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Gmina Radomin  Spokojnie mijający ostatni dzień lutego nie zwiastował tragedii, która obróciła życie 
pana Janusza z Piórkowa o 180 stopni. Ogień doszczętnie strawił warsztat, będący jego głównym źródłem 
utrzymania. Sąsiad pogorzelca rozpoczął zbiórkę pieniędzy na odbudowę dorobku życia poszkodowanego. 
Pomóc może każdy z nas

Stracił w pożarze dorobek życia. 
Możemy mu pomóc!

Golub-Dobrzyń

Przebudowa 
skrzyżowania jeszcze 
w tym roku?

str. 4
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Poszukuję lokalu
do wynajęcia w miejscowości

Golub- Dobrzyń
2 2od 100m  do 500m 

Kontakt: nieruchomosci@bodzio.pl
tel: 71/3997131, 71/3997132 

O G Ł O S Z E N I E

GMinA CieChoCin

Druhowie z oSP 
Świętosław zdali 
raport

str. 7

Piłka nożna

Trener Promienia: 
„Celem jest 
utrzymanie”

str. 31
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Pan Janusz to znany w okoli-
cy mechanik samochodowy. Jego 
umiejętności cieszą się od wielu lat 
olbrzymim uznaniem wśród lokal-

nej społeczności. Niejednokrotnie 
pomagał swoim sąsiadom całko-
wicie bezinteresownie, odmawiając 
przyjęcia zapłaty. Jego „oczkiem 

w głowie” był własny warsztat sa-
mochodowy, sukcesywnie rozbu-
dowywany i wyposażany w dro-
gi sprzęt, który podnosił jakość 
świadczonych przez niego usług. 
W czwartkowe popołudnie jednak 
wszystko miało się zmienić...

Jak czytamy na stronie Po-
wiatowej Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej, 28 lutego ok. 14:00 
oficer dyżurny przyjął zgłoszenie 
o pożarze garażu na jednej posesji 
w Piórkowie. Dodatkowym utrud-

nieniem był fakt, że w bliskim są-
siedztwie budynku stoi dom Pana 
Janusza. W warsztacie były dwie 
butle z gazem propan butan, butla 
z dwutlenkiem węgla oraz butla 
z azotem, które były dodatkowym 
zagrożeniem dla strażaków. Do 
akcji przyłączali się kolejni stra-
żacy z okolicznych jednostek OSP. 
W końcu, po długiej i niebezpiecz-
nej walce z żywiołem udało się go 
opanować. 

W pożarze spłonął nie tylko 

garaż wraz z wyposażeniem, ale 
również dwa samochody osobowe 
i traktor. W tak trudnej dla pana Ja-
nusza chwili pomocną dłoń podali 
Ci, którym wielokrotnie pomagał. 
Jeden z jego sąsiadów, Mateusz 
Jagielski za pośrednictwem porta-
lu pomagam.pl uruchomił zbiórkę 
na rzecz poszkodowanego wskutek 
tego tragicznego zdarzenia mecha-
nika. 

dokończenie na str. 25

Gmina Ciechocin 

Spotkanie 
z wicepremierem
W środę powiat golubsko-dobrzyński odwiedzi wi-
cepremier Jarosław Gowin, który w rządzie Prawa 
i Sprawiedliwości jest szefem resortu nauki i szkol-
nictwa wyższego.

Jarosław Gowin spotka się 
z mieszkańcami regionu w Osa-
dzie Karbówko w Elgiszewie 
o godz. 17.30. Wszyscy zaintere-
sowani mogą przyjść na spotka-
nie z wicepremierem, aby poroz-

mawiać o ważnych społecznie 
sprawach i omówić istotne dla 
nich kwestie. Spotkanie będzie 
mieć charakter otwarty.

(red)
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W cywilu zatrzymał złodzieja
Golub-Dobrzyń  Podczas zakupów w jednym z supermarketów na terenie miasta zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu zauważył, że jeden z klientów ominął linię kas, po czym 
trzymając alkohol w ręku zaczął pospiesznie kierować się do wyjścia…

Powiat

Kontrolowali 
prędkość w powiecie
9 i 10 marca policjanci z golubsko-dobrzyńskiej drogówki w wyznaczonych miej-
scach na terenie całego powiatu przeprowadzili działania pod nazwą „Prędkość”.

Już od wczesnych godzin 
porannych kierowcy mogli spo-
tkać się z pomiarami prędkości 
na powiatowych drogach. Funk-
cjonariusze zwracali szczególną 
uwagę na nieprzepisowo wyko-
nywane manewry wyprzedza-
nia, wymuszanie pierwszeństwa 

przejazdu oraz, co oczywiste, 
na zbyt „ciężką nogę” kierow-
ców. Ponadto w trakcie działań 
policjanci kontrolowali stan 
trzeźwości kierujących, stan 
techniczny pojazdów, ich wypo-
sażenie oraz wymagane doku-
menty. 

W sobotę 9 marca ok 11:30 
na DK nr 15 w Kowalewie Pomor-
skim funkcjonariusze zatrzymali 
kierowcę opla, który okazał się 
nietrzeźwy. 39-letni mieszka-
niec powiatu wąbrzeskiego miał 
aż dwa promile w wydychanym 
powietrzu. Niedługo później 
w miejscowości Nowy Dwór po-
licjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej kierującego osobo-
wym vw. Niestety, także tym 
razem kierowca był nietrzeźwy 
– miał 1,40 promila. Tego same-
go dnia w w gminie Ciechocin 
patrolujący funkcjonariusze za-
trzymali kierującego osobowym 
renault. 70-letni mieszkaniec 
gminy miał aż 2 promile w wy-
dychanym powietrzu. 

Wszyscy zatrzymani stra-
cili swoje uprawnienia do kie-
rowania pojazdami. Za swoje 
przewinienia odpowiedzą przed 
sądem. Grozi im kara dwóch lat 
pozbawienia wolności.

(red)
fot.: KPP Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń

Poznali arkana kryminalistyki
13 marca uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja 
w Golubiu-Dobrzyniu odwiedzili komendę, by poznać tajniki pracy technika kry-
minalistyki.

Goście mieli okazję spotkać się 
z asp. szt. Krzysztofem Kowalskim 
z Wydziału Kryminalnego, który 
opowiedział więcej o swojej pracy. 
Często jest ona postrzegana przez 
pryzmat amerykańskich filmów 
i seriali, w których eksperci dys-
ponują zaawansowanym sprzętem 
i w mig potrafią wytypować prze-

stępce. To oczywiście tylko częścio-
wo prawda. 

Podczas spotkania młodzież 
dowiedziała się, że technik krymi-
nalistyki odpowiada za szczegóło-
we oględziny miejsca, ujawniając 
i zabezpieczając ślady. Najczęściej 
są to odciski linii papilarnych i ślady 
mechanoskopijne (np. uszkodzenia 

przedmiotów). Czasem na miejscu 
zdarzenia wykonuje się zabezpie-
czenie śladów zapachowych oraz 
odlewy (np. śladów opon). Oprócz 
tego, do zadań technika kryminali-
styki należy szczegółowe wykona-
nie szkiców miejsca zdarzenia oraz 
wykonanie dokumentacji fotogra-
ficznej nie tylko miejsca przestęp-

stwa, ale też osób podejrzanych. 
Uczniowie mieli okazję zajrzeć 

do walizek, które funkcjonariusz 
zabiera ze sobą na miejsca zdarze-
nia i zobaczyć, jakim sprzętem dys-
ponuje. Młodzież była bardzo za-

interesowana tymi zajęciami i kto 
wie – może wśród nich są przyszli 
technicy kryminologii? 

(lb)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Rozmawiali 
o cybeprzemocy
Funkcjonariusze z golubsko-dobrzyńskiej komendy 
spotykają się z młodzieżą w szkołach. Tematem roz-
mów są zagrożenia na jakie narażeni są ludzie młodzi, 
ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

Gmina Golub-Dobrzyń

Tym razem policjanci odwie-
dzili uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Nowogrodzie i Szkole Pod-
stawowej w Węgiersku. Podczas 
spotkań przytaczane były przy-
kłady z pracy zawodowej funkcjo-
nariuszy, które pozwalają łatwiej 
wytłumaczyć słuchaczom istotę 
cyberprzemocy. Dziś odbywa się 
ona często za pomocą telefonów 
komórkowych, komunikatorów 
oraz mediów społecznościowych. 
Młodzież często nie zdaje sobie 
sprawy, jak dużą krzywdę mogą 
wyrządzić ośmieszające zdjęcia, 

filmiki lub obraźliwe komentarze 
pod postami. Mundurowi podczas 
spotkania omówili także zasady 
bezpiecznego korzystania z inter-
netu. Uświadomili swoi słucha-
czom, że anonimowość w sieci jest 
tylko pozorna. Uczulili także mło-
dzież na to, by każdy przypadek za-
uważonych negatywnych sytuacji 
„w sieci” powinni zgłaszać natych-
miast rodzicom, nauczycielom lub 
osobom zaufanym.   

(red)
fot.: KPP Golub-Dobrzyń

W sobotę 16 marca podinsp. 
Paweł Bartoszewski w czasie 
wolnym od służby, robił zakupy 
w jednym z marketów w mie-
ście. W pewnej chwili policjant 
zauważył mężczyznę omijają-
cego linie kas i wybiegającego 
z ośmiopakiem piwa. Funkcjo-
nariusz nie wahał się ani chwili. 
Zostawił swoje zakupy i ruszył 
za złodziejem. Po chwili ama-

tor złocistego trunku był już 
w rękach zastępcy komendanta, 
który przekazał go policjantom 
pełniącym służbę na terenie Go-
lubia-Dobrzynia. Towar w sta-
nie nienaruszonym wrócił na 
sklepowe półki, a złodziej został 
ukarany wysokim mandatem. 

(red)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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Miasto Golub-Dobrzyń

Przejazd kolejowy 
doczeka się rozbiórki?
Mimo zlikwidowania linii kolejowej biegnącej przez Golub-Dobrzyń, jej fragment 
jest wciąż zmorą mieszkańców miasta.

Każdy, kto przejeżdżał uli-
cą PTTK doskonale wie, w jak 
opłakanym stanie jest przejazd 
kolejowy, który jest pozostało-
ścią po dokonanej dwa lata temu 
rozbiórce linii kolejowej nr 209. 
Mieszkańcy wielokrotnie ape-
lowali do włodarzy, by zaradzili 
temu problemowi. Podczas spo-
tkania 5 marca burmistrz Mariusz 
Piątkowski otrzymał zapewnienie 
od Dyrektora Departamentu In-

frastruktury i Transportu Urzę-
du Marszałkowskiego w Toruniu, 
Mirosława Graczyka, że udzieli on 
wsparcia w sprawie rozbiórki pro-
blematycznego przejazdu. 

13 marca do Urzędu Miasta 
wpłynęło zawiadomienie z Kujaw-
sko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego w Bydgoszczy o terminie 
rozpoczęcia kontroli utrzymania 
przejazdu kolejowego na skrzyżo-

waniu ul. PTTK i drogi wojewódz-
kiej. Spotkanie z udziałem przed-
stawiciela PKP S.A. odbędzie się 3 
kwietnia o 9.30 w miejscu kłopo-
tliwego przejazdu. 

Pozostaje mieć nadzieję, że 
już niedługo kierowcy nie będą 
musieli obawiać się o swoje auta, 
wjeżdżając lub wyjeżdżając z Go-
lubia-Dobrzynia. 

(LB)
fot. UM Golub-Dobrzyń

Zgłoś się 
na targi pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu Dobrzyniu oraz 
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zapraszają na III 
Wiosenne Targi Pracy i Edukacji „Na dobry początek” .

Powiat

Ubiegłoroczna edycja cieszy-
ła się dużą popularnością. W wy-
darzeniu wzięło wówczas ponad 
30 wystawców, wśród których 
oprócz lokalnych przedsiębior-
ców można było znaleźć także 
tych z dalszych zakątków Polski.

W tym roku targi odbę-
dą się 25 kwietnia w godzinach 
od 10:00 do 13:00 w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Golubiu-
Dobrzyniu przy ul. Sosnowej  

2. Targi adresowane są dla wszyst-
kich, którzy myślą o podjęciu lub 
zmianie pracy, a także zaintere-
sowanych podnoszeniem swoich 
kwalifikacji. Pracodawcy zainte-
resowani wystawieniem swoje-
go stanowiska podczas targów 
muszą wypełnić formularz zgło-
szeniowy, znajdujący się na stro-
nie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Golubiu-Dobrzyniu.

(red)

Bezpłatne badania słuchu!!!!!

W Golubiu-Dobrzyniu 
można bezpłatnie przeba-
dać swój słuch i skorzystać 
z darmowej konsultacji 
specjalisty.

Zgłaszać się może każ-
dy, kto ukończył szósty rok 
życia – nawet bez skiero-
wania lekarskiego.

Darmowe badania 
słuchu prowadzi firma  
Audiofon Aparaty Słucho-
we, działająca nieprzerwa-
nie na rynku od 27 lat.

Pacjenci mogą tu liczyć 
na fachową pomoc i miłą 
obsługę zapewnianą przez 
wykwalifikowaną i do-
świadczoną kadrę.

Protetyk zbada nam 
słuch, dokładnie wytłuma-
czy wynik badania, a tak-

że poradzi co robić dalej 
i do jakiego specjalisty się 
zwrócić.

Protetyk pomoże rów-
nież, dobierając odpowied-
nie aparaty słuchowe i za-
pewniając bezpłatną opiekę 
audioprotetyczną.

Firma umożliwia bez-
płatne testowanie apa-
ratów słuchowych przed 
zakupem. Ponadto, przy 
zakupie aparatów można 
skorzystać z dofinansowa-
nia z NFZ – panie z gabine-
tu udzielą wyczerpujących 
informacji, jak je otrzymać. 
Dodatkowo osoby z grupą 
inwalidzką bądź orzecze-
niem o niepełnosprawno-
ści mogą starać się o do-
finansowanie ze środków 

PFRON.
Dla wygody swoich 

Klientów firma oferuje 
możliwość zakupu w syste-
mie dogodnych rat.

Audiofon posiada 
w ofercie wszelkie akce-
soria do aparatów słu-
chowych, między innymi 
baterie renomowanych 
producentów.

Osoby, których stan 
zdrowia nie pozwala na 
opuszczanie domu, mogą 
liczyć na wizytę domową, 
nie ponosząc z tego tytułu 
żadnych kosztów.

Oddział firmy w Go-
lubiu-Dobrzyniu mieści 
się przy ul. Konopnickiej  
12 (z boku budynku, obok 
Media Expert).

Punkt czynny jest 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 - 16.00, 

a na wizytę można umówić się 
telefonicznie pod numerami: 

56 /494 30 88 oraz 782 199 703.

A R T Y K U Ł   S P O N S O R O W A N Y
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Do przetargu stanęła tylko 
jedna firma, EKOSYSTEM z Wą-
brzeźna, która świadczyła usługi na 
terenie gminy przez ostatnie cztery 
lata. Oferta opiewa na kwotę 1 127 
520 zł co oznacza, że w porównaniu 
z poprzednią jest droższa o ok. 30%. 
Wykonawca podwyżkę tłumaczy 
wzrostem opłat marszałkowskich 
(z 24 do 170 zł za tonę) oraz wyż-
szymi kosztami odzysku i utylizacji 
śmieci. Od 1 kwietnia 2019 r. stawki 

będą prezentować się następująco:
Odpady niesegregowane: 24 

zł za mieszkańca do pięciu osób 
w gospodarstwie, 14 zł za szóstą, 
siódmą i ósmą osobę, 6 zł za dzie-
wiątą i każdą następną osobę.

Odpady segregowane: 12 zł za 
mieszkańca do pięciu osób w go-
spodarstwie, 7 zł za szóstą, siód-
mą i ósmą osobę, 3 zł za dziewiątą 
i każdą następną osobę.

Zmianie ulegną także opłaty 

za pojemnik o określonej wielkości 
w przypadku, gdy w nieruchomości 
nie zamieszkują na stałe mieszkań-
cy. Będą one wynosić odpowied-
nio:

Za odpady niesegregowane: 24 
zł za pojemnik 60 l., 43 zł za pojem-
nik 120 l., 85 zł za pojemnik 240 l., 
128 zł za pojemnik 360 l., 211 zł za 
pojemnik 600 l i 375 zł za pojemnik 
1100 l. 

Za odpady segregowane: 16 zł 

Golub-Dobrzyń  Długo oczekiwana przebudowa skrzyżowania Wodna-Hallera-Zamkowa staje 
się coraz bardziej realna

Przebudowa golubskiego 
skrzyżowania jeszcze w tym roku?

