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Pomogła dziecku 
wrócić do domu

str. 2

GMINA RYŃSK  19 lutego w pomieszczeniach gospodarczych 
na jednej z posesji w Orzechowie ujawniono zwłoki kobiety. 
Niestety była to poszukiwana od początku grudnia ub. r. Boże-
na Kempka. Wstępne ustalenia prokuratury wskazują, że śmierć 
mieszkanki Orzechowa nastąpiła z przyczyn naturalnych

Makabryczne 
odkrycie 

w Orzechowie
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Ciało zostało znalezione na 
terenie posesji pani Bożeny, w nie-
używanym zimą budynku gospo-
darczym, który pełni rolę suszar-
ni. Na miejsce zdarzenia przybyli 
funkcjonariusze policji, prokurator 
oraz biegły z zakresu medycyny. 
Przeprowadzono oględziny i pod-
jęta została decyzja o przeprowa-
dzeniu sekcji zwłok. Wykonano ją 
21 lutego w Toruniu. – Wstępne 

ustalenia przeprowadzonej sekcji 
zwłok nie wskazują, aby do śmierci 
kobiety przyczyniły się osoby trze-
cie – mówi prokurator Agnieszka 
Żuchowska z Prokuratury Rejo-
nowej w Wąbrzeźnie. – Jednak na 
ostateczne stwierdzenia należy za-
czekać, aż będziemy dysponowali 
protokołem biegłego medycyny 
sądowej – zaznacza prokurator Żu-
chowska.

W grudniu ubiegłego roku ro-
dzina pani Bożeny zgłosiła jej za-
ginięcie. Krewni próbowali także 
uzyskać jakiekolwiek informacje, 
publikując komunikat na porta-
lach społecznościowych. Ich prośbę 
powielało wielu mieszkańców na-
szego powiatu. – „W środę rano 5 
grudnia moja ciocia wyszła z domu 
i rowerem pojechała do Kowalewa. 
Około godziny 10 była już w Ko-
walewie, ponieważ policja znalazła 
pozostawiony przez nią rower. Tu 
ślad się urywa... Proszę o pomoc, 
może ktoś z Was ją widział. Ciocia 
to Bożena Kempka lat 63, czarne 
włosy, bardzo szczupła kobiecina. 
Miała na sobie dopasowany ciem-
ny płaszcz. Jeśli jest szansa, że ktoś 
mógł ją widzieć, proszę o kontakt. 
Mam zdjęcie, gdyby w razie ktoś 
chciał zobaczyć, proszę dzwonić, 
pisać nr tel. (...) Zdjęcie i ogłoszenie 
jest już na mojej stronie. Ciocia kie-
dyś była sołtysem w Orzechowie. 
Jest dość znaną osobą. Przez długi 
czas pracowała w bibliotece w swo-
jej miejscowości” – pisali bliscy 
w dramatycznym apelu.

Dokończenie na str. 2

Wąbrzeźno/Region

Plaga pijanych kierowców
Pomimo licznych apeli i działań profilaktycznych po-
licjanci w dalszym ciągu zatrzymują kierowców, któ-
rzy wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu. 
Tylko ubiegły weekend przyniósł trzy kolejne przy-
padki, w tym jedno ujęcie obywatelskie.

W piątek (22.02.19 r.) ok. godz. 
13.25 policjanci ruchu drogowego 
patrolując centrum Wąbrzeźna, 
zauważyli jadącą pod prąd dacię. 
Kiedy zatrzymali ją do kontroli, 
okazało się, że kierujący nią 23-letni 
mieszkaniec Wąbrzeźna miał 0,60 
promila alkoholu w organizmie.

Tego samego dnia, krótko po 
godzinie 23.00, dyżurny naszej ko-
mendy dostał zgłoszenie o ujęciu 
obywatelskim w Lipnicy na krajo-
wej „15”, gdzie nietrzeźwy kierowca 
audi wjechał do rowu. Obecni na 
miejscu świadkowie uniemożliwi 
mężczyźnie ucieczkę z miejsca zda-
rzenia i wezwali policję. Przybyły 

na miejsce patrol skontrolował 
stan trzeźwości 45-letniego kierow-
cy z wynikiem ponad 1,6 promila!

W niedzielny poranek o godz. 
5.00 policjanci pojechali do miej-
scowości Niedźwiedź, gdzie oso-
bowy peugeot wpadł do rowu. Na 
miejscu okazało się, że autem po-
dróżowała grupa nastolatków wra-
cająca z dyskoteki. Wszyscy łącznie 
z kierowcą byli nietrzeźwi. Ten 
ostatni miał ponad 0,60 promila 
alkoholu w organizmie. Wszyscy 
kierowcy stracili już prawa jazdy. 
Za popełnione przestępstwa grozi 
im do 2 lat więzienia.

(ak)
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Pomogła dziecku wrócić do domu
WĄBRZEŹNO  Pani Grażyna ceni sobie zdrowy styl życia i dlatego stara się spędzać czas z dala od du-
szących zapachów centrum miasta.  Tak też było pewnego styczniowego przedpołudnia, kiedy przecha-
dzała się nad jeziorem Frydek

Dokończenie ze str. 1
Wąbrzeska prokuratura prowa-
dzi postępowanie w celu wyja-
śnienia wszystkich okoliczności 
tragicznego zdarzenia. Zasta-
nawiające może być np. dlacze-
go rower kobiety pozostał przy 
dworcu kolejowym w Kowalewie 
Pomorskim, a ona sama wróciła 
do Orzechowa. Jednak jak pod-
kreśla prokurator Agnieszka 
Żuchowska, na obecnym eta-
pie śledztwa  jest jeszcze zbyt 
wcześnie, aby takie szczegóły 
podawać do publicznej wiado-
mości.

Mieszkańcy Orzechowa są 
wstrząśnięci dramatycznym fi-
nałem poszukiwań pani Bożeny. 
Była ona lubiana i ceniona w lo-
kalnym środowisku. Również na 
naszych łamach pisaliśmy o jej 
oddaniu pracy i życzliwym po-
dejściu do czytelników. M.in. 
w marcu 2016 roku w Tygodniku 
CWA opublikowaliśmy artykuł 
pt. „Dzięki bibliotece tradycja 
wciąż żywa”. Pisaliśmy wów-
czas o zaangażowaniu pani Bo-
żeny w kultywowanie tradycji 
robienia palm wielkanocnych. 
– „Przygotowanie palm wiel-
kanocnych jest znane od wielu 

wieków, a w naszej bibliotece 
staramy się kultywować dawne 
zwyczaje, które podtrzymują 
tożsamość narodową i religijną. 
W wielu domach rodzice i dziad-
kowie przekazują młodemu po-
koleniu tę wiedzę, ale nie we 
wszystkich. A jeśli dzieci teraz 
się tego nie nauczą, to kiedy? 
Obecnie często wykorzystuje 
się takie materiały jak papie-
rowe kwiatki, suszki, bukszpan 
i obowiązkowo gałązki wierzby, 
niekiedy gałązki porzeczki. Po-
święcone palmy później należy 
spalić, a popiołem posypuje się 
głowy w Środę Popielcową w na-
stępnym roku. Jakie wierzenia 
wiążą się z palmami wielkanoc-
nymi? Na przykład porzeczka 
ma zapewnić urodzaj w zbio-
rach owoców. Kawałki wierzby 
rolnicy wiążą w krzyż i zanoszą 
na pola, na których sieją ozi-
miny. Kiedyś robiliśmy więcej 
palemek i sprzedawaliśmy je za 
drobną opłatą przed kościołem, 
a za uzyskane pieniądze urzą-
dzaliśmy dzieciom zabawę przy 
ognisku” – mówiła wówczas Bo-
żena Kempka.

Krzysztof Zaniewski
fot. (archiwum, krzan)

Gmina Ryńsk

Makabryczne 
odkrycie 
w Orzechowie

Tym razem nie była sama, 
miała pod swoją opieką pięciolet-
nią wnuczkę. Ponieważ dzień był 
słoneczny, a powietrze rześkie 
i był tylko lekki mróz, spacerowi-
czów było więcej. – Podziwiały-
śmy z wnuczką uroki naszego je-
ziora, pokrytego cienką warstwą 
lodu i śniegu – wspomina pani 
Grażyna. – Rozmawiałyśmy też 
o tym jak bardzo niebezpiecznie 
jest wchodzić na lód. Przestrze-
gałam moją wnuczkę, aby nigdy 
tego nie zrobiła. Spokojny czas na 
jeziorem przerwał płacz dziecka. 
W ich kierunku szedł chłopczyk, 
miał może siedem, osiem lat. Był 
sam, wołał mamę i bardzo płakał. 
– Obserwowałam go od momentu 
jak tylko go usłyszałyśmy – mówi 
pani Grażyna. – Minął kilka osób, 
przy nikim się nie zatrzymał ani 
też nikt jego nie zatrzymał, nie 
zadał żadnego pytania.

