrwilna, Skudzaw oraz Okalewa, 
a także reprezentacje rady rodzi-
ców. Całości imprezy towarzyszyła 
kawiarenka, nieodpłatnie oferująca 
przybyłym gościom ciepłe napoje 
oraz słodkości przygotowane przez 
rodziców.

Młodzież szkolną podzielono 
na dwie kategorie wiekowe. Jako 
pierwsze w sportowo-rekreacyj-
nych konkurencjach rywalizowały 
ze sobą klasy młodsze, czyli trzy 
ośmioosobowe drużyny, w skła-
dzie jednej dziewczynki i jednego 
chłopca z klas I, II, III i IV każdej 
z wcześniej wymienionych Szkół 
Podstawowych. Zawodnicy zmie-
rzyli się w następujących konku-
rencjach: bieg z pałeczką sztafe-
tową, skoki dodawane, „stonoga”, 
rzuty woreczkami do ruchomego 
kosza, tor przeszkód, toczenie piłki 

po podłożu, tunel z piłkami, prze-
ciąganie liny.

W sprawnościowych potycz-
kach bezkonkurencyjna okazała 
się drużyna gospodarzy, ze Szkoły 
Podstawowej w Skrwilnie. Miejsce 
drugie zajęła grupa sportowców ze 
Szkoły Podstawowej w Skudzawach, 
zaś miejsce trzecie należało do re-
prezentacji ze Szkoły Podstawowej 
w Okalewie. Podczas imprezy nie 
zabrakło także chwili wytchnienia. 
W przerwie turniejowych rywali-
zacji, piękną barwą głosu, muzycz-
nych doznań przysporzyli zarówno 
uczestnikom jak i kibicom, młodzi 
artyści. Jako pierwsza wystąpi-
ła uczennica Szkoły Podstawowej 
w Skudzawach, dopingując „swoją” 
drużynę utworem pt. „Co się śni 
niewidomym”. Kolejna wykonaw-
czyni wspierała swoim cudownym 
głosem zawodników Szkoły Podsta-
wowej w Okalewie, w optymistycz-
nej piosence „Najlepsza koleżanka”. 
Przedstawicielką gospodarzy nie-
dzielnego wydarzenia była uczen-
nica kl. IV. Zaśpiewała piosenkę pt. 
„Żyj do przodu”.

Po występach przyszła pora na 
„starszaków”. Zasady tej kategorii 

wiekowej niewiele odbiegały od 
poprzedników. Trzy ośmioosobowe 
drużyny w składzie jednej dziew-
czynki oraz jednego chłopca z klas 
V, VI, VII i VIII każdej z wcześniej wy-
mienionych Szkół Podstawowych 
zmagały się w poniższych konku-
rencjach: bieg z pałeczką sztafeto-
wą, skoki dodawane, bieg drużyno-
wy, rzuty do kosza (całą drużyną), 
tor przeszkód, kozłowanie piłki po 
podłożu, tunel zawodników, prze-
ciąganie liny. Starsza drużyna ze 
Skrwilna również wykazała się re-
welacyjną formą, zajmując pierw-
sze miejsce. Na drugim miejscu 
uplasowali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Okalewie, nato-
miast miejsce trzecie tym razem 
przypadło grupie ze skudzawskiej 
podstawówki.

Po sprawnościowych zma-
ganiach, na płycie hali sportowej 
pojawiły się grupy taneczne. Jako 
pierwsze zaprezentowały się pięk-
nie wystylizowane uczennice klasy 
I Szkoły Podstawowej w Skrwilnie, 
w tańcu hiszpańskim. Następnie 
w swoim popisowym układzie ta-
necznym do utworu Justina Tim-
berlake’a wystąpił zespół taneczny 

ze Szkoły Podstawowej w Skudza-
wach. Uczennice Szkoły Podstawo-
wej w Okalewie wprawiły widownię 
w zachwyt, prezentując profesjo-
nalny układ gimnastyczny.

Czas przyszedł także na wy-
zwanie dla rodziców. Panowie mie-
rzyli swoje siły w przeciąganiu liny, 
zaś panie testowały swoją formę, 
rzucając piłką do kosza. Walka była 
zacięta, zwłaszcza podczas przecią-
gania liny! Panowie z Okalewa nie 
dali za wygraną i tym sposobem ich 
drużyna zajęła miejsce pierwsze. 
Miejsce drugie należało do drużyny 
rodziców ze Skrwilna, a na trzecim 
znaleźli się rodzice dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Skudzawach.

Organizatorzy przewidzie-
li również specjalną konkurencję 
– niespodziankę dla dyrektorów 
gminnych szkół. Polegała ona na 
rzucie woreczkiem do celu! Zadanie 
zakończyło się ogłoszonym przez 
sędziego remisem oraz uśmiechem 
na twarzach wszystkich pań. Pierw-
szy etap I Gminnego Międzyszkol-
nego Turnieju Sprawnościowego 
O Puchar Wójta Gminy Skrwilno 
przebiegł w ekspresowym tempie, 

co świadczyć może o rewelacyjnej 
formie oraz przygotowaniu uczest-
ników.

PUnkTaCJa oGÓLna (po 
przeprowadzeniu I etapu turnieju):

MiEJSCE i – Szkoła Podstawo-
wa w Skrwilnie (51 pkt.)

MiEJSCE ii – Szkoła Podsta-
wowa w Okalewie (35 pkt.)

MiEJSCE iii – Szkoła Podsta-
wowa w Skudzawach (31 pkt.)

– Jesteśmy radzi, iż niedziel-
nym sportowym potyczkom to-
warzyszyła zdrowa rywalizacja 
oraz odpowiedzialna, sprawiedliwa, 
a przede wszystkim fantastyczna 
zabawa. Wszyscy biorący udział 
w imprezie otrzymali słodkie upo-
minki. Serdecznie dziękujemy wier-
nym kibicom za doping oraz liczne 
przybycie, zaś super sportowcom za 
wytrwałość, a także zdrową i przy-
jemną rywalizację. Zapraszamy 
na drugi, rozstrzygający etap mię-
dzyszkolnych sportowych zmagań 
już w najbliższą niedzielę 3 marca 
br. o godz. 14:00 w nowo wybudo-
wanej Hali Sportowej w Okalewie – 
przyznają organizatorzy imprezy.

(ak), fot. nadesłane