Każdy, kto przejeżdża główną 
arterią miasta w godzinach po-
południowych wie, jak konieczna 

jest jej przebudowa. Pojawiały się 
pomysły, by utworzyć tam rondo, 
jednak ostatecznie zdecydowa-

Gmina Ciechocin

Będzie drożej za śmieci
Głównym tematem VI sesji Rady Gminy Ciechocin była nowa umowa na wywóz 
odpadów. Poprzednia, obowiązująca od 2015 roku, wygasa w tym miesiącu.

za pojemnik 60 l., 29 zł za pojem-
nik 120 l., 58 zł za pojemnik 240 l., 
85 zł za pojemnik 360 l., 140 zł za 
pojemnik 600 l i 250 zł za pojemnik 
1100 l. 

Warto dodać, że gminie udało 
się wynegocjować bezpłatne po-
jemniki na popiół. Każdy zainte-
resowany mieszkaniec może zło-
żyć zapotrzebowanie na takowy 
w Urzędzie Gminy Ciechocin. Po-
nadto w tej cenie zawarta jest rów-
nież całoroczna wywózka odpadów 
wielkogabarytowych. 

Zmiany dotkną także właści-
cieli domków letniskowych. Do-
tychczas ponosili oni opłaty jak za 
nieruchomości niezamieszkałe. Na 
początku sezonu Stowarzyszenie 
Właścicieli Domków Letniskowych 

w Okoninie przekazywało dekla-
racje dotyczące zapotrzebowania 
na daną wielkość pojemników i na 
podstawie tego byłą wyliczana 
opłata. Obecnie ustawodawca na-
kłada obowiązek pobierania opła-
ty w formie ryczałtu, który będzie 
wynosić 120 zł za rok w przypadku 
odpadów segregowanych lub 240 
zł w przypadku odpadów niesegre-
gowanych za jeden domek. Stawka 
została wyliczona na podstawie 
poprzednich okresów po dodaniu 
wspomnianej 30% podwyżki, wyni-
kającej z nowej umowy. 

Wszystkie zmiany w stawkach 
zostały przyjęte przez radnych jed-
nogłośnie. 

(lb)

Golub-Dobrzyń

Przygotowania 
na nowych uczniów 
Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu to jedna z największych szkół w powie-
cie. Kształcą się tu ekonomiści, rolnicy, informatycy, technicy organizacji reklamy 
oraz architektury krajobrazu. W „Rolniku” funkcjonuje również wielozawodowa 
szkoła branżowa I stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa) oraz liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych. 

Obecnie w szkole uczy się pra-
wie 400 uczniów w technikach, 
branżowej szkole I stopnia oraz 
liceum dla dorosłych. Wyzwaniem 
dla placówki będzie nowy rok 
szkolny. Wówczas do szkoły przyj-
dą uczniowie ostatniego rocznika 
gimnazjum oraz pierwszy rocznik 

nowych ósmych klas.
– W nowym roku szkolnym 

planujemy uruchomienie 5 klas 
w technikum i 2 w branżowej szkole 
I stopnia – mówi Agnieszka Brzo-
stowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 
2 w Golubiu-Dobrzyniu. Planujemy 
uruchomić wszystkie obecne kie-

runki. Jesteśmy szkołą, która daje 
uczniowi nie tylko wiedzę i umie-
jętności, ale przede wszystkim dy-
plom technika i konkretny zawód. 
Przygotowujemy naszych uczniów 
do pracy i studiów. 

Szkoła od lat realizuje wie-
le projektów edukacyjnych, które 

podnoszą kwalifikacje i dają szan-
sę młodym ludziom na znalezienie 
pracy. Dzięki projektowi „Kształ-
cenie zawodowe w Powiecie Go-
lubsko - Dobrzyńskim” uczniowie 
„Rolnika” mają darmowe kursy 
prawa jazdy oraz kursy operato-
ra wózków widłowych, spawacza, 
florysty, kasjera walutowego lub 
mogą odbyć kurs wizażu. Ponad-
to kilkudziesięciu uczniów odbyło 
w minione wakacje płatne staże, 
a część uczniów bierze udział w za-
jęciach przygotowujących ich do 
znalezienia pracy w ramach do-
radztwa zawodowego. 

To nie jedyne pomysły, które 
realizuje szkoła. W ramach projek-
tu „Młodzi odkrywcy” organizo-
wane są warsztaty dziennikarskie 
i informatyczne. „Region nauk ści-
słych” to dodatkowe zajęcia z ma-
tematyki, programowania i kursy 

języka angielskiego.  
Szkoła współpracuje także 

z lokalnymi firmami, dzięki czemu 
uczniowie odbywają tam prakty-
ki. Najlepsi otrzymują stypendia 
fundowane przez przedsiębiorców 
oraz mogą uczestniczyć w zagra-
nicznych wyjazdach np. do Szwecji 
i Norwegii.  

– Przygotowujemy się do re-
formy – dodaje dyrektor. – Szkoła 
jest obecnie remontowana. Doku-
pujemy nowe ławki oraz pomo-
ce dydaktyczne. Jesteśmy bardzo 
dobrze przygotowani do nowego 
roku. Naszym atutem są świetni 
nauczyciele, wysoka  zdawalność 
egzaminów zawodowych i matu-
ralnych oraz ciekawa oferta, dająca 
nie tylko wiedzę, ale również prak-
tykę. Zdecydowanie warto wybrać 
naszą szkołę.

(red)

no się na wariant z lewoskrętem 
w ulicę Zamkową. Pod koniec ubie-
głego roku Miasto Golub-Dobrzyń 

przekazało Urzędowi Marszałkow-
skiemu dokumentację projektową, 
która dotyczyła przebudowy wyżej 
wspomnianych ulic. Projekt koszto-
wał blisko 100 tys. zł i został w ca-
łości opłacony z budżetu miasta.  

5 marca burmistrz Mariusz 
Piątkowski spotkał się z z Dyrek-
torem Departamentu Infrastruk-
tury i Transportu Urzędu Marszał-
kowskiego w Toruniu Mirosławem 
Graczykiem oraz jego zastępcą, 
Marzeną Baczyńską. W spotka-
niu udział wziął także Wójt Gminy 
Golub-Dobrzyń, Marek Ryłowicz. 
Głównym tematem była dysku-
sja nad możliwymi wariantami 
współfinansowania tej inwestycji. 
Podobnie jak w przypadku remon-
tu ul. Toruńskiej lokalny samorząd 
udzieli pomocy finansowej woje-
wództwu, aby wykonać konieczne 
roboty drogowe. Z uwagi na fakt, 

że ta przebudowa spowoduje bar-
dzo duże utrudnienia w ruchu dro-
gowym konieczne będzie dążenie 
do jak najsprawniejszego jej wyko-
nania. Planuje się, że zostanie ona 
zakończona jeszcze w tym roku.   

Innym tematem podniesionym 
podczas spotkania była budowa 
obwodnicy miasta. Przedstawiciele 
władz zgadzają się, że obwodnica 
obejmująca miasto i gminę byłaby 
najskuteczniejszym sposobem na 
rozładowanie ruchu samochodo-
wego w centrum Golubia-Dobrzy-
nia. 

Miejmy nadzieje, że przebudo-
wa skrzyżowania przebiegnie szyb-
ko i bez komplikacji, co niewątpliwie 
przyspieszy popołudniowe powro-
ty z pracy wielu mieszkańców. 

(lb)
fot. uM Golub-Dobrzyń
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Święto sołtysów 
z kowalewskiej gminy

Gmina Kowalewo PomorsKie  11 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie 
Pomorskiej sołtysi z całej gminy obchodzili swoje święto

O G Ł O S Z E N I E

W dzisiejszych czasach wie-
le osób nie dostrzega, jak ważną 
rolę w społeczeństwie pełnią soł-
tysowie. Burmistrz Jacek Żurawski 
w dowód uznania dla ich działalno-
ści, zorganizował uroczyste obcho-
dy Dnia Sołtysa. 

Część artystyczna wydarze-
nia obejmowała występ zespołu 
w składzie: Agata Maciołek, Julia 
Chwiećko i Liliana Chwiećko. Bur-
mistrz Kowalewa Pomorskiego 
wraz z Sekretarzem Gminy, Ewą 
Bąk, złożyli najważniejszym tego 
dnia osobom najserdeczniejsze ży-

czenia. Sołtysi oraz Przewodniczą-
cy osiedli za swoją pracę otrzymali 
nie tylko podziękowania, ale rów-
nież drobne upominki. 

Warto również wspomnieć, że 
dzień później Wojewoda Kujawsko-
Pomorski zorganizował spotkanie  
z sołtysami z całego województwa. 
Sołtysów z gminy Kowalewo Po-
morskie reprezentowała Marylena 
Lewandowska z sołectwa Piątko-
wo. 

(red), fot. Um 
Kowalewo Pomorskie

Gmina Kowalewo Pomorskie

Dzień kobiet w KGW Kiełpiny
9 marca w Kiełpinach panie z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich świętowały 
Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Na uroczystościach organizo-
wanych przez tego typu stowarzy-
szenia stoły zwykle uginają się pod 
ciężarem pysznych, własnoręcznie 

Okrągły jubileusz
13 marca wójt Marek Ryłowicz wręczył Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie państwu Halinie i Stefa-
nowi Wrzoskiewicz.

Gmina Golub-Dobrzyń

Tak okazały jubileusz jest 
niewątpliwie ogromnym powo-
dem do dumy. W tym wyjątko-
wym dniu państwu Wrzoskiewicz 
towarzyszyli najbliżsi. Wójt gminy 
Golub-Dobrzyń podziękował mał-
żeństwu za godne i długoletnie 
pożycie małżeńskie, które nie-
wątpliwie jest doskonałym przy-

kładem dla młodego pokolenia. 
Po oficjalnej części uroczystości 
nie zabrakło życzeń, kwiatów 
i szampana. Dostojnym jubila-
tom pozostaje życzyć jeszcze co 
najmniej 200-stu lat wspólnego 
pożycia.

(red)
fot. UG Golub-Dobrzyń

przygotowanych 
przez członkinie 
wypieków. Nie 
inaczej było i tym 
razem. Wszyst-
kich zaproszonych 
gości przywitała  
przewodnicząca 
Koła, Magdalena 
Bartoszyńska. Na 
spotkaniu nie za-
brakło burmistrza 
Jacka Żurawskiego 

wraz z małżonką oraz prezesa OSP 
Kiełpiny, Ryszarda Świętalskiego. 

Z rąk włodarza Kowalewa Po-
morskiego wszystkie zgromadzone 

panie usłyszały najserdeczniejsze 
życzenia oraz otrzymały słodkie 
upominki. Druhowie natomiast 
uraczyli najważniejsze tego dnia 
osoby pięknymi różami. 

Wśród zaproszonych pań była 
też Franciszka Szczekocka, jedna 
z pierwszych przewodniczących 
KGW Kiełpiny. Okazało się, że  
9 marca świętuje swoje imieniny. 
Solenizantka otrzymała oczywiście 
najserdeczniejsze życzenia, a wszy-
scy zgromadzeni odśpiewali jej 
gromkie „sto lat”.

(red), fot. Um 
Kowalewo Pomorskie

Nowe godziny 
urzędowania
W związku z przeprowadzoną ankietą, zmianie ulegną 
godziny funkcjonowania kowalewskiego magistratu.

Kowalewo Pomorskie

Jak informuje urząd, w ankie-
cie dotyczącej funkcjonowania pla-
cówki oddano łącznie 217 głosów. 
Najwięcej głosów zdobyła opcja, 

zaproponowana przez mieszkań-
ców. W związku z czym od 1 kwiet-
nie godziny funkcjonowania urzędu 
będą prezentować się następująco:

Nowe godziny działania UM w Kowalewie Pomorskim
poniedziałek od godziny 7:00 do godziny 15:00
wtorek od godziny 7:00  do godziny 16:00

środa od godziny 7:00 do godziny 15:00

czwartek od godziny 7:00 do godziny 15:00

piątek od godziny 7:00  do godziny 14:00
(red)
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z najlepszymi życzeniami
Gmina Radomin  Z okazji Dnia Kobiet społeczność Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płon-
nem przygotowała kolejny, niezapomniany prezent artystyczny

Tradycją jest, że uczniowie 
pod okiem Dawida Stachowskie-
go i Mariusza Fydryszewskiego 
przygotowują przedstawienia, 

które na długo zapadają w pa-
mięć widzów. Nie inaczej było 
i tym razem. Okazją były ob-
chody Międzynarodowego Dnia 

Kobiet które przypadają na 8 
marca. Uroczysta akademia 
z tej okazji odbyła się trzy dni 
później. Wśród zgromadzonej 
widowni nie zabrakło rodziców 
oraz przedstawicieli lokalnych 
władz z wójtem gminy Radomin, 
Piotrem Wolskim, na czele. 

– Chciałabym z okazji tego 
święta złożyć wszystkim kobie-
tom najserdeczniejsze życzenia. 
Tym małym – zdrowia, szczę-
ścia i samych szóstek w szkole. 
Tym dużym – zdrowia, powo-
dzenia w pracy, dużo cierpli-
wości w wychowywaniu swoich 

dzieci i wszystkiego co najlep-
sze – powiedziała Małgorzata 
Marcinkowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Płonnem. 

Młodzi artyści jak zwykle 
stanęli na wysokości zadania, 
bawiąc publikę śpiewem, tań-
cem oraz prezentowanymi ske-
czami, zaczerpniętymi z naj-
lepszych polskich kabaretów. 
Widownia mogła m in. zapoznać 
się z alternatywną historią Czer-
wonego Kapturka oraz zobaczyć 
układy choreograficzne rodem 
z najlepszych talent show. Wy-
stępy zostały oczywiście nagro-

dzone burzą gorących oklasków. 
Po części artystycznej wójt oraz 
kierownik Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu, Sławomir 
Rożek, złożyli na ręce dyrektor 
szkoły w Płonnem bukiety kwia-
tów. 

– Myślę, że wszyscy świetnie 
się bawiliśmy podczas tej akade-
mii. Życzymy naszym kobietom 
wszystkiego co najlepsze. Bądź-
cie szczęśliwe i uśmiechajcie się 
każdego dnia – powiedział wójt 
Piotr Wolski.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Kolejny raz poszukają talentów
Już po raz drugi Stowarzyszenie „Szansa Dla Szafarni i Okolic” przy współpracy 
z giną Radomin zorganizuje przegląd utalentowanej młodzieży.

Gmina Radomin

Ubiegłoroczna edycja konkur-
su „Poznaj mój talent” cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem. 
W eliminacjach wzięło udział pra-
wie 100 uczestników, którzy pre-

zentowali jury swoje umiejętności. 
Do ścisłego finału w Ośrodku Cho-
pinowskim w Szafarni zakwalifi-
kowało się 27 osób, a zwyciężczy-
nią pierwszej edycji została Maria 

Gwarek, wykonująca utwór Edyty 
Geppert „Och, życie kocham cię 
nad życie” . 

– Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem - mówi Karoli-
na Blumkowska ze Stowarzysze-
nia „Szansa Dla Szafarni i Okolic”  
– W tym roku zmieniliśmy trochę 
regulamin. Będą 3 etapy. Nagrody 
ufundowane są z projektu Gmin-
nego pt. „100 sposobów na spędze-
nie wolnego czasu. Przyjdź, pokaz, 
zobacz!” napisanego przez nasze 
Stowarzyszenie.

Precasting odbędzie się  
6 kwietnia o godzinie 10:00 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu, który jest również współ-
organizatorem konkursu. 27 kwiet-
nia o tej samej godzinie odbędą się 
półfinały, natomiast finał będzie 
miał miejsce 18 maja o godz. 11:00 
także w GOKiS-ie. Konkurs adre-
sowany jest dla dzieci i młodzieży 
w wieku 6-18 lat, zamieszkujących 
gminę Radomin. Więcej informacji 
dostępnych jest pod numerem: 781 
275 877, a regulamin można znaleźć 
na fanpage’u GOKiS-u oraz Stowa-
rzyszenia. 

Jeśli więc masz jakiś talent 
i mieszkasz w gminie Radomin - 
nie zwlekaj i zgłoś się do drugiej 
edycji „Poznaj mój talent”.

(LB)

Uczennica „Wazówny” 
na olimpiadzie
Emilia Krzykowska, uczennica klasy II liceum Zespołu 
Szkół nr 1 im. Anny Wazówny reprezentowała swoją 
szkołę na 50 Olimpiadzie Języka Rosyjskiego.