Żadnego zainteresowania 
i żadnej obawy, że chłopiec mógł 

wejść na zmarznięte jezioro. Sy-
tuacją zaniepokoiła się tylko pani 
Grażyna. Przyspieszyła kroku i za 
chwilę razem z wnuczką były już 
przy płaczącym dziecku. – Chło-
piec był bardzo nerwowy i prze-
straszony. Podał mi swoje imię 
i nazwisko, ale na pozostałe py-
tania – gdzie mieszka, dlaczego 
jest sam – już nie potrafił od-
powiedzieć. Wzięłam go za rącz-
kę i wszyscy razem poszliśmy 
w stronę Szkoły Podstawowej nr 
2. Oskar po drodze uspokoił się 
i pod opieką pani Grażyny poczuł 
się bezpiecznie. W rozmowie po-
dał adres, więc prosto znad jezio-
ra poszli pod wskazane miejsce. 
Okazało się jednak, że nie miesz-
kał tam. Dziecko nie znało swo-
jego adresu i nie potrafiło poka-
zać kierunku, w którym mógł być 
jego dom.

– Mówił też o swojej babci, że 
mieszka na Matejki, ale na pyta-
nie „gdzie na Matejki”, pokazywał 

w stronę ul. Grudziądzkiej. Pani 
Grażyna zabrała Oskara do straży 
miejskiej. – Początkowo nie chciał 
iść ze mną, ale gdy obiecałam mu, 
że strażnicy pozwolą mu wsiąść 
do swojego samochodu, zmie-
nił zdanie. Funkcjonariusze naj-
pierw zadzwonili na policję, aby 
sprawdzić czy nie było zgłoszenia 
zaginięcia dziecka, a gdy okazało 
się że nie, starali się ustalić jego 
adres. Nie było to jednak proste. 
Nazwiska dziecka nie było w wy-
kazie ewidencji ludności. Chociaż 
szybko ustalili, do której chodzi 
szkoły, to w placówce nie dyspo-
nowali jego aktualnym adresem 
ani też nie mieli numeru telefo-
nu do opiekunów, nikt tam nie 
wiedział, gdzie mieszka. Strażnicy 
postanowili pojeździć z chłopcem 
po mieście – na szczęście jest 
niewielkie i istniało bardzo duże 
prawdopodobieństwo, że Oskar 
mimo wszystko rozpozna znaną 
mu okolicę.

Nie pomylili się. Chłopiec 
ostatecznie wskazał dom bab-
ci. Była w domu. Strażnicy oraz 
pani Grażyna i jej wnuczka mogli 
oddać Oskara w bezpieczne ręce 
babci. Można też było powiadomić 
mamę Oskara, że się znalazł, bo – 
jak się okazało – kobieta szukała 
dziecka od dwóch godzin.

Ta historia ma szczęśliwe za-
kończenie. Dziecko całe i zdrowe 
wróciło do rodziny. Na szczęście 
na jego drodze stanęła pani Gra-
żyna Biestek. Zainteresowała się 
samotnym i płaczącym chłopcem 
i nie zostawiła go na pastwę losu. 
Dała mu poczucie bezpieczeń-
stwa, doprowadziła do tego, że 
wrócił do domu i może zapobie-
gła tragedii, bo tak naprawdę nie 
wiadomo czy chłopiec idąc linią 
brzegową jeziora, nie wszedłby 
na kruchy lód. Z wydarzenia tego 
płyną jeszcze inne wnioski. My 
dorośli powinniśmy uczyć dzie-
ci jak mają zachować się w razie 

zagubienia, że nie wolno oddalać 
się, że powinny stać w miejscu 
i czekać, aż je znajdziemy. Musimy 
nauczyć je adresu zamieszkania, 
nazwiska, a gdy są zbyt małe lub 
nie potrafią zapamiętać, zapisać 
te dane na specjalnym brelocz-
ku i przed spacerem, wyjazdem, 
a już na pewno wyjściem w za-
tłoczone miejsce przypiąć go do 
ubrania. Nie traćmy też czasu na 
szukanie dziecka na własną rękę. 
Lepiej będzie, jak natychmiast 
powiadomimy policję. Poprośmy 
też inne osoby o pomoc w poszu-
kiwaniach.

– Ja zwróciłbym uwagę na 
jeszcze jeden fakt – mówi komen-
dant miejski Krzysztof Grzybek. – 
Rodzice powinni pamiętać o tym, 
aby w przedszkolu czy w szkole 
– jeżeli zmienimy adres – po-
dać nowe miejsce zamieszkania 
dziecka i koniecznie zostawić do 
siebie aktualny numer telefonu.

(ak)

Płużnica

Powstają nowe mieszkania
12 lutego br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Płużnicy odbyło się spotkanie 
z osobami, które wyrażają chęć zamieszkania w budowanym budynku wieloro-
dzinnym. Powstaje on w nowym centrum Płużnicy.

W budynku dostępnych bę-
dzie 21 mieszkań. Liczba chętnych, 
którzy złożyli stosowną deklarację 
na wstępnym etapie to 40 rodzin. 
W celu ustalenia szczegółów, po-
trzeb mieszkaniowych i kryteriów 
przy podziale mieszkań pracow-
nicy urzędu gminy przygotowali 
ankietę, która trafiła do wszyst-
kich zdeklarowanych. Do tej pory 

do urzędu wpłynęło 14 wypełnio-
nych kwestionariuszy, z tego 12 ro-
dzin potwierdziło chęć wynajęcia 
mieszkania.

Podczas wtorkowego spotka-
nia jego uczestnicy dowiedzieli się 
jaki jest postęp prac w budowie 
budynku. Ponadto omówione zo-
stały wyniki ankiety. Dzięki temu 
wstępnie ustalony został podział 

mieszkań. Teraz urzędnicy przy-
gotują kalkulację kosztów związa-
nych z zamieszkaniem w budynku 
oraz opracują metodologię licze-
nia kaucji. W ciągu miesiąca chętni 
otrzymają też wzór umowy.

– O realizacji tego zadania 
myśleliśmy od wielu lat. Cieszę 
się, że w końcu budowa pierwsze-
go w gminie bloku komunalnego 
ruszyła. Budynek stopniowo idzie 
w górę. W tym tygodniu wylany 
został pierwszy strop, nad piwni-
cą. Będą to pierwsze nowe miesz-
kania komunalne w gminie, więc 
nie mamy doświadczenia w przy-
dzielaniu tego typu lokali. W cią-
gu miesiąca chcemy wypracować 
wszystkie procedury – wyjaśnia 
Marcin Skonieczka, wójt gminy 
Płużnica.

(ak), fot. UG Płużnica
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Granty przyznane i oczekiwane
WĄBRZEŹNO  Wąbrzeski ratusz na swojej stronie internetowej podaje informacje nt. wyniku starań 
o pozyskanie finansowego wsparcia dla działań służących mieszkańcom miasta. Na projekt pn. Utwo-
rzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Wąbrzeźnie samorząd otrzyma grant w kwocie 116 tys. zł. Urząd 
czeka ponadto na rozstrzygnięcie kolejnego konkursu, który może przynieść dofinansowanie dla pro-
jektu „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna”

R E K L A M A

Otrzymamy dofinansowanie 
na utworzenie i wyposażenie 
klubu „Senior+” w Wąbrzeźnie. 
Projekt został już zakwalifiko-
wany, czekamy na wyznaczenie 
terminu podpisania umowy na 
jego wykonanie.

Klub „Senior+” 
dofinansowany
Na początku br. złożony zo-

stał wniosek o dofinansowanie 
na utworzenie i wyposażenie 
Klubu „Senior+” w Wąbrzeźnie. – 
Nasz wniosek został pozytywnie 
oceniony i został zakwalifikowa-
ny do dofinansowania. Na jego 
realizację mamy otrzymać 116 
tys. zł – chwalą się urzędnicy. – 
Całkowita wartość projektu wy-
nosi 145 tys. zł. Dofinansowanie 
będzie pochodzić z rządowego 
Programu „Senior+” Edycja 2019. 
Nasz wniosek został zakwali-
fikowany do dofinansowania. 
Stosowną umowę podpiszemy 
w najbliższych dniach.

Klub „Senior+” zostanie 
utworzony w budynku Wąbrze-
skiego Domu Kultury, w po-
mieszczeniach za sceną. Bę-
dzie się składał z sali klubowej 
wraz z aneksem kuchennym 
oraz dwiema toaletami. Prace 
remontowo-adaptacyjne po-
mieszczeń przeznaczonych na 
klub, a także ich wyposażenie 
zaplanowano od 1 marca do 31 
grudnia br.

Klub ma służyć dwudzie-
stoosobowej grupie wąbrzeź-
nian w wieku „60+”, którzy chcą 
aktywnie spędzać wolny czas, 
rozwijać swoje pasje i zainte-
resowania oraz integrować się 
z innymi seniorami.

Na aktywność i kulturę
Jak czytamy na stronie in-

ternetowej urzędu, dobiega-
ją końca starania o grant na 
projekt pn. „Aktywni sporto-
wo i kulturalnie mieszkańcy 
Wąbrzeźna”. – Jeżeli wszystko 

pójdzie dobrze, umowę na jego 
realizację podpiszemy w przy-
szłym miesiącu – przewidują 
urzędnicy.