Golub-Dobrzyń

Etap okręgowy odbył się 2 
marca w  Collegium Maius UMK 
w Toruniu. Składał się on z czę-
ści pisemnej i ustnej. Pierwsza, 
trwająca 120 minut, sprawdzała 
znajomość wiedzy gramatycz-
nej, słownictwa, ortografii, ro-
syjskich frazeologizmów oraz 
umiejętności tłumaczenia zdań 
na język rosyjski i polski. Druga 

część polegała na wypowiedzi 
o tematyce wylosowanej spo-
śród 15 zagadnień, wchodzących 
w skład tematyki olimpiady.  
 Uczennicę do olimpiady 
przygotowywała Elżbieta Koch-
ner, nauczyciel języka rosyjskie-
go w „Wazównie”.

(red)
fot. nadesłane
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Druhowie z osp Świętosław 
zdali raport

Gmina CieChoCin  Marzec i kwiecień to dla Ochotniczych Straży Pożarnych czas zebrań sprawozdaw-
czych. W ubiegłą sobotę jedno z nich odbyło się w Świętosławiu

R E K L A M A

Na spotkanie, prócz miej-
scowych strażaków, przybył Ko-
mendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej, bryg. Paweł 
Warlikowski oraz prezes zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP 
dh Piotr Malinowski. Strażacy 
omówili swoją działalność oraz 
wydatki w ubiegłym roku. War-

to w tym miejscu wspomnieć, 
że pod koniec 2018 r. OSP Świę-
tosław zakupiło nowy wóz. Jed-
nostka starała się o niego kilka 
lat po tym, jak poprzednie auto 
spłonęło podczas jednej z ak-
cji. Druhowie jednak przyzna-
ją, że po zakupie auta powstał 
problem z jego przechowywa-

niem. Okazało się bowiem, że 
niemożliwym jest dobudowanie 
do strażnicy garażu mogącego 
zmieścić nowe auto bez przeło-
żenia biegnących na tym tere-
nie kabli światłowodowych, co 
wiązałoby się z kosztami rzędu 
30 tys. złotych. Prezes Marian 
Kwiatkowski poinformował, że 

wraz z wójtem gminy Ciechocin 
doszli do porozumienia i garaż 
zostanie zbudowany obok straż-
nicy. Komendant Warlikowski 
zapewnił, że jeśli powstaną pla-
ny budynku, to postara się wraz 
z komendantem wojewódzkim 
wspomóc pozyskanie środków 
tak, by  budowa mogła skończyć 
się możliwie jak najszybciej. 

Innym tematem podniesio-
nym na spotkaniu była kwestia 
zawodów strażackich i ich re-
gulaminów w związku z sytu-
acją, jaka miała miejsce podczas 
ubiegłorocznych gminnych zma-
gań ochotników. Przypomnijmy: 
OSP Świętosław pokonał w kla-
syfikacji łącznej OSP Elgiszewo 
o 4 sekundy, jednak sędziowie 
uznali, że to OSP Elgiszewo wy-
grało zawody. Kością niezgody 
był rzekomy błąd popełniony 
przez Elgiszewo przy spinaniu 
węży ssawnych w ćwiczeniu bo-

jowym, za który powinni być 
ukarani punktami karnymi. Sę-
dziowie jednak pozostali nie-
wzruszeni, a całe zawody zakoń-
czyły się w atmosferze małego 
skandalu. Komendant Powia-
towy zapewnił, że w kolejnych 
zawodach będą ustalone jasne 
i przejrzyste reguły dotyczące 
wykonywania poszczególnych 
konkurencji. 

Strażacy ze Świętosławia 
w ubiegłym roku wyjeżdżali  
14 razy na akcję, z czego 4 razy 
do pożarów. Bryg. Paweł Warli-
kowski podziękował im w imie-
niu swoim oraz komendanta 
wojewódzkiego za ich zaanga-
żowanie i chęć niesienia pomo-
cy. Podkreślił, jak ważną częścią 
strażackiego ekosystemu są 
jednostki OSP. Spotkanie za-
kończyło się poczęstunkiem dla 
wszystkich zaproszonych gości.  

Tekst i fot. (LB)

Gmina Kowalewo Pomorskie

Strażacy z Kowalewa 
z nowym samochodem
Druhowie z Kowalewa Pomorskiego mogą pochwalić się nowym wozem.

O kiepskiej sytuacji sprzę-
towej ochotników z terenu 
gminy Kowalewo Pomorskie 
informowaliśmy kilka miesięcy 
temu. Przypomnijmy - na wy-
posażeniu gminnych jednostek 
było wówczas 5 aut marki Żuk, 
a przeciętny wiek sprzętu, któ-
rym dysponowali tutejsi druho-
wie wynosił 33 lata. 

12 marca strażacy z Kowa-

lewa Pomorskiego otrzymali 
z Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu 
samochód lekkiego ratownic-
twa technicznego iveco. Warto 
dodać, że został on tylko wy-
pożyczony do jednostki na rok. 
Uroczystego przekazania doko-
nał Komendant Powiatowy PSP 
w Golubiu-Dobrzyniu, bryg. Pa-
weł Warlikowski. Auto w imie-

niu OSP Kowalewo Pomorskie 
odebrał prezes jednostki, Janusz 
Kalinowski.

Auto z całą pewnością przy-
służy się druhom w różnego ro-
dzaju akcjach, w których będą 
musieli ratować ludzkie życie, 
mienie lub w przypadku innych 
wydarzeń losowych. 

Tekst: (red), fot.: PSP 
w Golubiu-Dobrzyniu

Wizyta Komendanta 
Głównego
16 marca Komendę Powiatową PSP w Golubiu-Do-
brzyniu odwiedził Komendant Główny PSP gen. 
brygadier Leszek Suski oraz  Zastępca Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,  
mł. brygadier Jacek Kaczmarek.

Powiat

Tematem spotkania było 
omówienie wzrostu wynagro-
dzeń strażaków w 2019 roku 
a także finansowanie jednostek, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem zakupów sprzętu i środków 
ochrony indywidualnej dla PSP 
w ramach ustawy modernizacyj-
nej służb mundurowych. Komen-
dant Główny podkreślił w roz-
mowie ze strażakami, jak ważne 
jest ich samodoskonalenie, które 

później przekłada się na efek-
tywność działań. Docenił również 
rolę Ochotniczych Straży Pożar-
nych w prowadzeniu wspólnych 
działań ratowniczo-gaśniczych. 
Podziękował za zaangażowanie 
i profesjonalizm w pełnieniu służ-
by, a także docenił dbałość o stan 
sprzętu i obiektu przez strażaków 
z naszej komendy.

(red), fot. PSP 
w Golubiu-Dobrzyniu
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zmiany 
w KGw olszówka

Gmina Golub-Dobrzyń  15 marca w świetlicy wiejskiej od-
było się spotkanie pań, zainteresowanych dołączeniem do so-
łeckiego Koła Gospodyń Wiejskich

SKUTECZNA METODA USUWANIA BÓLU KRĘGOSŁUPA, STAWÓW i MIĘŚNI
Ludmiła Maciejewska 

Terapeuta Manualny - Technik Masażysta
Żyj bez bólu kręgosłupa!

Twórcą metody masażu w te-
rapii kręgosłupa, jest chiropraktyk 
Kazimierz Mytnik. Metodę stwo-
rzył w 2005 roku w Nowym Jorku, 
gdzie mieszkał i praktykował dla 
Polonii Amerykańskiej.  Metoda 
powstała, by szybko i skutecznie 
usuwać problemy związane z bó-
lem kręgosłupa, stawów i mięśni 
dla zapracowanej Polonii na Gre-
enpoint. Metoda się sprawdziła 
i dziś korzystają z niej pacjenci 
w kraju i za granicą. Teraz i Ty mo-
żesz poznać tą metodę, przycho-
dząc na terapię do Pani Ludmiły 

Maciejewskiej. Przyjmuje w Gabi-
necie Terapii Manualnej w Golu-
biu - Dobrzyniu oraz w Toruniu.

o metodzie:
Założeniem metody, jest li-

kwidowanie przyczyn, a nie obja-
wów. W masażu tym wykorzystu-
je się zależność między obszarami 
skóry, tkanki podskórnej i tkanki 
mięśniowej, oraz naczyniami 
i narządami wewnętrznymi, które 
są unerwione, przez te same od-
cinki rdzenia kręgowego. Metoda 
pracuje z układem nerwowym, 
mięśniowym, wydalniczym.  

Nowoczesna metoda uspraw-
nia mięśnie, które w sposób natu-
ralny przywracają sprawność krę-
gosłupa. Metoda, jest bezpieczna 
nawet w schorzeniach u osób 
starszych u których często mo-
żemy napotkać osteoporozę czy 
osteofitozę kręgów. 

Terapia, sprawdza się w li-
kwidowaniu problemów pocho-
dzących od dysfunkcji kręgosłu-
pa i mięśni np. bóle głowy, bóle 
w odcinku szyjnym, drętwienia 
rąk, rwa barkowa, rwa kulszo-
wa, rwa udowa, bóle w odcinku 
piersiowym, lędźwiowym, bóle 
nóg i wielu innych schorzeniach 
z którymi inne terapie sobie nie 
radzą.

Jej szybkość, skuteczność, 
a przede wszystkim trafna dia-
gnoza, sprawia, że można pacjen-
towi pomóc bardzo szybko, nawet 
na trzech spotkaniach. Oczywiście 
w zależności od problemu z jakim 
się spotykamy.

Zdarza się, jak to określam 
„stare sprawy” (przewlekłe), które 
wymagają więcej wizyt, jak rów-
nież kontaktu z lekarzem specja-
listą, w celu podania farmakologi, 

by szybciej wyprowadzić pacjenta 
ze stanu przewlekłego.

W trudnych przypadkach, 
metoda wymaga dostarczenia 
dokumentacji medycznej np. rtg, 
rezonans magnetyczny, historia 
leczenia lub wypis ze szpitala itp.

Każdy przypadek, jest inny, 
więc metoda jest stosowana indy-
widualnie do każdego pacjenta.

Metodę można stosować 
leczniczo, oraz profilaktycznie. 
Warto podkreślić, że regularność, 
czyli profilaktyka, jest bardzo 
ważna, bo zapobiega nawrotom 
bólu i problemów związanych ze 
schorzeniem kręgosłupa.

Pani Ludmiła ukończyła stu-

dia z dziedziny rehabilitacji i szko-
łę medyczną w zawodzie technik 
masażysta.

Pytamy, co sprawiło, że cie-
szy się tak dobrą opinią wśród 
pacjentów? Odpowiada, że lubi 
pracować z ludźmi chorymi i ro-
zumie ich problemy: - Mam so-
lidne wykształcenie, ale nie za-
przestałam dalszej nauki. Sukces 
zawdzięczam danej  metodzie.  
Metoda Mytnikconcept na której 
pracuje jest najlepszą formą ma-
sażu w terapii kręgosłupa  z jaką 
się spotkałam. Efekty jakie widzę 
w pracy z pacjentami są niezwy-
kle zachwycające- dodaje Pani 
Ludmiła Maciejewska.

Gabinet Terapii Manualnej Ludmiła Maciejewska
(budynek poprzedniego NZOZ Nasz Medyk)

Golub-Dobrzyń
ul. Wojska Polskiego 3 c

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna 
tel. 882 787 070  pon.-pt. 8.00-19:00, sob.8:00-14:00
Więcej informacji na stronie : www.polskiemasaze.pl

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

Mimo, iż koło w Olszówce ist-
nieje od wielu lat, to jednak jego 
aktywność w ostatnich latach 
z różnych względów była mniejsza. 
W międzyczasie w sołectwie przy-
było wiele młodych kobiet z głowa-
mi pełnymi pomysłów. Sołtys Tere-
sa Górna zorganizowała spotkanie, 
na które stawiły się obecne i nowe 
członkinie. Nową przewodniczącą 
koła została Lidia Jankowska, za-
stępcą Anna Pawlik, sekretarzem 
Żaneta Maćkowiak, a skarbnikiem – 
Maria Zglińska. Nowe władze czeka 
teraz dużo pracy. Przypomnijmy, 
że zgodnie z przyjętą w ubiegłym 

roku ustawą o kołach gospodyń 
wiejskich, KGW zyskały osobowość 
prawną co oznacza, że po zareje-
strowaniu koła zostaną samorząd-
nymi organizacjami mieszkańców 
wsi. 

O pomysły i plany na przy-
szłość zapytaliśmy nową prze-
wodniczącą KGW Olszówka, Lidię 
Jankowską: – Chciałabym, aby 
przynależność do koła oznaczała 
dla każdej z nas nie ciężką pracę, ale 
odskocznię od codzienności. Nasze 
spotkania mają stanowić dla kobiet 
formę aktywnego spędzania wol-
nego czasu, odpoczynku od pracy 

zawodowej i domowej. Nasza orga-
nizacja ma stanowić antidotum na 
nudę i bierność. W trakcie spotkań 
chcę by kobiety dzieliły się swoimi 
pomysłami, zawierały przyjaźnie 
i zarażały się nawzajem swoimi 
pasjami. Chciałabym, aby dzięki 
warsztatom, zajęciom, wyciecz-
kom i wymianie poglądów członki-
nie nabywały nowych umiejętności 
i zdobywały wiedzę.

Nowa przewodnicząca za-
pewnia także, że KGW Olszówka 
będzie promować polską tradycję, 
kulturę i kuchnie. Ponadto ma ona 
doświadczenie w pozyskiwaniu do-
tacji, co na pewno pomoże rozwijać 
działalność i misję, jakie założy-
ły sobie nowe władze. Wszystkie 
chętne kobiety z sołectwa (a więc 
nie tylko te zamieszkujące w Ol-
szówce ale również w Antoniewie) 
mogą w każdej chwili dołączyć się 
do koła. Najbliższe spotkanie od-
będzie 8 maja o 19:00 w świetlicy 
wiejskiej. 

Tekst i fot. (lb)

Nowa ścieżka otwarta
Wraz z początkiem wiosny wzmógł się ruch na nowej 
ścieżce rowerowej z Węgierska do Macikowa. Nie-
dawno doszło do jej oficjalnego odbioru. 

Gmina Golub-Dobrzyń 

W gminie Golub-Dobrzyń 
w ubiegłym roku powstały 4 km 
ścieżek rowerowych. Projekt zo-
stał dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach działa-
nia: „Zrównoważona mobilność 
miejska i promowanie strategii 
niskoemisyjnych, schemat: Budo-
wa i przebudowa ścieżek rowero-
wych w ramach polityki teryto-
rialnej Gmina Golub-Dobrzyń”

Gminie udało się na ten cel 
pozyskać 1,129 mln zł dofinanso-
wania. Całość kosztowała 2,084 
mln zł. W ramach zadania wy-

konano  ścieżkę rowerową z Wę-
gierska do Macikowa mierzący 
1500 m. Druga część projektu to 
ścieżka rowerowa z Krążna do 
Ostrowitego. Oba obiekty niewąt-
pliwie poprawiły bezpieczeństwo, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzie-
ży udających się do szkół rowe-
rami. 

Wraz ze ścieżkami wykonano 
obiekty dodatkowe: stanowiska 
postojowe, obiekty dostosowane 
do potrzeb niepełnosprawnych 
oraz tzw. bike&ride. 

Tekst i fot: (pw)
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Program ochrony zabytków: 
mamy się czym pochwalić więcej na str. 10

RYPIN 
Kolejne próby oszustwa

Okrągła i gruba
więcej na str. 10

Trzeci festiwal dla wyklętych
więcej na str. 22

Wzięli udział w maratonie
więcej na str. 24

Policjanci przestrzegają 
przed oszustami, którzy działają 
metodą „na wnuczka” bądź „na 
policjanta”. Na terenie powiatu 
rypińskiego doszło do próby wy-
łudzenia pieniędzy taką właśnie 
metodą. Na szczęście nikogo nie 
udało się oszukać.

Tydzień temu pisaliśmy na 
pierwszej stronie naszego Tygo-
dnika Regionalnego o podobnej 
próbie w Golubiu-Dobrzyniu. 
Niestety amatorzy łatwego i nie-
koniecznie uczciwego zarobku 
działają niemal wszędzie. Tym 
razem rypińscy policjanci ape-
lują o zachowanie ostrożności 
w kontaktach telefonicznych 
z nieznajomymi. W minionym 
tygodniu do jednej z mieszka-
nek Rypina na telefon stacjonar-

ny zadzwoniła kobieta podająca 
się za jej córkę i oświadczyła, że 
miała wypadek samochodowy 
i potrzebuje pieniędzy w kwocie 
150 tys. zł. Następnie przekaza-
ła słuchawkę mężczyźnie, który 
podał się za policjanta i potwier-
dził wersje wypadku drogowego. 
Cała ta historia oczywiście była 
wymyślona przez oszustów.

Na szczęście mieszkanka Ry-
pina nie uwierzyła w tą wersje 
i powiadomiła rypińskich poli-
cjantów.

– Policjanci zwracają się 
z apelem, zwłaszcza do osób 
młodych. Informujmy naszych 
rodziców i dziadków o tym, że 
są osoby, które mogą próbować 
wykorzystać ich życzliwość. Po-
wiedzmy im jak zachować się 
w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni 
do nich z prośbą o pożyczenie 
dużej ilości pieniędzy. Nigdy nie 
przekazuj swoich pieniędzy ob-
cym osobom. Oszuści wykorzy-
stują różne sposoby, by wzboga-
cić się kosztem innych. Czasami 

podają się za wnuczka, a czasami 
za policjanta i proszą o wydanie 
pieniędzy celem np. ujęcia do-
mniemanego sprawcy – mówi 
st. asp. Dorota Rupińska z KPP 
Rypin.

Pamiętaj, policja nigdy nie 
poprosi o wydanie jakichkolwiek 
pieniędzy. We wszystkich podej-
rzanych czy wątpliwych sytu-
acjach należy niezwłocznie skon-
taktować się z policją, dzwoniąc 
pod numer alarmowy 112.

(ak)
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Program ochrony zabytków: 
mamy się czym pochwalić

ZABYTKI  Od remontów konserwatorskich po restaurację dzieł sztuki – od ponad 10 lat zarząd wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego realizuje marszałkowski program wspierania prac w kujawsko-po-
morskich zabytkach. Efekty tych działań widać na terenie całego regionu

– Wsparcie na odnawianie za-
bytków przekazujemy do lat. Tylko 
w 2018 roku przyznaliśmy środki 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego w wysokości 
blisko 10 milionów złotych, które 
trafiły na realizację 215 przedsię-
wzięć. Chodzi zarówno o remonty 
dachów, ścian jak i zadania z za-
kresu renowacji wnętrz czy kon-
serwacji cennego wyposażenia 
zabytkowych gmachów. Dziękuję 
właścicielom i administratorom 
tych obiektów za współpracę i za-
angażowanie. To dzięki nim mamy 
w regionie setki odrestaurowa-
nych i uchronionych przed znisz-
czeniem zabytków – mówi mar-
szałek Piotr Całbecki.

W czasie ostatniej dekady na 
realizację zadań związanych z re-
stauracją i remontami konserwa-
torskimi w kujawsko-pomorskich 
zabytkach przeznaczono blisko 
90 milionów złotych. Wsparcie 

pochodzi z naszego Regionalnego 
Programu Operacyjnego i budżetu 
województwa. W tym czasie prze-
prowadzono prawie 1,5 tysiąca 
prac w prawie 380 zabytkach.  Naj-
więcej z nich to kościoły, a wśród 
nich wiele świątyń w niewielkich 
wsiach. Na liście dotowanych prac 
nie brakuje też pałaców, zamków 
i dworów, kamienic i budynków 
mieszkalnych oraz zabytkowych 
gmachów szkół, muzeów i innych 
instytucji.

We wrześniu podsumowano 
dekadę realizacji marszałkowskie-
go programu ochrony zabytków 
w regionie, wręczając przedsta-
wicielom instytucji zaangażowa-
nych w opiekę nad materialnym 
dziedzictwem w Kujawsko-Po-
morskiem specjalne certyfika-
ty i podziękowania. Aktywność 
w dziedzinie ochrony zabytków 
zauważyła Unia Europejska, która 
przyznała naszemu województwu 

prestiżowe wyróżnienie Europa 
Nostra.

W 2018 roku kontynuowano 
realizację programu, przeznacza-
jąc na realizację przedsięwzięć 
w zabytkach dotacje w wysokości 
blisko 10 milionów złotych. Środki 
pochodzące z budżetu wojewódz-
twa oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego pozwoliły na 
przeprowadzenie 215 inwestycji. 
Oprócz remontów, dotyczących 
na przykład naprawy cieknących 
dachów w budynkach kościelnych, 
nie zabrakło też projektów z za-
kresu renowacji, odnowy i konser-
wacji fresków i ołtarzy.

Wśród przedsięwzięć zreali-
zowanych w 2018 roku są mię-
dzy innymi:

– Konserwacja i renowacja oł-
tarza głównego z kościoła farnego 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Chełmnie,

– Naprawa więźby dacho-
wej wraz z wymianą podszycia 
dachu kościoła filialnego pw. św. 
Stanisława i św. Marii Magdaleny 
w Przypuscie (gmina powiat alek-
sandrowski),

– Prace konserwatorskie i re-
stauratorskie elewacji północnej 
oraz wschodniego skrzydła dzie-
dzińca zamku w miejscowości Za-
mek Bierzgłowski (powiat toruń-
ski),

– Remont konserwatorski 
ścian kościoła parafialnego pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Izbicy Kujawskiej (powiat 
włocławski),

– Prace konserwatorsko-re-
stauracyjne przy stolarce okien-
nej pałacu w Lubostroniu (powiat 
żniński),

– Prace konserwatorskie przy 
emporze muzycznej z kościoła 
parafialnego pw. św. Małgorzaty 
w Kościelcu (powiat inowrocław-

ski),
– Remont konserwatorski 

stropów drewnianych w spichle-
rzu w Kowrozie w gminie Łysomi-
ce (powiat toruński),

– Remont kościoła pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Dębo-
wej Łące (powiat wąbrzeski).

W listopadzie 2018 roku ogło-
szono kolejny nabór wniosków 
o wsparcie finansowe na prace 
restauratorskie i remonty kon-
serwatorskie w kujawsko-pomor-
skich zabytkach. Wyniki poznamy 
pod koniec pierwszego kwartału 
2019 roku. Podczas IV sesji sejmiku 
województwa kujawsko-pomor-
skiego, która odbyła się w 18 mar-
ca marszałek Piotr Całbecki przed-
stawił sprawozdanie z realizacji 
„Programu Opieki nad Zabytkami 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2017-2020” za okres 
dwóch lat (2017-2018).

(red), fot. Andrzej Goiński

Kultura

Góry – przekleństwo czy miłość?
Czy miłość do gór może być przeszkodą w codziennym życiu? Na to pytanie moż-
na znaleźć odpowiedź oczywiście w książce.

W marcu odbyło się kolejne 
spotkanie członków Dyskusyj-
nego Klubu Książki działającego 
w ramach Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Golubiu-
Dobrzyniu. Tym razem dyskuto-
wano o wspaniałej książce „Jak 
wysoko sięga miłość. Życie po 
Bread Peak – rozmowa z Ewa 
Barbeką.” Autorka Beata Saba-
ła-Zielińska w rozmowie z żoną 
słynnego himalaisty Macieja 
Barbeki opowiada o trudnym 
małżeństwie z człowiekiem tak 
uzależnionym od gór. Czy pasja 

do zdobywania coraz większych 
gór może zabić miłość do dru-
giego człowieka? Na pierwszy 
rzut oka wydaję się, że tak. Ale 
żeby odpowiedzieć sobie na to 
pytanie, trzeba właśnie prze-
czytać książkę, która jest odpo-
wiedzią na to pytanie.

Książka jest także w pew-
nym sensie opowieścią kobiety, 
matki i oczywiście żony czło-
wieka pochłoniętego miłością 
do gór, który jednak potrafił 
pogodzić swoją pasję, czyli góry 
z miłością do swej żony i rodzi-

ny. Można też powiedzieć, że 
jest to spowiedź kobiety ze swo-
jego całego życia, oczekiwania 
na trudne powroty, ale powroty 
swojego męża z bardzo trud-
nych wypraw. Niestety z jednej 
jednak nie powrócił. Zginął na 
jednej z najpiękniejszych gór, 
czyli właśnie na Bread Peak. Czy 
można się z tym pogodzić? Na 
to też odnajdziemy odpowiedź 
w książce.

Tematów do dyskusji jest 
bardzo wiele. Członkowie DKK 
opowiadali o swoich wrażeniach 

z przeczytania tej pozycji litera-
tury z dużym zaangażowaniem, 
co świadczy, że trafiła ona do 
ich wyobraźni a o to przecież 
chodziło. Czy jednak znaleźli od-
powiedź na wszystkie pytania?

Również na początku marca 
odbyło się spotkanie Młodzieżo-
wego Klubu Książki. Tu tematem 
zajęć była budowa gry planszo-
wej dla najmłodszych. Zajęcia 
są podpowiedzią, w jaki sposób 
można zainteresować najmłod-
szych i jak rozwijać ich umiejęt-
ności nie tylko plastyczne. Były 

oczywiście dyskusje na różne 
tematy, które nie zawsze moż-
na poruszać na zajęciach szkol-
nych. To wszystko przy muzyce 
i wspaniałej atmosferze.

Kluby dyskusyjne prowa-
dzone pod fachowym okiem 
pracowników książnicy są na 
pewno ciekawym sposobem na 
spędzenie wolnego czasu i jed-
nocześnie potrafią otworzyć 
człowieka na innego człowieka.

(MAW)
 fot. nadesłane
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okrągła i gruba
ZWIERZĘTA  Kunekune to egzotyczna nazwa dla bardzo egzo-
tycznej rasy świń. Pochodzi z Nowej Zelandii

Kunekune nie pochodzi w ory-
ginale z Nowej Zelandii. Przybyła 
tam w XIX wieku wraz z kupcami 
z Azji. Miejscowi Maorysi ujrzaw-
szy świnkę, nazwali ją Kunekune, 
co w wolnym tłumaczeniu znaczy 

„gruba i okrągła”. Faktycznie świnie 
nie należą do największych, ale są 
zaokrąglone, posiadają krótkie nosy 
i gęste brązowe owłosienie. Dorosłe 
osobniki ważą od 60 do 200 kg. Im 
są większe, tym więcej jest w nich 

tłuszczu, stąd nie są dobrym ma-
teriałem dla przetwórni mięsnych. 
Obecnie świnki nie mają wartości 
jako zwierzęta hodowlane. Są zbyt 
małe. Budzą jednak sensację wszę-
dzie tam, gdzie hoduje się je na cele 
edukacyjne bądź jako zwierzęta 
pokazowe. W latach 80-tych rasa 
niemal wymarła, ale dzięki grupie 
naukowców udało się ją ocalić.

Kunekune są hodowane przez 
wiele osób także z uwagi na prosto-
tę. Świnia nie musi jeść nic więcej, 
poza trawą. Pół hektara pastwi-
ska potrafi zapewnić pożywienie 
dla sześciu Kunekune. Ciąża trwa  
5 miesięcy. Świnie są dobrymi mar-
kami i odsetek śmierci prosiąt jest 
bardzo niski.

(pw)
fot. ilustarcyjne

Ciekawostka

Gospodarstwo z lekcją
W całym kraju istnieje ponad 250 gospodarstw, które oprócz tradycyjnego gospoda-
rowania oferują lekcje dla dzieci i młodzieży. Są to tzw. gospodarstwa edukacyjne.

W gospodarstwie edukacyj-
nym dzieci nie nauczą się czym 
jest twierdzenie Pitagorasa lub 
odmiany czasowników, ale życia. 
Są gospodarstwa, gdzie dowiemy 
się wiele o produkcji chleba. W in-
nych odwiedzimy dawny kowalski 
warsztat. Tego typu działalność jest 
związana z coraz popularniejszym 
rolnictwem społecznym. Kilka tego 
typu gospodarstw znajdziemy tak-
że w naszym regionie.

Posłużymy się przykładem 

gospodarstwa Babaluda z Parowy 
Falęckiej niedaleko Chełmży. Po-
mysł gospodarstwa edukacyjnego 
i „Warsztatów z pasją” zrodził się 
z głębokiego zamiłowania do histo-
rii i tradycji regionu oraz z wielkiej 
miłości do zwierząt. W gospodar-
stwie uczniowie mogą liczyć na 3 
lekcje. Pierwsza to „Od owieczki do 
czapeczki”, druga „Tradycja w mle-
ku zaklęta”, a trzecia to „Kukiełki, 
szczodraki i kujawskie bochenki”. 
Dzieci mogą m. in. zapoznać się 

z tym jak karmić i doić krowę, jak 
wygląda wełna i len itd. Dla dzieci 
z miast to wiedza niemal tajem-
na. Lekcje są dla gospodarzy do-
datkiem do zarobków osiąganych 
w tradycyjny sposób.

Jeśli ktoś z Państwa miałby 
ochotę zapoznać się z ofertą go-
spodarstw edukacyjnych, albo my-
śli o stworzeniu własnego, warto 
zajrzeć na stronę www.zagroda-
edukacyjna.pl.

(pw)

Dopłaty

Ulepszony eWniosek
15 marca rozpoczęła się druga kampania wypełniania wniosków o dopłaty bezpo-
średnie przy użyciu niemal wyłącznie internetu.

System eWniosekPlus wystar-
tował 15 marca. Zawiera uzupeł-
nienia, które wprowadzono po 
przeanalizowaniu wniosków i skarg 
z ubiegłego roku. Główne zmiany 
to m. in. rozszerzenie informacji 
prezentowanych w tabeli z dział-
kami referencyjnymi o listę dzia-
łek rolnych położonych na danej 
działce referencyjnej. Programiści 

dodali także zbiorczą tabelę z pod-
sumowaniem powierzchni zgłoszo-
nych do danej płatności w zakładce 
„Podsumowanie”. Łatwiej ma być 
również rolnikom-hodowcom, po-
nieważ ułatwiono funkcjonowanie 
działu, w którym odnotowuje się 
zastępowanie i wycofywanie zwie-
rząt.

ARiMR prześle rolnikom 

wstępnie wypełniony wniosek, tzw. 
wniosek spersonalizowany wraz 
z załącznikami wersji papierowej 
(będzie to robiła do 2020 r.). Należy 
jednak traktować go jedynie infor-
macyjnie. To jedyny papier, który 
zostaje zużyty przy ubieganiu się 
o dopłaty bezpośrednie. Wypełnio-
ny w internecie wniosek nie wyma-
ga wydrukowania i przedstawienia 
w biurze ARiMR. ARiMR zachęca do 
podawania danych kontaktowych 
oraz wyrażenia zgody na otrzymy-
wanie powiadomień, dzięki temu 
pracownicy agencji będą mogli się 
skontaktować z rolnikiem w zakre-
sie obsługi wniosków wysyłanych 
w eWniosekPlus.

(pw)
fot. ilustarcyjne

Bitwa na dania
Panie z kół gospodyń wiejskich przygotowują wyśmie-
nite dania – często to potrawy lokalne, mało znane. 
Mają szansę sprawdzić się na arenie ogólnopolskiej, 
ponieważ ruszył konkurs „Bitwa regionów”.

Konkursy

Bitwa Regionów to konkurs, 
w którym rywalizują potrawy re-
gionalne przygotowane przez KGW. 
Szczególnie cenione są mało zna-
ne przepisy, przekazywane przez 
babcie córkom i wnuczkom. Zgło-
szenia do konkursu trwają do 31 
marca. W „Bitwie Regionów” mogą 
brać udział drużyny składające się 
z maksymalnie trzech osób. Kon-
kurs jest przeprowadzany w trzech 
etapach. W drugim etapie zespół 
KGW przygotowuje pokazową po-

trawę podczas jednego z wydarzeń 
w województwie. Najlepszy zespół 
z naszego regionu awansuje do fi-
nału ogólnopolskiego, który odbę-
dzie się we wrześniu w Poznaniu. 
Zgłoszenia do udziału w konkursie 
można wysyłać za pomocą formu-
larza umieszczonego na stronie 
www.bitwaregionow.pl. Na zwy-
cięzców półfinałów i finałów czeka-
ją atrakcyjne nagrody.

(pw)

Młody, czyli jaki?
Czym jest młody ziemniak? Każda gospodyni kupująca 
na rynku ziemniaki to wie. Dla państwa określenie to 
wymaga jednak doprecyzowania. Od 24 stycznia obo-
wiązuje nowa definicja tzw. młodych ziemniaków”.

Uprawy

Do tej pory określenie „młode 
ziemniaki” było umowne. W związ-
ku z tym mogło dochodzić do 
oszustw. – Powodowało to zmniej-
szenie zapotrzebowania na młode 
ziemniaki, a tym samym wpływało 
na pogorszenie warunków gospo-
darowania ich producentów – ar-
gumentuje Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Obecnie, od 24 stycznia mło-

dy ziemniak to taki, który „został 
zebrany przed osiągnięciem peł-
nej dojrzałości o skórce łuszczącej 
się”. Dodatkowo młody ziemniak 
powinien być zebrany na początku 
sezonu zbioru ziemniaków w kraju 
pochodzenia. Niemal identyczna 
definicja obowiązuje w Europej-
skiej Komisji Gospodarczej działa-
jącej przy ONZ.

(pw), fot. ilustracyjne

Łagodniej 
przy obrocie ziemią
Kiedy kilka lat temu wprowadzono bardzo restrykcyj-
ne przepisy dotyczące obrotu ziemi, wszystko miało 
posłużyć jednemu celowi – ograniczeniu sprzedaży 
polskiej ziemi obcokrajowcom. Tymczasem sprzedaż 
ziemi obcokrajowcom i tak wzrosła, i to znacznie.