Przygotowany przez mia-
sto projekt pn. „Aktywni spor-
towo i kulturalnie mieszkańcy 
Wąbrzeźna” ma być realizowa-
ny w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszaru Ziemi Wą-
brzeskiej na lata 2016-2022. Pla-
nowane dofinansowanie to 50 
tys. zł z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność. Całkowita wartość 
projektu wynosi 54 tys. 700 zł.

Założeniem projektu jest 
aktywizacja społeczna dziesię-
cioosobowej grupy wąbrzeźnian, 
którzy są zagrożeni ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 
– Projekt chcemy zrealizować 
w okresie od 1 kwietnia do 30 
września br. Jego uczestnikami 
będą osoby należące do co naj-

mniej jednej z grup: długotrwale 
bezrobotnych, niepełnospraw-
nych, o niskich kwalifikacjach, 
kobiet w wieku produkcyjnym, 
osób powyżej 50. roku życia oraz 
osób na rynku pracy do 25. roku 
życia – wyjaśniają urzędnicy.

Grupą uczestników zajmą 
się opiekun oraz pedagog/tera-
peuta, którzy zostaną zatrud-
nieni specjalnie do realizacji 
projektu. – Planujemy organi-
zować spotkania o charakte-
rze integracyjnym, w ramach 
których odbędą się m.in. poga-
danki, spotkania integracyjne, 
rozmowy indywidualne oraz 
grupowe z terapeutą. Planowa-
ny jest ponadto szereg działań, 
mających na celu aktywizację 
społeczności poprzez sport – 
przede wszystkim wycieczki 
rowerowe, które odbywać się 
będą cyklicznie w okresie od 
wiosny do jesieni na terenie 
powiatu wąbrzeskiego – mówi 

Dorota Szymecka, która projekt 
przygotowała. Autorzy pomysłu 
planują zakup 10 rowerów oraz 
kasków ochronnych na potrzeby 
organizowanych rajdów.

– W ramach projektu podej-
mowane będą również przed-
sięwzięcia turystyczno-kultu-
ralne. Planujemy zorganizować 
pięć seansów kina plenerowego, 
w ramach którego grupa doce-
lowa, ale także inni mieszkańcy 
Wąbrzeźna, będą mogli obejrzeć 
kilka ambitnych seansów filmo-
wych. Ponadto wśród założeń 
przyjęliśmy także organizację 
wspólnego wyjazdu do teatru 
dla 10. głównych beneficjentów 
– dodaje Szymecka.

Jak podaje ratusz, projekt 
pozytywnie przeszedł poszcze-
gólne etapy konkursu i wszyst-
ko wskazuje na to, iż w marcu 
dojdzie do podpisania umowy.

(krzan)

Wąbrzeźno

Coraz więcej kolizji
Poniedziałkowe popołudnie stanęło pod znakiem zdarzeń drogowych na terenie 
naszego miasta. W ciągu zaledwie dwóch godzin doszło do trzech kolizji. W jed-
nej z nich niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii.

W poniedziałek (25.02.2019 r.) 
o godz. 15.30 kierujący renault nie 
zachował ostrożności podczas ma-
newru cofania i uderzył w zaparko-
waną toyotę. Tu na szczęście skoń-
czyło się tylko na strachu i małym 
wgnieceniu.

– Tuż po godzinie 17.00 na 
skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Żoł-

nierza Polskiego pomimo ograni-
czenia do 8 ton wjechał kierujący 
TIR-em. Mężczyzna zignorował 
wszelkie znaki, skręcając w ulicę 
Górną, najechał na dwa znaki dro-
gowe, uszkodził elewację jednego 
z budynków i uciekł z miejsca zda-
rzenia. Dzięki nagraniom z monito-
ringu policjanci już ustalili sprawcę. 

Pociągnięcie go do odpowiedzialno-
ści to tylko kwestia czasu – mówi 
sierż. szt. Krzysztof Świerczyński 
z KPP Wąbrzeźno.

O godz. 17.55 na tym samym 
skrzyżowaniu kierowca citroena 
wymusił pierwszeństwo na pra-
widłowo jadącym audi. W wyniku 
zderzenia audi zostało zepchnięte 

na chodnik i uderzyło w budynek. 
Na szczęście w chwili zdarzenia nie 
było tam żadnych pieszych! Wszy-
scy uczestnicy byli trzeźwi, za spo-
wodowane kolizje ukarani zostali 
mandatami karnymi.

Apelujemy o zachowanie 
ostrożności na drodze i maksymal-
ne skupienie za kierownicą, bo jak 
widać, niepozorna kolizja może być 
przyczyną poważnego wypadku.

(ak), fot. KPP Wąbrzeźno
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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

Wsparcie można uzyskać ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego poprzez 
instrumenty finansowe oraz kon-
kursy. Dofinansowanie spółdziel-
nie i wspólnoty mogą otrzymać 
także z rządowego Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko

Spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe mogą uzyskać nie-
komercyjne pożyczki przezna-

czone na sfinansowanie głębokiej 
modernizacji energetycznych 
budynków wielorodzinnych, któ-
re oferuje Getin Noble Bank, wy-
brany jako pośrednik finansowy, 
dysponujący środkami z naszego 
RPO. Pieniądze z pożyczek będzie 
można przeznaczyć na izolację 
termiczną budynków (ocieplanie), 
wymianę pokrycia dachów oraz 
stolarki okiennej i drzwiowej, za-
montowanie energooszczędnego 
oświetlenia, przebudowę syste-

mów grzewczych, przemodelo-
wanie systemów wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych, zastosowanie 
automatycznych systemów zarzą-
dzania budynkiem, a także rozwią-
zania w dziedzinie zielonej energii 
oraz nowoczesnych technologii do 
przydomowej produkcji elektrycz-
ności i skojarzonej produkcji elek-
tryczności i ciepła. Maksymalna 
wartość pożyczki to 10 milionów 
złotych. Oprocentowanie poniżej 
rynkowego. Kwota jaka dysponuję 

Getin Noble Bank to 69 mln zło-
tych.

Wsparcie można także uzy-
skać, startując w aktualnych kon-
kursach RPO dotyczących rewita-
lizacji obszarów miejskich. aŚrodki 
można zdobyć na remont zdegra-
dowanych budynków wraz z za-
gospodarowaniem przyległego 
otoczenia, remont części wspól-
nych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, rozbudowę podsta-
wowej infrastruktury komunal-
nej (np. przewodów lub urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, elektrycznych). 
Nabór jest prowadzonych w co-
miesięcznych rundach konkur-
sowych do końca 2020 roku. Cał-
kowita kwota przeznaczona na 
dofinansowanie to 243 mln zł. 
Więcej o konkursach na stronie 
mojregion.eu.

W kwietniu ruszy nabór wnio-
sków w konkursie w ramach ogól-
nopolskiego Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i Środowisko, 
który organizuje Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Środki można 
uzyskać na przebudowę istnieją-
cych systemów ciepłowniczych 
i sieci chłodu, budowę przyłączy 
i instalację węzłów indywidual-
nych, budowę nowych odcinków 
sieci cieplnej wraz z przyłączami 
i węzłami ciepłowniczymi, a tak-
że podłączenie budynków do sieci 
ciepłowniczej.

Informacje na temat moż-
liwych dofinansowań można 
uzyskać ze strony Głównych 
i Lokalnych Punktów Informacji 
Funduszy Europejskich w Toruniu, 
Bydgoszczy, Włocławku, Grudzią-
dzu i Inowrocławiu telefonicz-
nie w godzinach pracy punktów, 
a także podczas spotkań dedy-
kowanych ofercie dla spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych.

(red)

Region

Oferta dla spółdzielni  
i wspólnot mieszkaniowych
Ocieplanie budynków, wymiana pokrycia dachowego, montaż energooszczędne-
go oświetlenia to tylko niektóre z możliwości jakie w swojej ofercie dla spółdziel-
ni i wspólnot mieszkaniowych przedstawia Urząd Marszałkowski.

– Największe z przekazywa-
nych dziś umów o dofinansowanie 
projektów dotyczą inwestycji w To-
runiu, Górznie i Przysieku, do któ-
rych przygotowuje się Regionalny 
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 autentycz-
ne wsparcie w wielu dziedzinach 
– od żłobków po straże pożarne. 
Cieszymy się, że możemy wspierać 
ważne inicjatywy na terenie na-
szego województwa – powiedział 
członek zarządu województwa Sła-
womir Kopyść, który uczestniczył 
w uroczystości wręczenia umów 
beneficjentom.

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 powsta-
nie przy ulicy Łokietka. W Barcinie 
zaplanowano utworzenie żłobka 
dla 17 dzieci.