Uprawy

W 2017 roku niemal 1/4 sprze-
danych w Polsce gruntów trafiła 
w ręce obcokrajowców. (1 z 4,5 tys 
hektarów). Skoro nie widać rezulta-
tów, to rząd planuje zmiany w pra-
wie. Jeśli przepisy wejdą w życie, 
z 10 do 5 lat zmniejszy się okres, 
gdy nabywca ziemi będzie musiał 
prowadzić gospodarstwo rolne 
oraz nie będzie mógł sprzedać ani 
oddać zakupionej ziemi. Ziemię 

będzie mógł nabyć także nierolnik. 
Jest jednak kilka warunków. Nie bę-
dzie to mogło być więcej niż 1 hek-
tar. Nierolnik otrzyma także ziemię 
w wyniku spadku, postępowania 
egzekucyjnego lub podziału spół-
ek prawa handlowego. W zapisach 
ustawy poszerzono także krąg osób 
bliskich rolnikowi. Dodano rodzeń-
stwo rodziców oraz pasierbów.

(pw)
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Co? Gdzie? Kiedy?Wszystko 
dla najmłodszych

BIBLIOTEKI  Miejska i Powiatowa Biblioteka w Golubiu-Do-
brzyniu prowadzi szereg działań mających na celu propago-
wanie czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców miasta 
i regionu

Miejska książnica przy ulicy 
Żeromskiego od początku roku 
podjęła szereg działań mających 
na celu wdrożenie młodych ludzi 
do zainteresowania się książka-
mi. W ramach projektu „Czytanie 
uzależnia” organizowane są spo-
tkania z najmłodszymi, aby po-
mału ich zachęcić do przyszłego 
odwiedzania i korzystania z bo-
gatej oferty biblioteki.

W pierwszych dniach marca 
bibliotekę odwiedziły dwie gru-
py przedszkolaków z Przedszkola 
Publicznego im. Marii Konopnic-

kiej w Golubiu-Dobrzyniu. Była 
to grupa „Jagódek” i „Myszek”. 
Dzieci w formie zabawy zapozna-
ły się z zasadami funkcjonowania 
biblioteki. Przedstawiono im bo-
gatą ofertę książek dla najmłod-
szych oraz inną działalność kul-
turalną, z której mogą skorzystać 
w niedalekiej przyszłości.

Prowadząca zajęcia starszy 
kustosz Joanna Metel w przy-
stępny sposób przedstawiła im 
sylwetki najpopularniejszych pi-
sarek piszących dla dzieci. Miedzy 
innymi zapoznały się z taką po-

stacią jak Renata Piątkowska, któ-
rej opowiadanie „Szczęście śpi na 
lewym boku” bardzo się dzieciom 
spodobało. Inna ciekawą postacią 
była poetka Małgorzata Strzał-
kowska, na której wierszach dzie-
ci próbowały swoich zdolności 
recytatorskich.

Oczywiście oprócz typowych 
zajęć z książkami były wspania-
łe zabawy ruchowe, gdzie nasi 
najmłodsi wykazali duża energię 
i pomysłowość.

(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.

 Dom Kultury zaprasza na koncert akustyczny zespołu Kobranocka. Wydarzenie 
odbędzie się w piątek 22 marca od godz. 19.00. Bilety w przedsprzedaży po 35 zł, 
w dniu koncertu po 40 zł są do nabycia w sekretariacie DK. Początki grupy Kobra-
nocka sięgają roku 1984. Pierwszy koncert zespołu odbył się rok później w Riwierze, 
w czasie festiwalu „Poza Kontrolą”. Następnie Kobranocka towarzyszyła Die Toten 
Hosen w czasie trasy po Polsce. W 1986 zespół zarejestrował 10 nagrań, z których 
dwa zdobyły dużą popularność na falach Rozgłośni Harcerskiej. W tym samym roku 
grupa wystąpiła po raz pierwszy w Jarocinie. W roku 1987 ukazała się pierwsza płyta 
Kobranocki „Sztuka Jest Skarpetką Kulawego”, a dwa lata później kolejna „Kwiaty Na 
Żywopłocie”, zawierająca słynny cover Stonesów - „Współczucie dla diabła” oraz „Ko-
cham Cię jak Irlandię”. W roku 1990 zespół wydał płytę „Ku Nieboskłonom”, w 1994 
- „Niech popłyną łzy”, w 1999 - „Gold” i w 2005 - „Sterowany jest ten świat”. Pojawiły 
także składanki - „Gold”, „Koncert” i „The Best Of...”. 

 Lipno
 21 marca 2019 r. (czwartek), godz. 17.00. Sala Kameralna MCK w Lipnie - go-

ściem biblioteki będzie Radosław Sikorski – politolog, dziennikarz, wykładowca Ha-
rvardu, były ministrem obrony i spraw zagranicznych. Marszałek Sejmu w latach 2014 
– 2015, człowiek, który prowadził grę z największymi osobowościami: Clintonem, 
Ławrowem, Merkel czy Janukowyczem. Spotkanie autorskie wokół jego książki „Pol-
ska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji” poprowadzi Krzysztof Kowalewski.

Podczas spotkaniu będzie można nabyć książkę i zdobyć autograf autora. Współ-
organizator Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Wstęp za okazaniem wejściówek 
– bezpłatne wejściówki do odbioru od 11 marca 2019 r., godz. 10.00 -16.00 w Wypo-
życzalni dla dorosłych Biblioteki Głównej.

 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. Kon-
kurs prowadzony jest w formie czterech turniejów: turniej recytatorski; Turniej „wywie-
dzione ze słowa”; Turniej teatrów jednego aktora; Turniej poezji śpiewanej. Warunkiem 
uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, 
którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach. Zgłosze-
nie 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
 26 maja 2019 r. o godzinie 18.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na koncert 

znanego, polskiego wokalisty Andrzeja Rybińskiego. Artysta jest wybitnym piosenka-
rzem i muzykiem, a także aranżerem i kompozytorem. Większość piosenek jest jego 
własną kompozycją, a najbardziej lubi je wykonywać na gitarze. Kto z nas nie pamięta 
takich utworów, jak „Nie liczę godzin i lat” czy „Za każdą cenę”. Stare przeboje do dzi-
siejszego dnia porywają publiczność do tańca. Andrzej Rybiński koncertował w Polsce 
oraz za granicą, niemal we wszystkich zakątkach świata. Skomponował kilka utworów 
dla dam polskiej sceny, m. in. Edyty Geppert, Zdzisławy Sośnickiej oraz Alicji Ma-
jewskiej. Bilety w cenie 35 zł/os. i 30 zł/os. grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia 
w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.  do 15 maja 2019 r. A więc drodzy 
Państwo jeżeli nie macie jeszcze koncepcji na upominek dla swoich mam z okazji ich 
święta – to bilet na to muzyczne spotkanie będzie dobrym pomysłem.

 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 tyl-
ko 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 koncer-
tu. 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 zmodernizowanej 
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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06:15 Wieczna miłość

05:50 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 138 s.2  
 - serial
07:05 Elif odc. 449 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 41 s. 4 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 93 s. 8 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 57 s.5 
 - serial
11:30 Korona królów odc. 192 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda
12:30 Wójt roku 2018 odc. 24
12:35 To się opłaca
12:55 Życie w powietrzu odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 450 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 103 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 139 s.2  
 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3453 
18:30 Korona królów odc. 193 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Austria - Polska: studio Piłka  
 nożna
20:35 Austria - Polska Piłka nożna
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 45
23:50 Ocaleni odc. 52
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 
 odc. 91

05:45 Ukryta prawda odc. 513 - serial
06:45 Sąd rodzinny odc. 37 - serial
07:45 Szpital odc. 235 - serial
08:45 Big Brother odc. 3
09:40 Doradca smaku odc. 9 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 3
09:55 Zakochani po uszy odc. 39 
 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 44 - serial
12:35 Ukryta prawda odc. 299 - serial
13:35 Big Brother Popołudnie odc. 3
13:40 Sąd rodzinny odc. 38 - serial
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska  
 odc. 75 - serial
15:40 Szpital odc. 236 - serial
16:40 Big Brother Podwieczorek odc. 3
16:45 Gotowe na wszystko odc. 5 
  s. 4 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 21 s. 5 - serial
18:10 Singielka odc. 6
18:45 Singielka odc. 7
19:20 Doradca smaku odc. 13 s. 10 
19:30 Zakochani po uszy odc. 40 
 - serial
20:00 Big Brother odc. 4
21:00 Norbit - komedia
23:15 Big Brother Nocą odc. 4
23:50 Książę w Nowym Jorku 
 - komedia
02:15 Moc magii odc. 431

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 18 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 68 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
  odc. 69 - serial
07:55 Nasz nowy dom odc. 69
08:55 Septagon odc. 51 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 47
11:25 Anatomia głupoty według 
 Richarda Hammonda: Sport
 odc. 4 - serial
11:55 Galileo odc. 731
12:55 Detektywi w akcji odc. 142 
  - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 72
14:55 Gliniarz i prokurator odc. 47 
 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 48 
 - serial
16:55 Policjantki i policjanci odc. 507  
 - serial
18:00 Septagon odc. 52 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 508  
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 272 - serial
21:00 Air America - film
23:30 Kobiety i mafia odc. 5 - serial
00:35 Zagadkowe zgony odc. 1 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 4

07:00 Zbuntowany anioł odc. 182

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 164 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 13 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 28 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3  

 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4  

 s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 3 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 40 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 29 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 13 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 14 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 164 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 165 s. 4 - serial

20:00 To nie tak, jak myślisz, kotku! 

 - komedia

22:05 To już jest koniec - komedia

00:15 Repli-Kate - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Którędy po sztukę odc. 39

08:40 Broken Tale - film

08:55 Słoneczny zegar - film

11:00 Trzecia granica odc. 5 - serial

12:00 Trzecia granica odc. 6 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Taśmy Kultury odc. 3

13:30 Taśmy Kultury odc. 4

13:50 Miasto z morza - film

16:00 Legenda Tatr - dramat

18:00 Przeżyjmy to jeszcze raz. Plakat  

 w PRL - film

18:50 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 120

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Ciemnoniebieski świat - dramat

22:15 Koło pióra odc. 3

22:45 Świątynie kultury odc. 3 - serial

23:30 Scena klasyczna odc. 34

06:50 Był taki dzień odc. 508
06:55 Dziennik telewizyjny
07:45 Chłopi odc. 6 - serial
08:50 Generał polskich nadziei 
 - Władysław Anders odc. 1 - film
09:50 Po PRL-u odc. 3
10:20 Sensacje XX wieku odc. 154
10:55 Amerykańska broń odc. 2 - film
12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 7
12:20 Czas honoru odc. 4 - serial
13:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 5 - film
14:25 Bizancjum: opowieść o trzech  
 miastach odc. 1 - film
15:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - film
16:30 Generał polskich nadziei 
 - Władysław Anders odc. 2 - film
17:40 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:10 Taśmy bezpieki odc. 13
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 7
18:55 Chłopi odc. 8 - serial
20:00 Cała prawda o Grekach 
 odc. 2 - film
21:10 Normandia. Ostatni bohaterowie  
 desantu odc. 2 - film
22:10 Spór o historię odc. 161
22:50 Szerokie tory odc. 81
23:25 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial
00:20 Sensacje XX wieku odc. 105

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków odc. 6 - 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 Chłopcy z Namugongo - film
14:00 Serce bohatera - film
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
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 Procesja dziejów
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
  odc. 12 - 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 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:50 Na dobre i na złe odc. 736
  - serial
06:45 Operacja Zdrowie! odc. 20
07:20 Na sygnale odc. 24 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 13
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 318
11:25 Rodzinka.pl odc. 137 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2026
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 48 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 736
  - serial
15:10 Górski lekarz odc. 57 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 23 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport
18:40 Rodzinka.pl odc. 31 s. 2 - serial
19:10 Przepis dnia odc. 14
19:15 Muzeum polskiej piosenki
 odc. 55
19:25 Muzeum polskiej piosenki
 odc. 50
19:35 Barwy szczęścia odc. 2026
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2027
 - serial
20:45 The Good Doctor odc. 31 
 s. 2 - serial
21:40 Wszystko o Stevenie - komedia
23:25 Na sygnale odc. 224 - serial
23:55 Dziewczyna z sąsiedztwa 
 - komedia
01:50 La La Poland odc. 12 s. 2

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 11 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2417

11:00 Ukryta prawda odc. 1008 - serial

12:00 Szpital odc. 897 - serial

13:00 Szkoła odc. 660 - serial

14:00 19+ odc. 361 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2

15:30 Szkoła odc. 661 - serial

16:30 19+ odc. 362 - serial

17:00 Szpital odc. 898 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1009 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy - komunikat 

19:50 Uwaga! odc. 5619

20:10 Doradca smaku odc. 12 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2845 - serial

20:55 Milionerzy odc. 243

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 19

22:30 Chłopaki nie płaczą - komedia

00:30 Odwróceni - ojcowie i córki 

 odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 678 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 679 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 100 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 863 - serial
12:00 Gliniarze odc. 144 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 845 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2847 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 891 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4112
16:30 Na ratunek 112 odc. 314 - serial
17:00 Gliniarze odc. 304 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2848 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 411 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 134
21:10 Przyjaciółki odc. 150 - serial
22:15 Ślad odc. 44 - serial
23:15 Ktoś całkiem obcy - thriller

13:40 Sąd rodzinny 16:55 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 13:50 Miasto z morza 10:20 Sensacja XXI wieku

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

Kuba Brenner, młody skrzypek, przypadkowo 
wplątuje się w gangsterskie porachunki. 
Zgadza się pomóc Oskarowi, nieśmiałemu 
i zakompleksionemu przyjacielowi, w skorzystaniu 
z usług agencji towarzyskiej.

Sześcioro przyjaciół zostało uwięzionych 
w mieszkaniu, gdy Los Angeles nawiedziła seria 
dziwnych wydarzeń przypominających koniec 
świata. Ich sytuacja z każdą chwilą bardziej się 
komplikuje.

„To już jest koniec”
(2013r.) TV Puls 22:05

„Chłopaki nie płaczą”
(2000r.) TVN 22:30
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07:05 Elif

05:50 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 139 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 450 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 42 s. 4 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 94 s. 8 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 58 
 s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 193 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Wójt roku 2018 odc. 24
12:45 Magazyn rolniczy
13:10 Dziki Istambuł - film
14:10 Puchar Świata w Planicy Loty  
 narciarskie
14:30 Puchar Świata w Planicy Loty  
 narciarskie
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3454
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 27
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 To był rok! odc. 3
21:40 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 71
22:40 The Walk. Sięgając chmur - film
00:50 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 22 - serial

05:45 Ukryta prawda odc. 514 - serial
06:45 Sąd rodzinny odc. 38 - serial
07:45 Szpital odc. 236 - serial
08:45 Big Brother odc. 4
09:40 Doradca smaku odc. 13 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 4
09:55 Zakochani po uszy odc. 40 
 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 45 - serial
12:35 Ukryta prawda odc. 300 - serial
13:35 Big Brother Popołudnie odc. 4 
13:40 Sąd rodzinny odc. 39 - serial
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska  
 odc. 76 - serial
15:40 Szpital odc. 237 - serial
16:40 Big Brother Podwieczorek odc. 4
16:45 Gotowe na wszystko odc. 6 
 s. 4 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 22 s. 5 - serial
18:10 Singielka odc. 8
18:45 Singielka odc. 9
19:20 Numerek z Dorotą odc. 2
19:30 Kulisy sławy extra odc. 3 s. 2
20:00 Big Brother odc. 5
21:00 Podróż na sto stóp - komedia
23:40 Battleship: Bitwa o Ziemię - film
02:30 Moc magii odc. 432

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 19 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 69 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
  odc. 70 - serial
07:55 Nasz nowy dom odc. 70
08:55 Septagon odc. 52 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 48
11:25 Anatomia głupoty odc. 1
11:55 Mecenas Lena Barska 
 odc. 4 - serial
12:55 Detektywi w akcji odc. 143 
 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 196
14:55 Gliniarz i prokurator odc. 49 
 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 50 
 - serial
16:55 Policjantki i policjanci odc. 508  
 - serial
18:00 Septagon odc. 49 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 509  
 - serial
20:00 Gwiazdy polskiego kabaretu  
 odc. 16
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 269 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 270 - serial
23:00 Martwa dziewczyna - horror
01:10 Kobiety i mafia odc. 6 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 5

07:00 Zbuntowany anioł odc. 183

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 165 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 14 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 29 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4  

 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5  

 s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles odc. 4  

 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 41 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 30  