Projekty z zakresu rozwo-
ju bazy kształcenia zawodowego 
zrealizują: powiat inowrocławski, 
powiat rypiński, powiat wąbrzeski. 
Chodzi przede wszystkim o pra-
ce adaptacyjne i remontowe oraz 
zakup 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 
nakielski). Inwestycja w Świekato-
wie zakłada kompleksową prze-
budowę i rozbudowę oczyszczalni 
ścieków, a w gminie Mrocza za-
planowano kolejny etap budowy 
sieci kanalizacyjnej oraz wodocią-
gowej w miejscowościach Mrocza, 
Chwałka, Słupówko, Wiele i Drze-

wianowo.
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 eduka-
cyjnej w Przysieku oraz Górznie 
– na realizację tego zadania trafi 
18,3 miliona złotych z RPO, naj-
więcej w puli przekazywanych dziś 
umów. Kolejne przegotowywane 
przez ośrodek przedsięwzięcie to 
utworzenie ośrodka edukacji eko-
logicznej i ścieżki ekologicznej na 
terenie Bastionu Menniczego przy 
ul. Wola Zamkowa i św. Jakuba 
w Toruniu – na to zadanie trafi 6,1 
miliona złotych 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), rewitalizacja 
zabytkowego wiatraka „koźlak” 
w Chrośnie w gminie Kruszwica 
(powiat inowrocławski), zagospo-
darowanie Parku Miejskiego przy 
ulicy Nakielskiej w Szubinie (po-

wiat 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 dofinansowanie projektów pod-
pisano 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 dofinanso-
wania 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 ra-
mach RPO,

– Ponad 1,2 tysiąca sztuk 
sprzętu trafi do 430 jednostek 
OSP w ramach kolejnego projektu 
w ramach RPO dotyczącego za-
kupu wyposażenia dla strażaków 
ochotników.

(red)
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Należy stawiać 
na profilaktykę i wiedzę

WĄBRZEŹNO  11 marca o godzinie 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie się wyjątkowy i niepo-
wtarzalny spektakl teatralny pt. „Chciałam Ci Powiedzieć”. Natomiast po przedstawieniu, o godzinie 18.00,  
organizatorzy zapraszają na promocję książki Adriana Aleksandrowicza pt. „#Rak”. Wstęp bezpłatny

Wykonawcami sztuki 
„Chciałam Ci Powiedzieć” są 
podopieczni Akademii Wal-
ki z Rakiem. Spektakl powstał 
w ramach warsztatów teatral-
nych, prowadzonych pod okiem 
aktorki Anny Katarzyny Chudek, 
aktorki Teatru Baj Pomorski. – 
W trakcie warsztatów pacjent-
ki przepracowywały problemy, 
które niesie choroba nowo-
tworowa, problemy związane 
z samoakceptacją choroby, ciała 
zmienionego chorobą, relacja-
mi społecznymi, komunikacją. 
Fragmenty warsztatowych roz-
mów, spostrzeżenia chorych ko-
biet stały się kanwą scenariusza. 
Tekst sztuki skłania do zadumy, 
ale też do uśmiechu. Pokazu-
je, że o chorobie można mówić 
z dystansem, poczuciem humo-
ru i tym samym łamać stereo-

typy dotyczące postrzegania pa-
cjenta onkologicznego. Należy 
dodać, że spektakl jest również 
próbą nawiązania dialogu spo-
łecznego chory-zdrowy. Wydaje 
się to szczególnie ważne z uwa-
gi na fakt, że rak wciąż należy 
do tematów tabu oraz w związ-
ku z powszechnym brakiem 
umiejętności, odwagi rozmowy 
z osobą chorą onkologicznie. 
Przy okazji tego wydarzenia te-
atralnego warto docenić odwa-
gę grających w spektaklu kobiet, 
które musiały się zmierzyć nie 
tylko z trudnym aktorskim za-
daniem, ale również publiczną 
autoprezentacją siebie w roli 
osoby chorej – mówi koordyna-
torka Akademii Walki z Rakiem 
w Toruniu dr Małgorzata Rębiał-
kowska-Stankiewicz. 

Spektakl „Chciałam Ci po-

wiedzieć” jest ważnym głosem 
dotyczącym radzenia sobie 
z chorobą przewlekłą i równo-
cześnie refleksją na temat sa-
mego życia. 

Promocja publikacji
Po zakończeniu przedsta-

wienia warto jeszcze zajrzeć na 
promocję książki Adriana Alek-
sandrowicza. Jej treść stanowi 
zbiór wywiadów z osobami wal-
czącymi z chorobą nowotwo-
rową. Głównymi bohaterami 
są podopieczni Akademii Walki 
z Rakiem Fundacji „Światło”. – 
Książka Adriana Aleksandro-
wicza „# Rak” to 21. wywiadów 
z osobami związanymi z Aka-
demią Walki z Rakiem Funda-
cji „Światło” w Toruniu – mówi 
dr Małgorzata Rębiałkowska 
– Stankiewicz. – Głównymi bo-
haterami są podopieczni AWzR, 

którzy opowiadają o swoim 
życiu z chorobą, planach, ma-
rzeniach, lękach. Są wśród nich 
kobiety, które w historię swojej 
choroby mają wpisane macie-
rzyństwo – i to naturalne, i ad-
opcyjne. Kobiety, które zdecy-
dowały się w trakcie leczenia na 
zawarcie związku małżeńskiego, 
a także te będące w trakcie ko-
lejnego wznowienia choroby, ale 
i kobiety cieszące się z remisji – 
dopowiada Małgorzata Rębiał-
kowska-Stankiewicz. 

Wśród osób rozmawiających 
z autorem znalazły się również 
osoby wspierające chorych oraz 
te, których bliscy odeszli. – 
Wszystkie narracje, niezależnie 
czy rak dotyczył rozmówców 
bezpośrednio czy pośrednio, 
pokazują, w jaki sposób wpisał 
się on w ich życie, jak je zmienił 

i w jakim stopniu sprowokował 
do poszukiwania nowej tożsa-
mości, nowego „Ja”. Wszystkie 
zawarte w książce opowieści do-
wodzą, że każdy człowiek  zma-
gający się z rakiem ma swoją hi-
storię, która na swój sposób jest 
niepowtarzalna. „Zwykły” czło-
wiek z chorobą onkologiczną to 
niezwykły bohater codziennego 
życia – dodaje Małgorzata Rę-
białkowska – Stankiewicz.

Dlaczego dziennikarz zwią-
zany z toruńskimi rozgłośnia-
mi radiowymi i redakcjami in-
ternetowymi zdecydował się 
na napisanie tej książki? I jakie 
przesłanie niesie ona dla zwy-
kłego człowieka? Na te oraz inne 
pytania można będzie uzyskać 
spędzając marcowe popołudnie 
w domu kultury. 

(oprac. krzan)

Wąbrzeźno

Satyryczne refleksje o życiu
Na lokalnym rynku wydawniczym pojawił się drugi tomik rysunków satyrycz-
nych Waldemara Okońskiego. Spotkanie z autorem i promocja książeczki odbyły 
sie 19 lutego w Wąbrzeskim Domu Kultury.

Artysta jest znany mieszkań-
com naszego powiatu. Waldemar 
Okoński mieszka w Wąbrzeźnie. 
Przez wiele lat pracował jako 
nauczyciel w szkołach podsta-
wowych w Orłowie i Płużnicy. 
Równolegle z pracą zawodową 
zajmował się reklamą, projekto-
waniem znaków graficznych, li-
ternictwem oraz ilustracją. Jego 
szczególnym zainteresowaniem 
cieszą się malarstwo, rysunek, 
grafika i liternictwo. 

W 2007 roku obrazy Wal-
demara Okońskiewgo były wy-
stawione w New Ross w Irlandii 
w ramach realizowanego pro-

gramu „Z twórczością w świat”. 
Malarz jest również autorem 
cyklu akwarel, które powstały 
na przełomie 1999 i 2000 roku 
w ramach programu „Pamięta-
my o zabytkach”. Przedstawia-
ją one zabytki gminy Płużnica. 
W 2015 roku jego twórczość zo-
stała zaprezentowana na wysta-
wie w WDK, a w roku 2016 został 
wydana pierwsza część publika-
cji „Okiem satyry…”. 

Obecni podczas promocji 
goście mieli okazję poznać kolej-
ne wydanie satyr, a także posłu-
chać historii o ich powstawaniu. 
Tworzone przez autora rysunki 

z humorem podejmują różno-
rodną tematykę. – Satyry two-
rzę po to, aby wywołać uśmiech 
u potencjalnego odbiorcy. Ob-
serwuję otaczającą nas rzeczy-
wistość, czytam dużo książek 
i stąd czerpię pomysły – mówi 
Okoński. – Poza tym samo ży-
cie zmusza do refleksji – dodaje 
autor. 

Podczas spotkania można 
było również kupić książeczkę, 
zawierającą kilkadziesiąt rysun-
ków. Dodatkową gratkę stanowił 
oczywiście autograf twórcy.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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WĄBRZEŹNO  Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza 28 lutego o godz. 16.00 na wystawę pt. „Dla Ciebie Pol-
sko i dla Twojej chwały. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw”. Otwarcie ekspozycji połączone jest z sym-
pozjum naukowym pn. „Wąbrzescy Niezłomni”. Wstęp wolny

wystawa IpN i sympozjum naukowe

Wystawa autorstwa dr Alicji 
Paczoskiej-Hauke została przygo-
towana przez Oddziałowe Biuro 
Edukacji Publicznej IPN w Gdań-
sku Delegaturę w Bydgoszczy. 
Zarysowano na niej krótką cha-
rakterystykę najważniejszych 
organizacji konspiracyjnych 
i oddziałów zbrojnych polskiego 
podziemia niepodległościowego, 
działających w latach 1945–1954 
w regionie kujawsko-pomorskim 
(teren ówczesnego województwa 
pomorskiego). 

– Ekspozycja prezentuje 90. 
dokumentów oraz około 180. 

zdjęć portretowych członków 
Pomorskiego Okręgu Armii Kra-
jowej, Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość, Ruchu Oporu Armii 
Krajowej, Narodowych Sił Zbroj-
nych oraz żołnierzy lokalnych 
oddziałów zbrojnych, m.in. Le-
ona Mullera „Jędrusia”, Jerzego 
Gadzinowskiego „Szarego”, An-
toniego Fryszkowskiego „Rysia”, 
Stanisława Kamińskiego „Młota”. 
Ważnym elementem, dotyczą-
cym ziemi wąbrzeskiej, jest wy-
eksponowanie Henryka Siwonia 
„Ruczaja” oraz jego oddziału 
zbrojnego. Większość prezento-

wanych na wystawie zdjęć nie 
była dotąd publikowana. Wiele 
z nich pochodzi od rodzin osób 
represjonowanych lub członków 
organizacji konspiracyjnych – 
mówi Grzegorz Banaś, nauczyciel 
historii w wąbrzeskim LO. – Do 
realizacji wystawy wykorzysta-
no także zbiory zgromadzone 
w archiwach IPN w Warszawie, 
Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu, 
a także Fundacji Generał Elżbiety 
Zawackiej Archiwum i Muzeum 
Pomorskie Armii Krajowej oraz 
Wojskowej Służby Polek. Pierw-
sze uroczyste otwarcie wystawy 

miało miejsce 1 marca 2012 r. 
podczas obchodów Narodowe-
go Dnia Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych” w Bydgoszczy – dodaje 
Grzegorz Banaś. 

Wystawie będzie towarzyszyć 
sympozjum naukowe, podczas 
którego prelegenci mają przy-
bliżyć nastroje panujące na zie-
mi wąbrzeskiej, nastawienie jej 
mieszkańców do wkraczających 
sowietów. – Ważnym elementem 
wykładu będzie pokazanie, w jaki 
sposób instalowała się władza 
komunistyczna. Kluczową częścią 
sympozjum będzie zapoznanie 

mieszkańców powiatu z powsta-
niem i działalnością oddziału by-
łego oficera Armii Krajowej Hen-
ryka Siwonia „Ruczaja”, twórcy 
ponad 100 osobowego oddziału 
wąbrzeskich żołnierzy wyklę-
tych. Terenem jego działania był 
obszar powiatu wąbrzeskiego, 
brodnickiego, grudziądzkiego, 
toruńskiego oraz rypińskiego – 
opisuje Banaś, współorganizator 
sympozjum.  Spotkanie może 
być pouczającą lekcją historii, za-
równo dla starszych, jak i nieco 
młodszych osób.

(oprac. krzan)

Gmina Dębowa Łąka

Bal karnawałowy w ośrodku
W pierwszej połowie lutego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Dębowej Łące, zgodnie z doroczną tradycją, odbyła się zabawa karnawało-
wa. W oryginalnej scenerii udekorowanej sali klasycystycznego pałacu z połowy  
XIX wieku, uczniowie Ośrodka bawili się z rodzicami i pracownikami.

Dekoracje własnoręcznie  
przygotowywali uczniowie ra-
zem z nauczycielami. Do tań-
ców i wspólnej zabawy zachęcali 
Marian Woźniak oraz Jadwiga 
Zalewska, którzy charytatyw-
nie zagrali wraz z pochodzącym 
z gminy Gardeja zespołem „Cy-
ganeczki”. W tanecznych plą-
sach nie zabrakło pociągu, ko-
rowodów, kółeczka i oczywiście 
tańca w parach.

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Dzień Przewodnika 
Turystycznego
Wąbrzeski Dom Kultury oraz Urząd Marszałkowski 
w Toruniu zapraszają do udziału w obchodach Mię-
dzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. 
W tym roku historyczny spacer szlakiem dziedzic-
twa żydowskiego poprowadzi historyk Paweł Becker. 
Marsz rozpocznie się  2 marca o godz. 15.00 przy Ra-
tuszu Miejskim ul. Wolności 18. 

Wąbrzeźno

– Trasa będzie obejmować 
dawny żydowski cmentarz, miej-
sce, gdzie znajdowała się synago-
ga, domy i sklepy Żydów. Uczest-
nicy dowiedzą się kilku ważnych 
kwestii dotyczących między in-
nymi obchodów Chanuki i Purim, 
postaci wąbrzeskich Żydów: Gu-
stawy Jareckiej, Leopolda Treite-
lai dr.Eppensteina. Poznają losy 
literackiego Abrahama Lewina 
i jego młyna. Spotkanie pozwoli 

na poznanie skrawków informacji 
i wspomnień o dziedzictwie kultu-
rowym Żydów w naszym mieście. 
Świat, który przeminął i nie został 
upamiętniony – tłumaczy Dorota 
Otremba. 

Wszyscy zainteresowani po-
winni zarejestrować się na stronie 
www.rejestracja.kujawsko-po-
morskie.pl. Zgłoszenia potrwają 
do 1 marca br. do godz. 24.00. 

(oprac. krzan)

Zmiana dla krwiodawców
W związku ze zmianą miejsca postoju mobilnego auto-
karu do poboru krwi w Wąbrzeźnie z istniejącego przy 
Pływalni Miejskiej z dniem 13.03.2019r. czyli najbliższego 
marcowego poboru nowym miejscem poboru krwi bę-
dzie ul. Wolności 47, przy Wąbrzeskim Domu Kultury.

Wąbrzeźno

– Serdecznie za-
praszamy honorowych 
krwiodawców do nowego 
miejsca, gdzie są dogod-
niejsze i bardziej kom-
fortowe warunki do od-
dania krwi dla osób jej 
potrzebujących. Dziękuję 
w imieniu krwiodawców 
– zachęca zarządu Klubu 
HDK w Wąbrzeżnie.

(red)
fot. ilustracyjne
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Dochód ze sztuki 
na pomoc zwierzakom

WĄBRZEŹNO  Jak informuje Violetta Fijołek-Trzcińska, Marta Kowaliszyn chce zorganizować licytację 
szesnastu obrazów namalowanych przez swego świętej pamięci męża Ignacego Kowaliszyna. Dochód 
z aukcji chce przeznaczyć na działania statutowe Stowarzyszenia S.O.S dla Zwierząt w Wąbrzeźnie. Au-
kcja odbędzie się 15 marca o godzinie 18.00 w kręgielni MANGO

Marta Kowaliszyn, prezes Wą-
brzeskiego Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski, była też 
wieloletnią kierowniczką Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie. 

Znana jest ze swojego społecznego 
zaangażowania w organizowanie 
różnego rodzaju działań wspie-
rających osoby niepełnosprawne. 
Tym razem wystąpiła z inicjatywą, 

której ideą jest pomoc mniejszym 
braciom człowieka.

– Kiedy pani Marta zapropo-
nowała naszemu stowarzyszeniu 
taką formę wsparcia, to chętnie 
na nią przystaliśmy – mówi Vio-
letta Fijołek-Trzcińska. – Chociaż 
na obrazy nie ustalono jeszcze 
cen wywoławczych, to donatorka 
zapowiedziała dyplomatycznie, iż 
skoro cel jest godny,  to cena rów-
nież powinna być godna. Na aukcję 
zostaną zaproszeni m.in. włodarze 
miasta i powiatu, ks. Jan Kalinowski 
i zapewne część przedsiębiorców. 
Mam nadzieję, że aukcja zakończy 
się sukcesem, dzięki któremu pod-
opieczni naszego Stowarzyszenia 
S.O.S dla Zwierząt będą mieli ła-

twiejsze życie – dodaje.
Ignacy ,,Igor” Kowaliszyn uro-

dził się w 1938 r. w Chodorowie 
(Lwów), a zmarł w Wąbrzeźnie 
w styczniu 2012 r. W połowie lat 
sześćdziesiątych uzyskał dyplom 
lekarza weterynarii na Wydzia-
le Weterynarii WSR w Lublinie. 
Do jego pasji należało łowiectwo, 
a także malarstwo, któremu po-
został wierny do końca. Sztuka fa-
scynowała go już od lat szkolnych. 
W Wąbrzeźnie swoje pierwsze pra-
ce zaprezentował na wystawie in-
dywidualnej w Powiatowym Domu 
Kultury w roku 1971. Artysta był 
pejzażystą, kochającym naturę, 
którą malował w realistyczny spo-
sób. Jego dorobek artystyczny obej-

muje również akty kobiet, kwiaty, 
a także sceny marynistyczne. Na 
obrazach artysty znajdują się m.in. 
wiejskie chałupy, łąki, bagna, leśne 
drogi, zwierzęta i przyroda, której 
był miłośnikiem. W swojej pracy 
używał m.in. farb olejnych, akrylo-
wych, pasteli i piórka. W pewnym 
okresie swojego życia zajmował się 
również ikonografią. Jego ikony zo-
stały przekazane przez Martę Ko-
waliszyn do Wąbrzeskiego Domu 
Kultury, gdzie znajduje się sala po-
święcona Jego pamięci.