 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 14 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 165 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 166 s. 4 - serial

20:00 Kroniki Riddicka - film

22:20 Odwet - film

00:15 Bez litości odc. 3 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Nauka - film

09:00 Legenda Tatr - dramat

11:00 Trzecia granica odc. 7 - serial

12:10 Trzecia granica odc. 8 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Waldbühne 2017 - Legendy  

 reńskie - koncert

15:10 Zbrodnia i kara - film

15:40 Którędy po sztukę odc. 39

15:55 Fachowiec - dramat

18:00 Chińskie van Goghi - film

19:30 Koło pióra odc. 3

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 132

20:25 Pan Klein - dramat

22:35 Amerykański epos odc. 3 - serial

00:10 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 509
07:00 Dziennik telewizyjny
07:50 Chłopi odc. 7 - serial
08:55 Marzyciele odc. 22
09:25 Generał polskich nadziei 
  - Władysław Anders odc. 2 - film
10:30 Sensacje XX wieku  
  odc. 155
11:00 Historia jedzenia po amerykańsku     
 odc. 2 - serial
12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 7
12:25 Czas honoru odc. 5 - serial
13:20 Źródła naszej cywilizacji 
  odc. 6 - film
14:25 Planeta dinozaurów odc. 3 
  - serial
15:30 W poszukiwaniu Wikingów 
  odc. 3 - film
16:35 Honor generała - film
17:40 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:10 Ex libris 
18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 7
18:45 Chłopi odc. 9 - serial
19:45 Piekło sprawiedliwych - film
20:20 Ulmowie. Świadectwo  
 sprawiedliwych - film
21:00 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
  w DTV odc. 68
22:35 Szerokie tory odc. 47
23:15 Cała prawda o Grekach odc.  
 2 - film
00:25 Sensacje XX wieku odc. 106

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
  odc. 12 - 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 Wenezuela - San Félix 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Opowieść o Zbawicielu 
  odc. 2 - film
13:40 Święty na każdy dzień
13:45 Bł. Maria Teresa Ledóchowska  
 - film
14:45 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
14:55 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia  
 z Koronką do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
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 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali  
 odc. 2
17:20 Adoracja w Kalkucie - film
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
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. 16 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna Felieton
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. 26 - serial
22:40 Wystarczy sobą być
23:35 Mama Lima - film

05:50 Egzamin z życia odc. 30 - serial
06:45 Podróże z historią odc. 44 s. 5
07:20 Na sygnale odc. 25 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 14
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 319
11:25 Rodzinka.pl odc. 138 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2027 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 49 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 194
14:30 Operacja Zdrowie! odc. 20
15:10 Górski lekarz odc. 58 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Więzień miłości odc. 24 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport
18:40 Rodzinka.pl odc. 32 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 15
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 88
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 44
19:35 Barwy szczęścia odc. 2027 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2028 
 - serial
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 121 s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 255 - serial
22:20 La La Poland odc. 13 s. 2
22:50 11 minut - thriller
00:25 Wszystko o Stevenie - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 12 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2418

11:00 Ukryta prawda odc. 1009 - serial

12:00 Szpital odc. 898 - serial

13:00 Szkoła odc. 661 - serial

14:00 19+ odc. 362 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2

15:30 Szkoła odc. 662 - serial

16:30 19+ odc. 363 - serial

17:00 Szpital odc. 899 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1010 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy

20:00 Szybcy i wściekli V - film

22:45 Jupiter: Intronizacja - film 

01:20 Kuba Wojewódzki odc. 17 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 15
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 680 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 101 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 864 - serial
12:00 Gliniarze odc. 145 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 846 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2848 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 892 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4113
16:30 Na ratunek 112 odc. 315 - serial
17:00 Gliniarze odc. 305 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2849 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 412 - serial
20:05 Dancing with the Stars. Taniec  
 z gwiazdami odc. 87
22:05 Vabank II, czyli riposta - komedia
00:20 Straż sąsiedzka - komedia

13:40 Sąd rodzinny 11:55 Mecenas 
Lena Barska

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 18:00 Chińskie van Goghi

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

Brian i Mia uwalniają Dominica z więziennego 
konwoju. Próbują ukryć się w Rio de Janeiro, 
ale tam podpadają bezwzględnemu Reyesowi. 
Aby zapewnić sobie wolność, postanawiają 
zorganizować zuchwały skok.

Bankier Kramer, który w wyniku misternej intrygi 
Kwinty trafił do więzienia, wydostaje się na wolność. 
Od razu zaczyna knuć plan zemsty na Kwincie, który 
prowadzi spokojne życie hodowcy warzyw.

„Szybcy i wściekli V”
(2011r.) TVN 20:00

„Vabank II, czyli riposta”
(1984r.) Polsat 22:05

10:30 Sensacja XXI wieku



Sobota, 23 marca 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3452
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:30 Wojsko-polskie.
08:55 Studio Raban odc. 69
09:20 Rodzinny ekspres odc. 73
09:50 Puchar Świata w Planicy Loty  
 narciarskie
10:00 Puchar Świata w Planicy Loty  
 narciarskie
12:15 Korona królów - taka historia…  
 odc. 27
12:45 Niewidzialne miasta starożytności  
 odc. 2 - serial
13:40 Z pamięci - rozmowy z Andrzejem  
 Doboszem odc. 18ny 
13:50 Okrasa łamie przepisy odc. 205
14:25 Mistrzowie odc. 2 - serial
16:00 Sanatorium miłości odc. 9
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 3 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Bezpieczna przystań
22:35 Knockout Boxing Night w Łomży  
 Boks
00:40 Pluton - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 515 - serial

06:30 Mango - Telezakupy

08:35 Brzydula odc. 235 - serial

09:10 Big Brother odc. 1

10:05 Big Brother odc.2

11:05 Big Brother odc. 3

12:05 Ukryta prawda odc. 297 - serial

13:05 Ukryta prawda odc. 298 - serial

14:05 Alexander: Okropny, straszny,  

 niezbyt dobry, bardzo zły dzień 

 - komedia

15:45 Naga broń - komedia

17:35 Książę w Nowym Jorku 

  - komedia

20:00 Big Brother Raport odc. 1

20:35 Batman - film 

23:10 Big Brother Nocą odc. 1

23:45 Nędznicy - musical

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 22 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 23 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 24 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 25 - serial
8:05 Flintstonowie odc. 25 - serial
8:40 Flintstonowie odc. 26 - serial
9:10 Dzielna Mysz - serial
9:30 Tom i Jerry: Magiczny pierścień  
 - film
10:35 Policjantki i policjanci odc. 505  
 - serial
11:35 Policjantki i policjanci odc. 506  
 - serial
12:35 Policjantki i policjanci odc. 507  
 - serial
13:35 STOP Drogówka odc. 197 
14:45 Potyczki z tatą - komedia
17:00 Kosmiczny mecz - komedia
19:00 Galileo odc. 732
20:00 Policjantki i policjanci odc. 508  
 - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 509  
 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 271 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 272 - serial
00:00 Podróż do piekła - horror
01:50 Polityka na ostro

06:00 Pan wzywał, Milordzie? odc. 1  
 s. 4 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 12 s. 4
07:50 Tajemnice medyczne  
 odc. 12 - serial
08:50 Co ludzie powiedzą? odc. 
 10 s. 5 - serial
09:25 13. posterunek odc. 8 s. 2 - serial
10:05 13. posterunek odc. 9 s. 2 - serial
10:30 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 162 s. 4 - serial
11:25 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 163 s. 4 - serial
12:20 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 164 s. 4 - serial
13:15 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 165 s. 4 - serial
14:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 166 s. 4 - serial
15:05 Rodzinny interes odc. 11 - serial
16:00 Rodzinny interes odc. 12 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 13 - serial
18:00 Rodzinny interes odc. 14 - serial
19:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial
20:00 Skarb narodów: Księga tajemnic  
 - film
22:20 Kroniki Riddicka - film
00:50 To już jest koniec - komedia

07:05 Informacje kulturalne

07:25 Dziewczyny, bądźcie dla 

  nas dobre na wiosnę

08:30 Karino odc. 13 - serial

08:55 Klub profesora Tutki  

  odc. 1 - serial

09:20 Tygodnik kulturalny

10:15 Bjork - film

11:20 Jutro wstanę rano i oparzę 

  się herbatą - komedia

13:05 Cała prawda o Wacławie  

 Felczaku

14:15 Historia kina w Popielawach  

 - film

16:00 One. Kobiety Kultury odc. 3

16:35 Matnia - dramat

18:35 Dranie w kinie odc. 51

19:15 United Kingdom of Pop 

  odc. 2 - film

20:20 Pan Turner - film

23:00 Just Let Go: Lenny Kravitz  

 Live - film

00:10 Długi weekend - horror

06:15 Był taki dzień odc. 510
06:20 Dziennik telewizyjny
07:05 Wszystkie kolory świata 
  odc. 22 - serial
08:05 Koło się kręci odc. 12
08:20 Zakochaj się w Polsce 
  odc. 30 s. 1
08:45 Zaklęty dwór odc. 7 - serial
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 194
10:35 Źródła naszej cywilizacji 
  odc. 5 - film
11:40 Bizancjum: opowieść o trzech  
 miastach odc. 1 - film
12:40 Opowieści o Yellowstone 
  odc. 3 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 53
14:15 Z Andrusem po Galicji odc. 11
14:45 Amerykańska broń odc. 2 - film
15:45 Spór o historię odc. 24
16:25 Historia jedzenia  
 po amerykańsku odc. 2 - serial
17:35 Marzyciele odc. 23
18:00 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 1 - serial
19:05 Błękitna Armia 1917-1919 - film
20:25 Normandia. Ostatni bohaterowie  
 desantu odc. 2 - film
21:30 Stawka większa niż życie 
 odc. 12 - serial
22:45 Karski i władcy ludzkości - film
23:55 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 9 - serial
01:45 Syberiada polska - dramat

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty na każdy dzień
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 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
14:00 Kraina Boga - film
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Historia PL - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
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. 9 - serial
22:50 Iluminator - film
23:45 Dinozaury z Krasiejowa - film

05:50 Barwy szczęścia odc. 2024 
 - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2025 
 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1429 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 320
11:50 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 16
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 45
13:25 Na sygnale odc. 224 - serial
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 121  
 s. 10 - serial
16:15 Rodzinka.pl odc. 255 - serial
16:40 Słowo na niedzielę
16:55 Zmiennicy odc. 4 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 40
20:05 Dance Dance Dance odc. 7
21:10 Dance Dance Dance odc. 8
22:15 Sierocki na sobotę odc. 14
23:15 Nowe życie - thriller
01:00 Zabójczy układ - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1145

11:00 Na Wspólnej odc. 2842 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2843 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2844 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2845 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 3 s. 4

14:25 Agent - gwiazdy odc. 4 s. 4 

15:25 Efekt domina odc. 3 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 2 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 4 s. 5

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy 

19:45 Uwaga! odc. 5621

20:00 Kac Vegas III - komedia

22:05 Sąsiedzi - komedia

00:10 Szybcy i wściekli V - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:45 Tarzan i Jane - film

10:15 Ewa gotuje odc. 355

10:15 Ewa gotuje odc. 355

10:45 Sekrety rodziny odc. 7 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 8 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 9 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 35 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

  odc. 42 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

  odc. 44 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 53

17:45 SuperPies odc. 16

18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 152

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 413 - serial

20:05 Smerfy II - film

22:20 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 102 s. 11

00:35 Obsesja zazdrości - thriller

08:35 Brzydula 10:35 Policjantki 
i policjanci

10:30 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:30 Karino 09:55 Okrasa łamie 

przepisy

05:50 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Odkrywszy tajemnicę templariuszy, Benjamin 
Gates stał się znanym poszukiwaczem skarbów. 
Dzięki pomocy ojca odnajduje kilkanaście 
zaginionych kart z dziennika zabójcy prezydenta 
Abrahama Lincolna

Po śmierci ojca Alan przeżywa załamanie nerwowe. 
Żeby mu pomóc, koledzy postanawiają odwieźć go do 
ośrodka na odwyk. Niestety, w tym samym czasie pan 
Chow ucieka z tajskiego więzienia.

„Kac Vegas w III”
(2013r.) TVN 20:00

„Skarb narodów: Księga Tajemnic”
(2007r.) TV PULS 20:00



Niedziela, 24 marca 2019

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3454
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. 117
09:05 Ziarno odc. 700
09:35 Puchar Świata w Planicy  
 Loty narciarskie
10:00 Puchar Świata w Planicy Loty  
 narciarskie
12:00 Między ziemią a niebem
12:10 Anioł Pański
12:25 Między ziemią a niebem
12:45 Misja w Afryce odc. 8 - serial
13:05 Z pamięci - rozmowy  
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 19
13:15 Niedźwiedzie w krainie śniegu  
 - film
14:10 Wokół mórz odc. 3 - serial
14:45 To był rok! odc. 3
16:00 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 71
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Ojciec Mateusz odc. 267 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Polska - Łotwa: studio Piłka  
 nożna
20:35 Polska - Łotwa Piłka nożna
23:00 Paszporty Paragwaju - film
00:05 Bezpieczna przystań

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 24 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 25 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 26 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 27 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 26 - serial

08:40 Flintstonowie odc. 27 - serial

09:10 Dzielna Mysz odc. 13 - serial

09:30 Tom i Jerry: Magiczna fasola - film

10:30 Galileo odc. 731

11:30 Galileo odc. 732

12:40 Marmaduke - pies na fali 

 - komedia

14:30 Air America - film

16:50 Ja Cię kręcę odc. 4 s. 1

19:00 Galileo odc. 733

20:00 Obcy - ósmy pasażer „Nostromo”  

 - film

22:35 Wywiad z wampirem - horror

01:00 Ameryka pod ostrzałem 

 odc. 1 - serial

05:35 Flash odc. 11 - serial

06:15 Flash odc. 12 - serial

07:10 Przygody Merlina odc. 13 

 s. 3 - serial

08:10 Przygody Merlina odc. 1 s.  

 4 - serial

09:05 Bibliotekarze odc. 5 s. 2 - serial

09:55 Bibliotekarze odc. 6 s. 2 - serial

10:50 Żandarm się żeni - komedia

12:25 Dzieciak - komedia

14:35 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - film

15:45 Góra czarownic - film

17:40 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - film

20:00 W obronie własnej - film

21:50 Litewski przekręt - komedia

23:50 Skorpion odc. 16 s. 3 - serial

00:50 Dyżur odc. 6

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 39

07:45 Dranie w kinie odc. 51

08:30 Wszystkie stworzenia  duże  

 i małe odc. 12 s. 3 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 6

10:45 Najdzielniejszy z rycerzy Opera 

12:00 Trzeci punkt widzenia odc. 281

12:40 Pan Turner - film

15:10 Chuligan literacki odc. 119

15:45 Ravel/Cherkaoui/Verbruggen  

 - film

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 534

18:05 Recital Ireny Santor

18:45 Koncert na 707 ulic - film

19:35 Jej portret - recital Ireny Santor  

 odc. 20

20:25 O jeden most za daleko - dramat

23:20 Scena alternatywna odc. 81

23:50 Trzeci punkt widzenia odc. 281

00:30 Nawet nie wiesz, jak bardzo cię  

 kocham - film

06:15 Był taki dzień odc. 511
06:25 Dziennik telewizyjny
07:05 Życie odc. 1 - serial
08:10 Święty Augustyn odc. 5
09:15 Szaleństwa panny Ewy 
  odc. 1 - serial
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 195
10:45 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 6 - film
11:50 Planeta dinozaurów odc. 3 - serial
12:55 Afryka odc. 4 - serial
13:55 Archiwum zimnej wojny odc. 10
14:40 Stawka większa niż życie 
 odc. 12 - serial
15:50 Tajemnice Państwa Podziemnego  
 odc. 4 - serial
16:20 Anioły Żegoty - film
17:15 Niezwykłe dwudziestolecie. 
` Historia gospodarcza II RP odc. 3 
 - serial
17:50 Kariera Nikodema Dyzmy 
  odc. 2 - serial
18:55 Karski i władcy ludzkości - film
20:00 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial
21:05 Ranczo Wilkowyje - komedia
22:55 Wielki test z historii. 25 lat  
 wolności
00:40 Jak zdobyć pieniądze, kobietę  
 i sławę - komedia

08:00 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
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
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. 17 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym  
 Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków - serial
14:00 Albert Schweitzer - powołanie 
  do Afryki - film
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
15:10 Dzieje Apostolskie odc. 2 - serial
16:00 Informacje dnia
17:00 Gorzkie żale
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja
21:45 Kaplica Pamięci
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy - z daleka  
 widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2027  

 - serial

06:25 Barwy szczęścia odc. 2028  

 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1430 

  - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:45 Wielkie koty w domu  

  odc. 3 - serial

11:50 Zawodowcy - western

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Rodzinka.pl odc. 254 - serial

15:45 Dance Dance Dance odc. 7

16:55 Dance Dance Dance odc. 8

17:55 Zainwestuj w marzenia 

  odc. 3 - serial

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport

18:35 Paszporty Paragwaju - film

19:30 Rodzinka.pl odc. 255 - serial

20:05 Pan i pani Killer - komedia

21:55 Dzikie historie - komedia

00:05 Głośniej od bomb - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1146

11:00 Efekt domina odc. 4 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 894

12:00 Diagnoza odc. 4 s. 4 - serial

13:00 Miłość od kuchni odc. 1

14:00 Evan Wszechmogący - komedia

16:00 Dobry dinozaur - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 1

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy

19:45 Uwaga! odc. 5622

20:00 MasterChef Junior odc. 4 s. 4

21:35 Iron Man III - film

00:10 Big Brother Tydzień odc. 1

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Asterix na olimpiadzie - komedia

11:15 Piorun - film

13:30 Smerfy II - film

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 102 s. 11

17:45 Nasz nowy dom odc. 134

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 308

20:00 W rytmie serca odc. 44 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 54

23:05 A więc wojna - komedia

01:05 Avatar - film 

05:25 Ukryta prawda odc. 516 - serial

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Big Brother odc. 4

09:35 Big Brother odc. 5

10:35 Zakochani po uszy odc. 37 - serial

11:05 Zakochani po uszy odc. 38 - serial

11:35 Zakochani po uszy odc. 39 - serial

12:05 Zakochani po uszy odc. 40 - serial

12:40 Podróż na sto stóp - komedia

15:15 Batman - film

17:50 Zaplątani - film

20:00 Big Brother Arena odc. 2

21:30 Niezgodna - film

00:25 Człowiek tai chi - film

10:35 Zakochani po uszy 10:30 Galileo

05:35 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

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

Dziennikarz przeprowadza wywiad z tajemniczym 
mężczyzną podającym się za wampira żyjącego 
od dwustu lat. Louis opowiada, jak uległ czarowi 
wampira Lestata i wpadł w jego sidła.