Przeznaczone na licytację ob-
razy mają różne wymiary, wszyst-
kie są oprawione.

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Wąbrzeźno

Dziecięce spotkanie z rękodziełem
Kolorowe świeczniki i serduszka to efekt kolejnego spotkania dzieci z rękodzie-
łem w Wąbrzeskim Domu Kultury. 15 lutego w ramach warsztatów kreatywnego 
malucha dzieci zdobiły szklane przedmioty metodą decoupage. Warsztaty pro-
wadziły: Agnieszka Lepisz i Dorota Otremba.

– Wykorzystana podczas 
spotkania metoda polega na de-
korowaniu przedmiotów moty-
wami wycinanymi z papieru. Na-
stępnie ozdobioną powierzchnię 
pokrywa się specjalnym klejem. 
Powstałe w ten sposób rzeczy 
wyglądają jak ręcznie malowa-
ne. Za pomocą tej metody moż-
na w szybki i łatwy sposób efek-

townie ozdobić wiele różnych 
powierzchni – wyjaśnia Dorota 
Otremba.

Plastyczne spotkania cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
uczestników, ponieważ mali ar-
tyści mają szansę na rozwijanie 
swoich pasji i zainteresowań. – 
Jest to również dobry sposób 
na integrację z rówieśnikami. 

Wspólna praca pod okiem in-
struktorów pozwoliła nie tyl-
ko na poznanie nowej metody 
zdobniczej, ale również na wła-
ściwy dobór kolorów, inwencję 
twórczą i rozwijającą zabawę – 
dodaje Otremba.

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane)

Emocje 
przy zielonym stoliku
21 lutego w sali kolumnowej Wąbrzeskiego Domu 
Kultury rozegrany został otwarty turniej brydżowy 
par. Najlepszy wynik (62,08%) zdobyła para Anna Bo-
rowska/Marek Niemir.

Wąbrzeźno

Spotkanie było czwartym, 
zaliczanym do  Grand Prix Wą-
brzeźna, turniejem sezonu 
2018/2019. Brydżystów powitał 
organizator i sędzia turnieju Ma-
rek Niemir. 

Tym razem do rywalizacji 
przystąpiło sześć par. – Gra oka-
zała się, jak zawsze, bardzo wy-
równana – ocenia Marek Niemir. 
Po rozegraniu 15. rozdań na zapis 
maksymalny wyłonione zostały 
najlepsze pary. Zwycięzcami tur-
nieju została para: Anna Borow-

ska/Marek Niemir z wynikiem 
62,08% przed parą Józef Mol-
czyński/Wiesław Orczykowski 
57,50% oraz  parą Gaja Osińska/
Aleksander Czarnecki z wyni-
kiem 56,25%. 

Marek Niemir poinformo-
wał uczestników turnieju, iż za-
rząd WKB złożył do władz miasta 
ofertę na organizację cyklu roz-
grywek Grand Prix Wąbrzeźna. 
Klub uzyskał dotację w wysoko-
ści 560 zł na nagrody końcowe.

(krzan)
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Dodatkowe lekcje angielskiego
Wąbrzeźno  W Zespole Szkół Zawodowych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego 
zawodowego dla technika ekonomisty w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”

Dzielnicowy asp. Marek Ko-
morowski oraz oficer prasowy 
komendanta sierż. szt. Krzysz-
tof Świerczyński stworzyli pre-
zentację dotyczącą problemu 
narkotyków i dopalaczy wśród 
młodzieży. Jej forma oraz spo-
sób przekazu pozbawiony su-

chej teorii, tabelek i analiz 
wciąga słuchaczy do dyskusji, 
którzy zadają pytania i rozwie-
wają swoje wątpliwości. W po-
niedziałek (18.02.19 r.) policjan-
ci odwiedzili trzy klasy Liceum 
Ogólnokształcącego w Wąbrzeź-
nie. Jako pierwsi wzięli w nich 

udział uczniowie z klas IIB oraz 
IIIA i IIIB.

W najbliższym czasie po-
dobne spotkania odbędą się 
w kolejnych klasach lokalnego 
liceum, a także w innych szko-
łach naszego powiatu.

(ak), fot. KPP Wąbrzeźno

Wąbrzeźno

Profilaktycznie w liceum
Ubiegłoroczna, grudniowa debata społeczna dotycząca narkotyków i dopalaczy 
spotkała się z szerokim odzewem. Policjanci z wąbrzeskiej komendy zapraszani 
są do kolejnych szkół, aby zorganizować podobne spotkanie z młodzieżą

W ZSW w Wąbrzeźnie pro-
wadzone są dodatkowe zajęcia 
z języka angielskiego. Znajomość 
języka obcego jest ważnym ele-
mentem kształcenia zawodowe-
go, a obecna sytuacja na euro-
pejskim rynku pracy wymaga od 
potencjalnego pracownika zna-
jomości języka obcego ogólnego 
i zawodowego na wysokim pozio-
mie. Założeniem tych zajęć jest 
przygotowanie ucznia do posłu-
giwania się językiem angielskim 
w sytuacjach codziennych, ale 
przede wszystkim w sytuacjach 
zawodowych oraz poznanie ter-
minologii fachowej.

– Program zajęć także 

uwzględnia doskonalenie umie-
jętności mówienia, pisania, czy-
tania oraz słuchania często w po-
staci integracji tych czterech 
umiejętności. Dokładna analiza 
potrzeb uczniów wykazała, iż 
przejawiają oni głęboka potrze-
bę własnego rozwoju w postaci 
doskonalenia umiejętności języ-
kowych. Część zajęć prowadzona 
jest metodą projektu. To spro-
wadzona i ulubiona forma pra-
cy, daje uczniom swobodę pracy 
twórczej, mobilizuje do większej 
aktywności, powoduje chęć ry-
walizacji w osiąganiu wyznaczo-
nych celów. To z kolei prowadzi 
do lepszych wyników i większego 

samorozwoju i samorealizacji. 
Ważna jest również forma wystą-
pień przed grupą na forum, która 
przygotowuje młodzież do przy-
szłej pracy zawodowej – podaje 
ZSZ Wąbrzeźno.

Zajęcia pozalekcyjne z języ-
ka angielskiego zawodowego dla 
technika ekonomisty realizowane 
są w ramach projektu „Dziś na-
uka jutro praca II”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

(red), fot. zSz Wąbrzeźno
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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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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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Nowoczesne 
rozwiązania w bibliotece

WĄBRZEŹNO  Tydzień temu gimnazjaliści z Ryńska odwiedzili Miejską i Powiatową Bibliotekę Pu-
bliczną w Wąbrzeźnie. Dla wielu uczniów klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej w Ryńsku minione 
przedpołudnie w MiPBP było pierwszą wizytą w nowym budynku książnicy

Nic więc dziwnego, że uczest-
nicy spotkania rozpoczęli swoją 
biblioteczną przygodę od spa-
ceru po wypożyczalniach. Tam 
młodzież miała okazję przyjrzeć 
się zbiorom regionalnym i anty-
kwarycznym oraz literaturze dla 
czytelników dorosłych i dzieci. 
Dodatkową atrakcją była również 
możliwość zwiedzenia wystawy 
malarstwa Justyny Zarębskiej 
„Po prostu abstrakcja”. Dorota 
Sionkowska, bibliotekarka z Fi-
lii MiPBP dla dzieci, przekazała 

nastolatkom najważniejsze in-
formacje na temat zapisania się 
do biblioteki i korzystania z jej 
ofert. Małgorzata Grzybek, sze-
fowa działu opracowań MiPBP, 
zaprezentowała gimnazjalistom 
funkcje systemu biblioteczne-
go MAK+. Bibliotekarki omówiły 
również ze swoimi gośćmi apli-
kację Blisko, w której od niedaw-
na można znaleźć najświeższe 
informacje o wąbrzeskiej książ-
nicy.

– Forma komunikacji „wprost 

na smartfon” bardzo przypadła 
młodzieży do gustu – mówi bi-
bliotekarka Agnieszka Błaszak. – 
Kilka osób od razu zainstalowało 
sobie aplikację na telefonie, do 
czego też wszystkich zachęcamy.

System SISMS został stwo-
rzony, by dostarczać społeczeń-
stwu informacje dotyczące ży-
cia lokalnego. Możliwości Blisko 
wykorzystuje w naszym regionie 
również Wąbrzeski Dom Kultury.