Bóg potrzebuje pomocnika, który mógłby 
zrealizować jego plan. Wybór pada na prezentera 
wiadomości w stacji telewizyjnej, Evana Baxtera, 
który został wybrany do Kongresu.

„Evan Wszechmogący”
(2007r.) TVN 14:00

„Wywiad z wampirem”
(1994r.) TV 4 22:35



Poniedziałek, 25 marca 2019

14:00 Elif

06:20 Jeden z dziesięciu
06:50 Jaka to melodia?
07:20 Planeta lasów odc. 3 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 43 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 95 s. 8 
  - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 59 
  s. 5 - serial
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 27
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda
12:30 Wójt roku 2018 odc. 23
12:50 Niedźwiedzie w krainie śniegu  
 - film
14:00 Elif odc. 451 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
16:05 Wieczna miłość odc. 140 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3455, Telenowela 
18:30 Korona królów odc. 194 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 104 - serial
21:00 Doktor Halina
22:15 Ekstradycja odc. 1 - serial
23:25 Diabelne szczęście - film
00:25 Przyjaciel do końca świata 
 - komedia

05:45 Ukryta prawda odc. 517 - serial
06:45 Sąd rodzinny odc. 39 - serial
07:45 Szpital odc. 237 - serial
08:45 Big Brother Tydzień odc. 1
09:50 Big Brother Pobudka odc. 5
09:55 Kulisy sławy extra odc. 3 s. 2
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 46 - serial
12:35 Ukryta prawda odc. 301 - serial
13:35 Big Brother Popołudnie odc. 5
13:40 Sąd rodzinny odc. 40 - serial
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska  
 odc. 77 - serial
15:40 Szpital odc. 238 - serial
16:40 Big Brother Podwieczorek odc. 5
16:45 Gotowe na wszystko odc. 7 
  s. 4 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 23 s. 5 - serial
18:10 Singielka odc. 10
18:45 Singielka odc. 11
19:20 Doradca smaku odc. 10 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 41 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 6
21:00 Psy - film
23:20 Big Brother Nocą odc. 5
23:55 Mgła - horror
01:50 Moc magii odc. 435

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 20 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 70 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
  odc. 71 - serial
07:55 Nasz nowy dom odc. 71
08:55 Septagon odc. 49 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 49
11:25 Anatomia głupoty odc. 2 - serial
11:55 Galileo odc. 730
12:55 Detektywi w akcji odc. 144 
  - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 73
14:55 Gliniarz i prokurator odc. 51 
  - serial
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 52 
  - serial
16:55 Policjantki i policjanci odc. 509 
  - serial
18:00 Septagon odc. 53 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 510 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 273 - serial
21:00 Nokaut odc. 3 - serial
22:00 Gwiazdy polskiego kabaretu 
  odc. 16
23:00 Jarhead 3: Oblężenie - dramat
01:05 STOP Drogówka odc. 196

06:00 Słodka miłość odc. 6

07:00 Zbuntowany anioł odc. 184

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 166 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 30 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 

  s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 

  s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 5 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 42 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 31 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 16 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 166 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 167 s. 4 - serial

20:00 Nieobliczalny - film

22:00 Pod ścianą - film

00:00 W obliczu ciemności - film

01:45 Taki jest świat odc. 12 s. 4

07:00 Teledyski

07:35 Rzecz Polska odc. 2

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Wdech – wydech -film

08:55 Fachowiec - dramat

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 1 - serial

11:55 Tajemnica Enigmy odc. 2 - serial

12:45 Studio Kultura - rozmowy

13:05 Spotkania z muzyką odc. 6

14:15 Syzyfowe prace- -film

16:10 Zmruż oczy - komedia

17:45 Solo na ugorze - film

18:00 Dejmek - film o Kazimierzu  

 Dejmku - film

19:05 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 65,

19:40 Videofan odc. 104

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Nocny recepcjonista  

  odc. 4 - serial

21:15 Fale - dramat

22:45 Antyfonie odc. 8 - serial

23:20 Na Zachodzie bez zmian 

  - dramat

01:40 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 512

06:55 Dziennik telewizyjny

07:50 Chłopi odc. 8 - serial

08:55 Ex libris

09:25 Honor generała - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 153

11:05 Opowieści o Yellowstone 

  odc. 3 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 7

12:20 Czas honoru odc. 6 - serial

13:20 Cesarskie cięcie - komedia

15:15 Afryka odc. 4 - serial

16:10 Spór o historię odc. 193

16:45 Londyńskie dni generała 

  Sikorskiego - serial

17:55 Było, nie minęło - kronika  

 zwiadowców historii

18:30 Flesz historii 

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 8 

19:05 Chłopi odc. 10 - serial

20:10 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 9 - serial

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 14

22:35 Marzyciele odc. 23

23:10 Wojna stuletnia odc. 1 - serial

00:05 Jak to z tym marcem było...? - film

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
09:30 Wizyta papieża Franciszka  
 w Loreto w Sanktuarium  
 Świętego Domu
09:45 Msza św. Pod przewodnictwem  
 papieża Franciszka
11:00 Zrozumieć wartość życia 
 - rozmowa z dr Wandą  
 Półtawską
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria - syryjska mozaika
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Cioteczka Reportaż 
12:50 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Lato marzeń - film
15:30 Zrozumieć wartość życia 
 - rozmowa z dr Wandą  
 Półtawską
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
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
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 Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
23:00 Słuszna walka 

05:55 O mnie się nie martw odc. 121  
 s. 10 - serial
06:45 Coś dla Ciebie odc. 181
07:20 Na sygnale odc. 26 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 15
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 321
11:25 Rodzinka.pl odc. 139 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2028 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 50 - serial
14:10 O mnie się nie martw odc. 121  
 s. 10 - serial
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy  
 rozdział odc. 59 - serial
15:50 Zainwestuj w marzenia 
 odc. 4 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:10 Więzień miłości odc. 25 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 33 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 16
19:10 Muzeum polskiej piosenki odc. 1
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 33
19:35 Barwy szczęścia odc. 2028 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2029 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 93
20:55 M jak miłość odc. 1431 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 17 s. 2 - serial
22:50 Zainwestuj w marzenia 
 odc. 4 - serial
23:00 Terror w podziemiach 
 odc. 3 - dramat
23:55 Sfora odc. 9 - serial
01:05 Dzikie historie - komedia

05:50 Uwaga! odc. 5622

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 4 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 4

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2419

11:00 Ukryta prawda odc. 1010 - serial

12:00 Szpital odc. 899 - serial

13:00 Szkoła odc. 662 - serial

14:00 19+ odc. 363 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2

15:30 Szkoła odc. 663 - serial

16:30 19+ odc. 364 - serial

17:00 Szpital odc. 900 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1011 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy

19:50 Uwaga! odc. 5623

20:10 Doradca smaku odc. 13 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2846 - serial

20:55 Milionerzy odc. 244 

21:30 Odwróceni - ojcowie i córki 

  odc. 5 - serial

22:30 Śmiertelna głębia - thriller

00:55 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 681 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 682 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 102 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 865 - serial
12:00 Gliniarze odc. 146 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 847 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2849 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 893 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4114
16:30 Na ratunek 112 odc. 316 - serial
17:00 Gliniarze odc. 306 s. 6 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2850 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 414 - serial
20:10 Avatar - film
23:35 Ślad odc. 45 - serial
00:45 Uprowadzona II - film

15:40 Szpital 12:55 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Tajemnice Enigmy 10:30 Sensacje XX wieku

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

Sparaliżowany były komandos otrzymuje 
propozycję, która może mu przywrócić sprawność 
ruchową. Na księżycu planety Polyphemus ma 
infiltrować mieszkających tam Na’vi, by pomóc 
ludziom ich pokonać.

Funkcjonariusz SB zostaje przeniesiony do policji 
kryminalnej. Podczas akcji, której celem jest ujęcie 
członków międzynarodowej grupy przestępczej, 
giną trzej policjanci z jego oddziału.

„Psy”
(1992r.) TVN 7 21:00

„Avatar”
(2009r.) Polsat 20:10



Wtorek, 26 marca 2019

07:05 Elif

05:50 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 140 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 451 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 44 s. 4 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 96 s. 8 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 60 
 s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 194 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Struś - życie w biegu - film
13:50 To był rok! - Kulisy
14:00 Elif odc. 452 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 104 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 141 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3456
18:30 Korona królów odc. 195 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Leśniczówka odc. 105 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 11
21:40 Echo serca odc. 11 - serial
22:35 Kompania X odc. 25 s. 3 - serial
23:30 Miasto gniewu odc. 17 s. 2 
 - serial
00:15 Tylko dla twoich oczu - film

05:45 Ukryta prawda odc. 518 - serial
06:45 Sąd rodzinny odc. 40 - serial
07:45 Szpital odc. 238 - serial
08:45 Big Brother odc. 6
09:40 Doradca smaku odc. 10 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 6
09:55 Zakochani po uszy odc. 41 
 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 47 - serial
12:35 Ukryta prawda odc. 302 - serial
13:35 Big Brother Popołudnie odc. 6
13:40 Sąd rodzinny odc. 41 - serial
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 78 - serial
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 78 - serial
15:40 Szpital odc. 239 - serial
16:40 Big Brother Podwieczorek odc. 6
16:45 Gotowe na wszystko odc. 8 
 s. 4 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 24 s. 5 - serial
18:10 Singielka odc. 12
19:20 Doradca smaku odc. 11 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 42 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 7
21:00 Mr Brooks - thriller
23:30 Big Brother Nocą odc. 6
00:05 Imperium wilków - thriller

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 21 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 71 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 72 - serial
07:55 Nasz nowy dom odc. 73
08:55 Septagon odc. 53 - serial
09:55 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 50
11:55 Galileo odc. 731
12:55 Detektywi w akcji odc. 145 
 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 74
14:55 Gliniarz i prokurator odc. 53 
 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 54 
 - serial
16:55 Policjantki i policjanci odc. 510 
 - serial
18:00 Septagon odc. 54 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 511 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 274 - serial
21:00 Nokaut odc. 4
22:00 Selekcja odc. 1 - film
22:50 Obcy - ósmy pasażer „Nostromo” 
 - film
01:15 Zagadkowe zgony odc. 1 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 7

07:00 Zbuntowany anioł odc. 185

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 167 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 16 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 31 

 s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 

  s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 7 

  s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 6 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 43 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 32 

 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 16, - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 17 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 167 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 168 s. 4 - serial

20:00 Krwawa rozgrywka -film

22:10 W obronie własnej - film

00:10 Pod ścianą - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Wycieczka chóru - film

08:40 Doradcy króla Hydropsa - film

09:15 Zmruż oczy - komedia

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 3 - serial

11:50 Tajemnica Enigmy odc. 4 - serial

12:45 Studio Kultura - rozmowy

13:05 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 534

13:55 Braciszek - film

15:50 Rozmowy istotne odc. 60

16:25 Tatarak - dramat

18:00 Fabryka hitów odc. 4 - serial

19:00 Teledysk 

19:25 Antyfonie odc. 8 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Royal Opera House: Norma

23:15 Wesele w Sorrento - komedia

01:10 One. Kobiety Kultury odc. 3

06:50 Był taki dzień odc. 513
06:55 Dziennik telewizyjny
07:30 Koło się kręci odc. 2
07:50 Chłopi odc. 9 - serial
08:55 Flesz historii
09:20 Londyńskie dni generała 
 Sikorskiego odc. 1 - serial
10:25 Sensacje XX wieku odc. 156
10:55 Spór o historię odc. 184
11:30 Śladami historii odc. 52 - serial
12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 8
12:20 Czas honoru odc. 7 - serial
13:15 Życie. Trudna sztuka przetrwania 
  odc. 1 - film
14:20 Śpiew Syreny - film
15:35 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 68
16:10 Marzyciele odc. 23
16:40 Sokoły wolności - film
17:40 Było, nie minęło - kronika 
  zwiadowców historii
18:10 Ale nam się wydarzyło... Jan 
 Paweł II odc. 10
18:25 Polska Kronika Filmowa odc. 8
18:40 Chłopi odc. 11 - serial
19:45 Polskie państwo podziemne 
 1939-1945 - film
21:00 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2 - film
22:00 Po PRL-u odc. 4
22:40 Syberiada polska - dramat
01:00 Sensacje XX wieku odc. 147

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:40 Zrozumieć wartość życia 
 - rozmowa z dr Wandą Półtawską
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 Pielgrzymka WSKSiM na Jasną 
 Górę
13:10 Sanktuaria polskie
13:30 Mały Katyń - Obóz NKWD 
 w Trzebusce
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 115 - serial
14:50 Nieznani bohaterowie - film
15:40 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
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
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 Ostateczne rozwiązanie - dramat
23:45 Toliara - film

05:55 M jak miłość odc. 143 - serial
06:50 Powrócić w góry
07:15 Na sygnale odc. 27 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 16
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 322
11:25 Rodzinka.pl odc. 140 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2029 
  - serial
12:30 Koło fortuny Rozrywka 
13:15 Miłosne potyczki odc. 51 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1431 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy  
 rozdział odc. 60 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 26 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 34 s. 2 - serial
19:10 Przepis dnia odc. 17
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 15
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 29
19:40 Barwy szczęścia odc. 2029 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2030 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 94
20:55 M jak miłość odc. 1432 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Nestorzy narzucają tempo - film
00:10 Za marzenia odc. 17 s. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 13 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2420

11:00 Ukryta prawda odc. 1011 - serial

12:00 Szpital odc. 900 - serial

13:00 Szkoła odc. 663 - serial

14:00 19+ odc. 364 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2

15:30 Szkoła odc. 664 - serial

16:30 19+ odc. 365 - serial

17:00 Szpital odc. 901 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1012 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy

19:50 Uwaga! odc. 5624

20:10 Doradca smaku odc. 14 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2847 - serial

20:55 Milionerzy odc. 245

21:30 Diagnoza odc. 5 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 18 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1154

00:05 36,6 °C odc. 4 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 683 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 684 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 103 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 866 - serial
12:00 Gliniarze odc. 147 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 848 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2850 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 894 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4115
16:15 Interwencja odc. 4115
16:30 Na ratunek 112 odc. 317 - serial
17:00 Gliniarze odc. 307 s. 6 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2851 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich  
 odc. 415 - serial
20:05 Uprowadzona II - film
22:00 Ślad odc. 46 - serial
23:00 Sprawiedliwość ulicy - thriller
01:20 Tajemnice losu odc. 3247

15:40 Szpital 12:55 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Tajemnice Enigmy 10:25 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Pan Brooks, przykładny mąż i ojciec, szanowany 
obywatel nagrodzony tytułem „Człowieka roku” 
w Portland, prowadzi podwójne życie. Pod 
maską człowieka bez skazy skrywa mordercze 
instynkty.