(og), fot. nadesłane
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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

Sami chcieli produkować prąd
Obecnie samorządy muszą kupować prąd u wielkich przedsiębiorstw energe-
tycznych. Przed wojną zapotrzebowanie na energię było wielokrotnie mniej-
sze niż obecnie i powiaty było stać na snucie planów produkcji energii.

W 1928 roku doszło do 
wielkiego porozumienia po-
wiatów lipnowksiego, wą-
brzeskiego, rypińskiego, lu-
bawskiego i brodnickiego. 
Stworzono Międzykomunalny 
Zwizek Eletryfikacyjny. Celem 
związku była produkcja ener-
gii elektrycznej przy pomocy 
elektrowni wodnych. Pomy-
słodawcą zjednoczenia powia-
tów był starosta wąbrzeski – 
dr Prądzyński. Był on fanem 
elektryfikacji. Podejmował 
wiele inicjatyw w tym zakre-
sie. Można powiedzieć, że był 
wizjonerem. Zadaniem związ-
ku było zdobycie pieniędzy 
na budowę dwóch elektrowni 
wodnych na Drwęcy – w miej-

scowości Elgiszewo oraz Kołat. 
Dodatkowo w każdym powie-
cie miały zostać zbudowane 
zakłady pomocnicze.

Łącznie udało się zebrać 
astronomiczną kwotę 6 mln 
zł. Kołat i Elgiszewo wybra-
no ze względów naturalnych. 
W obu miejscach niekonieczne 
było budowanie wałów i nasy-
pów. Jazy na rzece miały spię-
trzać wodę do wysokości 5,5 
metra. W ten sposób w okolicy 
Elgiszewa Drwęca stałaby się 
szeroka niczym jezioro. Zbior-
nik miał mieć 15 km długości, 
a jego pojemność wynosić 1,75 
mln metrów sześciennych. 
Dodatkowo nowy zbiornik 
miał zalać tylko piaszczyste 

tereny niewykorzystywane 
rolniczo. W Elgiszewie wybra-
no nawet miejsce, gdzie miała 
stać grobla. Miejsce to miało 
odpowiednie warunki geolo-
giczne i powodowało, że do 
budowy zapory nie będzie po-
trzeba dużo materiałów. Przez 
groblę woda przepływałaby 
z intensywnością 45 metrów 
sześciennych na sekundę. 
Rocznie w Elgiszewie imała 
powstawać energia o mocy 7 
milionów watów. Taką samą 
moc miał mieć jaz w Kołacie.

Warunkiem budowy było 
uzyskanie kredytu z Banku 
Gospodarczego Krajowego. Pla-
nowano, że budowa potrwa 
zaledwie 8 miesięcy. Starosta 
Prądzyński miał już kolejny 
genialny plan. Energia elek-
tryczna z Drwęcy miała zasilać 
dwie nowe linie kolejowe: Wą-
brzeźno-Golub-Rypin-Lipno 
oraz Wąbrzeźno-Radzyń-Gru-
dziądz. Niestety plany spełzły 
na niczym. Pieniędzy nie uda-
ło się zdobyć, procedury prze-
ciągały się, a wkrótce świat 
ogarnął kryzys gospodarczy. 
Projekt elektryfikacji zarzu-
cono.

(pw), fot. ilustracyjne

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
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O G Ł O S Z E N I E

Zapomniane miejsce
XX WIEK  Nie wiele osób wie, że w miejscowości Lisak koło Golubia-Dobrzynia znajdował się w czasie 
II wojny światowej obóz pracy. Była to filia niemieckiego obozu przesiedleńczego w Potulicach. W Lisaku 
przetrzymywano Polaków wysiedlonych z Pomorza. Pracowali przy budowie umocnień nad Drwęcą. 
Wiele z przetrzymywanych tu osób zginęło. Pochowano ich w mogile, która znajduje się w lesie

W czasie II wojny światowej 
Naziści wysiedlili część ludności 
polskiej z terenu Pomorza. Nie-
którzy trafili do obozu w Potuli-
cach niedaleko Nakła. Obóz zo-
stał założony dokładnie 1 lutego 
1941 roku. Był to obóz zbiorczy 
dla polskich rodzin wysiedla-
nych z Pomorza, a następnie kie-
rowanych na teren Generalnego 
Gubernatorstwa. W okresie od je-
sieni 1941 do początku 1942 roku 
pełnił funkcję „wychowawczego” 
obozu pracy i podlegał obozowi 
w Stutthof. W styczniu 1942 roku 
obóz w Potulicach został organi-
zacyjnie usamodzielniony.

Do obozu Niemcy kierowali 
wysiedlane rodziny polskie, któ-
rych gospodarstwa zostały prze-
kazane osadnikom niemieckim. 
Więźniowie obozu początkowo 
kierowani byli do prac w go-
spodarstwach rolnych i dużych 
zakładach przemysłowych na 
terenie okręgu Gdańsk – Prusy 

Zachodnie. Po rozbudowie obozu, 
na jego terenie powstawały także 
filie przedsiębiorstw przemysło-
wych. Na terenie obozu funkcjo-
nował również wydzielony obóz 
dla dzieci ze wschodu.

Jedna z filii obozu znajdo-
wała się w miejscowości Lisak 
niedaleko Golubia-Dobrzynia. 
Powstała ona w 1943 lub na po-
czątku 1944 roku. wybudowano 
tu wówczas kilkadziesiąt okrą-
głych baraków, w których prze-
trzymywano Polaków z całego 
Pomorza. – W obozie przetrzy-
mywano polskich gospodarzy. 
Mieszkali oni w drewnianych 
barakach. Teren był ogrodzony 
drutem kolczastym. Polaków pil-
nowali Ukraińcy. Istniał tu też 
karny oddział, do którego należe-
li Polacy, którzy nie przestrzegali 
regulaminy obozu – wspomina 
Regina Grabe z domu Krajewska, 
która jako nastolatka mieszkała 
wraz z rodzicami w Lisaku. 

Polacy z obozu byli wykorzy-
stywani do pracy przy budowie 
umocnień nad Drwęcą. Wielu 
z nich zginęło ponieważ  otrzy-
mywali znikome ilości pożywie-
nia. – Moja mam piekła chleb, 
który następnie zostawialiśmy 
w ustalonym miejscu w lesie. 
Tam odbierali go przetrzymywa-
ni Polacy. Informacje o ukrytym 
chlebie przekazywałam rozma-
wiać z Polakami przy ogrodzeniu 
obozu. Było to możliwe dzięki 
temu, że jeden z wachmanów 
przymykał oko. Nazywał się Jo-
han Schmidt i pochodził z Bułga-
rii – opowiada Regina Grabe. 

Obóz istniał do początków 
1945 roku. Wówczas Niemcy ewa-
kuowali więźniów w kierunku 
Torunia. Osoby, które nie były 
w stanie maszerować zostały 
rozstrzelane na miejscu. Ich ciała 
pochowano we wspólnej mogile. 

Dziś po obozie w Lisaku nie 
ma praktycznie żadnego śladu. 
O tym, że zginęli tu ludzie mówi 
tylko pomnik znajdujący się w le-
sie przy drodze w kierunku Kon-
stancjewa. Niestety teren wokół 
pomnik jest nieuprzątnięty już 
od kilku lat. Jadąc drogą nie ma 
żadnej informacji o tym, że tuż 
obok znajduje się miejsce pamięci 
narodowej. Jedynie na zakręcie, 
przy skrzyżowaniu dróg w kie-
runku Wrocek i Konstancjewa 
na drzewie wisi stara zniszczona 
tablica, ale ona nic nie wskazuje 
i znajduje się w sporej odległości 
od pomnika.   

Kolejny niemiecki obóz na te-
renie dzisiejszego powiatu golub-
sko-dobrzyńskiego znajdował się 
w Cieszynach. Była to filia obozu 
koncentracyjnego w Stutthof. 
W Cieszynach przetrzymywano 
około tysiąca Żydówek z Węgier, 
Rumunii i Litwy. Kobiety praco-
wały przy budowie umocnień 
wojskowych. Zimą z 1944 na 1945 
roku Niemcy postanowili ewa-
kuować obóz. W trakcie marszu 
duża część z nich zginęła z wy-
cieczenia. 

Kolejny obóz w okolicy mie-
ścił się w Małkach (dziś powiat 
brodnicki). Tu także przetrzymy-
wano Żydówki. Było ich ponad 

3500 tysiąca. Ich los był podobny 
do kobiet z Cieszyn. 

Prosimy o kontakt osoby, 
które pamiętają lata II wojny 
światowej. Pragniemy ocalić od 
zapomnienia historie naszych 
mieszkańców, którzy opowie-
dzą nam o II wojnie światowej 
w Golubiu-Dobrzyniu, Kowale-
wie Pomorskim i okolicach. Pro-
simy kontaktować się z redakcją 
naszego tygodnika pod nume-
rem telefonu 608154720 lub dro-
gą elektroniczną s.wisniewski@
wpr.info.pl.

Szymon Wiśniewski
fot. archiwum

O ofiarach obozu w Cieszynach informuje tablica umieszczona 
na budynku dawnej szkoły

Pomnik w lesie upamiętnia osoby, które zginęły w obozie w Lisaku

Postać

Mikołaj z Działynia
Na łamach naszego tygodnika prezentujemy syl-
wetkę Mikołaja Działyńskiego – przedstawiciela 
wielce zasłużonego dla naszego regionu rodu Dzia-
łyńskich.

Ojciec Mikołaja – Piotr był 
podkomorzym dobrzyńskim. Po-
siadał od 1413 roku Działyń i Ze-
mbówiec w ziemi dobrzyńskiej. 
Był protoplastą rodu. Zmarł w 1441 
roku. Wiemy, że Mikołaj Działyń-
ski brał udział w wojnie trzyna-
stoletniej z Zakonem Krzyżackim. 
Bronił przed wrogiem grodu bi-
skupiego we Włocławku. Był nie 
tylko dobrym żołnierzem, ale 
również negocjatorem. Dzięki nie-
mu udało się zażegnać bunt żoł-
nierzy zaciężnych, którzy chcieli 
złupić miasto, ponieważ nie wy-
płacono im zaległego żołdu.

Działyński był bardzo blisko 

związany z królem Kazimierzem 
Jagiellończykiem. Był jego dwo-
rzaninem. Z polecenie monarchy 
miał wykupić starostwo w Brod-
nicy. Z rozkazu króla brał również 
udział w zjeździe książąt pomor-
skich. Był przeciwnikiem niem-
czyzny. Domagał się, aby kore-
spondencja urzędowa była pisana 
nie po niemiecku, ale w języku ła-
cińskim. W 1476 roku został pod-
komorzym Brzeskim. Kilka lat 
później pełnił funkcję kasztelana 
dobrzyńskiego oraz wojewody 
inowrocławskiego. Zmarł w latach 
90. XV wieku.

Szymon Wiśniewski
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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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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Sklady opału
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

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

mogli obejrzeć w moczu kon-
trolnym derby powiatu, bowiem 
naprzeciw siebie stanęły ekipy 
Promienia Kowalewo Pomor-
skie i Drwęcy Golub-Dobrzyń. 
Spotkanie było jednostronne 
i zakończyło się wynikiem 7:0, 
a bramki strzelali: Kawula, Rze-
piński, Walaszkowski dwie oraz 
po jednej dwaj testowani zawod-
nicy. Co prawda sparingi rządzą 
się swoimi prawami, jednak tre-
ner Drwęcy ma z całą pewnością 

o czym myśleć – w 4 dotychcza-
sowych sparingach jego druży-
na nie wygrała ani razu, tracąc 
łącznie aż 24 bramki! O wiele 
lepiej wygląda forma Promienia, 
którego zawodnicy i trener mogą 
z optymizmem wypatrywać 
pierwszego spotkania w rundzie 
wiosennej z Zawiszą Bydgoszcz.

Kolejny mecz kontrolny mają 
też na koncie zawodnicy Sokoła 
Radomin. 23 lutego na sztucz-
nym boisku w Rypinie zmierzyli 
się z LZS-em Świedziebnia. Za-
cięte spotkanie zakończyło się 
wynikiem 4:3. Bramki dla ekipy 

z Radomina strzelali: K. Marcin-
kowski (dwie), K. Czajkowski i P. 
Marcinkowski.

Premierowy sparing mają za 
sobą zawodnicy Pogromu Zbój-
no. W niedzielę na własnym bo-
isku podejmowali A-klasowy Grot 
Kowalki, z którym rozprawili się 
gładko 7:1. Bramki strzelali: 1x 
Mateusz Modrzejewski, Kamil 
Wróblewski, Mateusz Makowski 
(dwie), Sebastian Tucholski, Ka-
mil Baliński, Mateusz Nowicki.

Powiat wąbrzeski
Kolejne dobre spotkanie 

mają za sobą piłkarze Unii Wą-
brzeźno. W sobotę zmierzyli się 
z wyżej notowanym rywalem, 
Wisłą Nowe, grającą obecnie w IV 
lidze. Podopieczni Roberta Ko-
ścielaka objęli prowadzenie już 
w 2. minucie za sprawą bramki 
Ciechackiego. Na 2:0 podwyższył 
Liszaj. Chwilę później po rzucie 
karnym goście strzelili bram-
kę kontaktową, a kwadrans po 
rozpoczęciu drugiej połowy do-
prowadzili do wyrównania. Uni-
ci jednak nie złożyli broni i po 
bramkach Marszałka i ponownie 
Liszaja spotkanie ostatecznie za-
kończyło się wynikiem 4:2.

Powiat rypiński
Dwa spotkania kontrolne 

w ubiegłym tygodniu zagrali pił-
karze Lecha Rypin. W środę 20 
lutego na własnym boisku pod-
opieczni trenera Tomasza Pacz-
kowskiego podejmowali Mustanga 
Ostaszewo. Brak kilku podstawo-
wych zawodników oraz problemy 
ze skutecznością były głównymi 
problemami gospodarzy w tym 
spotkaniu. Do przerwy rypinia-
nie przegrywali już 0:3. W drugiej 
połowie inicjatywę przejęli zdecy-
dowanie nasi zawodnicy, jednak 
udało się im zdobyć za sprawą 
Moszczyńskiego i Paczkowskiego 
tylko dwie bramki i spotkanie za-
kończyło się wynikiem 2:3. W so-
botę 23 lutego do Rypina przyje-
chali 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 ra-
zem podopieczni Tomasza Strze-
leckiego zagrali z IV-ligowymi 
Orlętami Aleksandrów Kujawski. 
Lipnowianie nie mieli zbyt wiele 
do powiedzenia, gładko przegry-
wając 1:6. Honorową bramkę zdo-
był 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 Kaczorow-
ski.

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 Popo-
wo. Po zwycięstwie nad Wzgórzem 
Raciążek, tym razem popowianie 
pokonali Spartę Mochowo 4:3.

(LB)
fot. ilustracyjne

Sporty walki

Kolejne medale 
dla Gracie Barra Wąbrzeźno
Podczas ostatniego weekendu zawodnicy Gracie Barra Wąbrzeźno uczestniczyli 
w ogólnopolskich turniejach sztuk walki w Luboniu oraz w Łodzi. Wrócili z me-
dalami, które wzbogacą ich pokaźną już kolekcję trofeów.

Jak informuje trener Paweł 
Wydziński, zawodnicy, którzy 
mogą pochwalić się kolejnym 
sukcesem to Patrycja Wiśniew-
ska i Łukasz Rygielski. – Podczas 
IX Mistrzostw Polski w Brazy-
lijskim Jiu Jitsu No Gi (formu-
ła bez kimon) Patrycja zajęła 
trzecie miejsce, zdobywając 
brązowy medal w swojej kate-
gorii – mówi Paweł Wydziński. 
– Zawody trwały przez dwa dni, 

ponieważ w turniejach tej rangi 
startuje łącznie ponad tysiąc za-
wodników i zawodniczek z całe-
go kraju – zaznacza trener. Za-
wodniczka oczywiście cieszy się 
z osiągniętego wyniku. – Chcia-
łam spróbować swoich sił, de-
biutując w tak poważnych zawo-
dach i tym samym pokazać, że 
dziewczyny też mogą trenować 
BJJ, a także walczyć o medale 
i zdobywać je – podsumowuje 

skromnie Patrycja.
Z kolei w Gdańsku odbył się 

turniej „Time of Masters”, w któ-
rym Łukasz Rygielski zdobył 
srebrny medal w formule MMA. 
– To kolejny medal w kolekcji 
Łukasza, który ma za sobą star-
ty m.in. w mistrzostwach Polski, 
Wielkopolski czy Mazowsza – 
dopowiada Paweł Wydziński.

Team Gracie Barra Wą-
brzeźno od lat zdobywa meda-

le w najważniejszych turniejach 
w Polsce, godnie reprezentując 
miasto. Jak podkreśla trener, na 
szacunek zasługuje cała druży-
na, która wspólnie pracuje na 
indywidualny sukces każdego ze 
startujących zawodników. Do-
daje także, iż od początku tego 
roku liczba trenujących Jiu Jit-
su i boks tajski w Wąbrzeźnie 
wzrosła dwukrotnie, co dobrze 
rokuje na przyszłość klubu oraz 

rozwój sportu wśród dzieci, 
młodzieży, a także dorosłych. 
Ponieważ warto propagować 
prozdrowotne działania, dlatego 
w  imieniu całego teamu trener 
zaprasza na zajęcia w różnych 
grupach zaawansowania rów-
nież te osoby, które chciałby za-
dbać o swoją kondycję fizyczną.

(krzan)
fot. (nadesłane)

(pierwszy z lewej) Łukasz Rygielski wzbogacił swoją kolekcję medali
(druga z prawej) Patrycja Wiśniewska udowodniła, że dziewczyny również mogą trenować BJJ, 
a także walczyć o medale i zdobywać je