Emerytowany agent CIA Bryan Mills organizuje 
dla rodziny wakacje w Stambule. On i jego była 
żona Lenore zostają porwani. Tylko córce, Kim, 
udaje się uciec.

„Uprowadzona II”
(2012r.) Polsat 20:05

„Mr Brooks”
(2007r.) TVN 7 21:00



Środa, 27 marca 2019

14:00 Elif

05:50 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 141 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 452 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 45 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 97 s. 8 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 61 
 s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 195 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Australia. Inwazja obcych - film
14:00 Elif odc. 453 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 105 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 142 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3457
18:30 Korona królów odc. 196 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 106 - serial
21:00 Starsky i Hutch - komedia
22:50 Miasto duchów. Rakka - film
00:30 Bez tożsamości odc. 27 
 s. 2 - serial

05:45 Ukryta prawda odc. 519 - serial
06:45 Sąd rodzinny odc. 41 - serial
07:45 Szpital odc. 23 - serial
08:45 Big Brother odc. 7
09:40 Doradca smaku odc. 11 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 7
09:55 Zakochani po uszy odc. 42 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 48 - serial
12:35 Ukryta prawda odc. 303 - serial
13:35 Big Brother Popołudnie odc. 7
13:40 Sąd rodzinny odc. 42 - serial
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 79 - serial
15:40 Szpital odc. 240 - serial
16:40 Big Brother Podwieczorek odc. 7
16:45 Gotowe na wszystko odc. 9 
 s. 4 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 1 s. 5 - serial
18:10 Singielka odc. 14
18:45 Singielka odc. 15
19:20 Doradca smaku odc. 15 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 43 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 8 
21:00 Teoria wszystkiego - film
23:35 Big Brother Nocą odc. 7
00:10 Jonestown - raj utracony - film

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 22 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 72 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
  odc. 73 - serial
07:55 Nasz nowy dom odc. 77
08:55 Septagon odc. 54 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 51
11:25 Anatomia głupoty odc. 3 - serial
11:55 Galileo odc. 732
12:55 Detektywi w akcji odc. 146 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 75
14:55 Gliniarz i prokurator odc. 55 
  - serial
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 56 
  - serial
16:55 Policjantki i policjanci odc. 511 
  - serial
18:00 Septagon odc. 55 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 512 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 275 - serial
21:00 Jarhead 3: Oblężenie - dramat
23:05 Wywiad z wampirem - horror
01:40 Żona dla milionera odc. 5

06:00 Słodka miłość odc. 8
07:00 Zbuntowany anioł odc. 186
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
  odc. 168 s. 4 - serial
09:00 Rodzinny interes odc. 17 - serial
10:00 Zaklinaczka duchów odc. 32 
  s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 7 
  s. 24 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 
  s. 24 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
  odc. 7 s. 5 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
  odc. 44 s. 2 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 33 
  s. 2 - serial
16:00 Rodzinny interes odc. 17 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 18 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
  odc. 168 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
  odc. 169 s. 4 - serial
20:00 Protektor - film
21:55 Siła rażenia - film
23:55 Code Black: Stan krytyczny 
  odc. 16 - serial
00:50 Flash odc. 11 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Dzień listopadowy - dramat

09:20 Tatarak - dramat

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 5 - serial

11:55 Tajemnica Enigmy odc. 6 - serial

12:40 Studio Kultura - rozmowy

12:55 Czy te oczy mogą kłamać

14:00 Śmierć jak kromka chleba 

  - dramat

16:15 Hania - film

18:00 Sol Gabetta - Część mojej 

  duszy - film

19:05 Teledyski Program muzyczny 

19:25 Chuligan literacki odc. 120

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Cierpkie mleko - dramat

22:00 Pegaz odc. 121

22:45 Lo i stało się. Zaduma 

  nad światem w sieci - film

00:30 Jazz & the Philharmonic

06:50 Był taki dzień odc. 514
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Chłopi odc. 10 - serial
08:35 Ale nam się wydarzyło... Jan 
 Paweł II odc. 9
08:50 Archiwum zimnej wojny odc. 10
09:35 Sokoły wolności - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 157
11:05 Polskie państwo podziemne 
 1939-1945 - film
12:15 Polska Kronika Filmowa odc. 8
12:30 Czas honoru odc. 8 - serial
13:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial
14:35 Karski i władcy ludzkości - film
15:40 Wojna stuletnia odc. 1 - serial
16:45 Przez Wilhelmshaven i Maczków 
  - film
17:45 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
18:10 Niezwykłe dwudziestolecie. 
  Historia gospodarcza II RP 
 odc. 4 - serial
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 8
18:55 Chłopi odc. 12 - serial
20:00 Tajne akta III Rzeszy odc. 1 
  - serial
21:00 Ostatnia bitwa Wikingów - film
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
  odc 1 - serial
22:35 Wyklęty - dramat
00:30 Śladami pułkownika - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna  
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 22 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Oratorium średniowieczne „Ordo 
 Virtutum” św. Hildegardy 
 z Bingen
13:40 Wenezuela - San Félix
14:00 Ostateczne rozwiązanie - dramat
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 
17:00 Po stronie prawdy
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków odc. 7 
  - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
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 Szlif księżnej - film
23:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
23:50 Kazembe - film

05:50 M jak miłość odc. 1432 - serial
06:45 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 28 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 17
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie  
  - ekstra odc. 323
11:25 Rodzinka.pl odc. 141 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2030 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 52 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1432 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy  
 rozdział odc. 61 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Więzień miłości odc. 27 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport
18:40 Rodzinka.pl odc. 35 s. 2 - serial
19:10 Przepis dnia odc. 18
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 41
19:25 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 27
19:35 Barwy szczęścia odc. 2030 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2031 
  - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 41 - serial
20:55 Na dobre i na złe odc. 737 
  - serial
21:55 Na sygnale odc. 225 - serial
22:35 Zakochani w Rzymie - komedia
00:35 O mnie się nie martw odc. 121 
 s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 14 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2421

11:00 Ukryta prawda odc. 1012 - serial

12:00 Szpital odc. 901 - serial

13:00 Szkoła odc. 664 - serial

14:00 19+ odc. 365 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2

15:30 Szkoła odc. 665 - serial

16:30 19+ odc. 366 - serial

17:00 Szpital odc. 902 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1013 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy

19:50 Uwaga! odc. 5625

20:10 Doradca smaku odc. 15 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2848 - serial

20:55 Milionerzy odc. 246

21:30 Agent - gwiazdy odc. 5 s. 4

22:30 Amok - thriller

00:45 American - Horror Story: Murder  

 House odc. 8 -serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 685 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 686 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 104 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 867 - serial
12:00 Gliniarze odc. 148 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 849 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2851 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 895 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4116
16:30 Na ratunek 112 odc. 318 - serial
17:00 Gliniarze odc. 308 s. 6 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2852 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 190 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 544 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All Together 
  Now odc. 12 s. 2
22:05 Ślad odc. 47 - serial
23:05 12 rund II - film
01:05 28 dni - komedia

14:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

16:55 Policjantki 
i policjanci 11:00 Tajemnica Enigmy 10:30 Sensacje XX wieku

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

Historia jednego z najwybitniejszych umysłów, 
słynnego astrofizyka Stephena Hawkinga, który 
od 21. roku życia zmaga się ze stwardnieniem 
zanikowym bocznym. Gdy dowiaduje się, że 
zostały mu 2 lata życia, poznaje i zakochuje się 
w Jane Wilde.

Nowożeńcy, Antonio i Milli, przyjeżdżają do 
Rzymu. Milli gubi się w drodze do fryzjera. 
Przerażony Antonio, który ma przedstawić żonę 
rodzinie, prosi prostytutkę Annie, by ją udawała.

„Teoria wszystkiego”
(2014r.) TVN 7 21:00

„Zakochani w Rzymie”
(2012r.) TVP 2 22:35

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC 22.12-19.01

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

PASZTECIKI (kibiny) 
Składniki na ciasto (60szt.): 
Mąka pszenna – 1,00 kg (typ500)
Margaryna – 0,30 kg
Drożdże – 0,10 kg
Śmietana – 0,25 kg (reguluje gęstość ciasta)
Jajka – 2 szt.
Żółtka – 2 szt.
Sól – szczypta
Dodatkowo – jajka 2 szt. do smarowania ciasta
Posypka : sezam biały, siemię lniane
TEMPERATURA PIECZENIA 180 stopni C
Składniki na farsz: 
Szpinak – 0,25 kg(świeży lub mrożony)
Cebula – 0,10 kg
Masło lub olej – 0,05 kg
Jajka – 2 szt.
Czosnek – 2;3 ząbki (do smaku)
Sól i pieprz mielony do smaku

Sposób wykonania:
Na stolnicę wyłożyć margarynę, dodać mąkę i sól, posiekać  tłuszcz do wielkości ziarna grochu, dodać po-

kruszone drożdże, jajka i śmietanę, posiekać i połączyć rękoma w jedną kulę. Ciasto wyrobić i pozostawić do 
wyrośnięcia, oprószyć mąką i przykryć ściereczką. Gdy ciasto powiększy swoją objętość, 3 x przebijać. 

Gotowe pulchne ciasto podzielić na trzy części. Każdą część przed wałkowaniem przerobić, by ciasto było 
elastyczne ale nie pulchne.

Wałkować ciasto od środka na zewnętrzne strony. Wykrawać krążki większe niż średnica szklanki. Każdy 
krążek nadziewać farszem i zlepiać jak tradycyjne pierogi. Ustawiać zlepieniem do góry (nie kłaść) na blasze, 
smarować rozbełtanym jajkiem i posypać ziarnami. Wstawić do pieca  nagrzanego do 180 stopni C. i piec do 
uzyskania „złotego koloru”.

doprawić. 
Farsz szpinakowy: Oczyszczoną cebulę posiekać w kostkę, przesmażyć, dodać posiekany czosnek, przesma-

żyć, dodać szpinak, przesmażyć do odparowania wody, doprawić i wystudzić. Jajka ugotować na twardo i posie-
kać . Odparowany szpinak dokładnie połączyć z jajkiem.

Smacznego!
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Nagle wszyscy zaczną zawracać ci głowę i wmawiać, że są zadania, które tylko ty umiesz 
wykonać, a na dodatek trzeba to zrobić zaraz. Zachowaj spokój, za kilka dni okaże się, 
że z części pomysłów szef się wycofał. Bądź ostrożny w sprawach uczuć, ktoś będzie 
chciał cię naciągnąć. Podczas rodzinnych spotkań unikaj jak ognia dyskusji o polityce 
albo pieniądzach.

Dni zaczną mijać tak szybko, że ze zdumieniem będziesz patrzeć w kalendarz. To 
wszystko za sprawą licznych zaproszeń na imprezy towarzyskie. Do pracy, z pracy 
w odwiedziny, potem znów do pracy – i zanim się zorientujesz, będzie koniec mie-
siąca. Dzięki tej aktywności poznasz kogoś, z kim na pewno nie będziesz się nudzić. 
Póki co, baw się.

Ścieżka zawodowa przestaje spełniać twoje oczekiwania. Zatrzymaj się, poświęć czas 
na zastanowienie się, co dalej, dokąd zmierzasz. Po przeanalizowaniu działań, wycią-
gnij wnioski i przystąp do wprowadzania zmian. W miłości bądź romantyczny i delikat-
ny, to bardzo spodoba się partnerowi. Samotne Lwy będą teraz czarujące, z łatwością 
znajdą partnera.

Zapowiadają się spokojne dni. Spraw do załatwienia ubędzie, możesz skupić się na re-
lacjach rodzinnych i kontaktach towarzyskich. Zagraj z dziećmi w planszówki, wybierz 
się na wycieczkę rowerową, zaproś znajomych na grilla. Dobrze ci to zrobi.

Masz szansę osiągnąć sukces finansowy, ale pamiętaj, że nic samo nie spada z nieba. 
Trzeba będzie się wysilić. W stałych związkach spokój i harmonia, będziecie cieszyć się 
ze wspólnie spędzanych chwil. Wolne Wagi będą brylować w towarzystwie i przyciągać 
płeć przeciwną.

Ktoś próbuje podkopać twoją pozycję zawodową. W najbliższym czasie czeka cię walka 
o udowodnienie, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. Nie obawiaj się 
podejmowania ryzykownych działań, wyjdą ci na dobre. Masz oparcie w bliskich.

Jeśli czegoś dotąd nie uporządkowałeś, teraz będzie taka konieczność. Na dodatek 
na szybko musisz uporać się z zaległościami. Źle wpłynie to na twoje samopoczucie. 
Będziesz rozdrażniony i zdenerwowany. Także sytuacja finansowa przysporzy ci kło-
potów.

Gorąco w sprawach zawodowych. Nie bądź zbyt ambitny, niech inni wykażą się inicja-
tywą i ryzykują. Ty spokojnie przeczekaj gorszy czas. Po prostu rób swoje. Nie unikaj 
spotkań towarzyskich. Podczas jednego z nich spotkasz osobę, która uzmysłowi ci, że 
problemy w pracy nie są tak poważne, na jakie wyglądają. Zadbaj o relacje z partne-
rem.

Będziesz musiał wykazać się wyjątkową cierpliwością, co nie leży w twojej naturze. 
Ale przez pochopne działanie możesz wiele stracić. Podejmij decyzję dopiero, kiedy 
będziesz całkowicie pewny swoich racji. Przeżyjesz rozczarowanie, bo osoba z two-
jego otoczenia, którą uważałeś za sympatyczną, okaże się fałszywa. Nie miej oporów, 
zakończ tę znajomość.

Będziesz wyjątkowo optymistycznie nastawiony do świata, a twój świetny nastrój 
udzieli się nawet największym ponurakom. W pracy postawisz na wdrożenie nowego 
rozwiązania, które wszystkim ułatwi realizację obowiązków. Twój dom będzie otwarty 
dla gości, a towarzystwo chętnie skorzysta z zaproszenia na imprezę. Dobra energia 
będzie od ciebie bić.

Układ planet gwarantuje powodzenie w życiu towarzyskim, biznesowym i w sferze fi-
nansów. Jeśli nie wybierasz się na urlop, możesz śmiało inwestować i negocjować 
ważne kontrakty. Wszystko będzie szło jak z płatka. Nie zapominaj o zacieśnianiu więzi 
rodzinnych. Może zorganizujesz przyjęcie w ogrodzie i zaprosisz dalszych krewnych? 

Planety sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości. Masz też szansę na ubicie świet-
nego interesu. Wykorzystaj swoją dociekliwość i spostrzegawczość. Odezwie się ktoś, 
komu dawniej coś obiecałeś. Pamiętaj, żeby dotrzymać słowa, choć będzie to koli-
dować z twoimi planami. Za kilka dni wejdziesz w posiadanie informacji ważnych dla 
życia zawodowego.
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trzeci festiwal dla wyklętych
FESTIWALE  16 marca w lipnowskim kinie Nawojka odbył się III Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Żołnierze 
wyklęci”. Grand prix jurorzy pod przewodnictwem wokalistki zespołu Forteca Magdaleny Janeczek przy-
znali Julii Król

– Ja pierwszy raz byłam na ta-
kim festiwalu w całości, bo zwykle 
jestem w innej roli lub mam inne 
obowiązki – mówiła na zakończe-
nie szefowa jury Magdalena Jane-
czek. – Nie kryję łez wzruszenia, 
jest to piękna inicjatywa. Cieszę się, 
że młodzi w ten sposób chcą upa-
miętniać żołnierzy wyklętych, żoł-
nierzy niezłomnych. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku uczestników 
będzie jeszcze więcej. Walczcie o tę 
pamięć przez słowa i muzykę. Dzi-
siaj wygrali tak naprawdę wszyscy, 
bo samo wzięcie udziału w takim 
przedsięwzięciu pokazuje, że pa-
mięć jest ważna, a sposób przeka-
zu, czyli muzyka i tekst, jest jed-
nym z najlepszych.

Na scenie wystąpiło trzydzie-
ścioro sześcioro wokalistów. Za-
brzmiały utwory bardzo znane 
i słyszane po raz pierwszy. Wszyst-
kim uważnie przysłuchiwali się ju-
rorzy: Magdalena Janeczek i Maksy-
milian Migo, czyli wokaliści zespołu 
Forteca oraz dyrektor rypińskiego 
domu kultury Grzegorz Ziomek, 
wikariusz lipnowskiej fary i muzyk 
ks. Bartłomiej Pyka, organista lip-
nowskiej fary Marcin Złakowski. 

W kategorii klas IV/VI szkół 
podstawowych wygrała Amelia 
Rumińska. Drugie miejsce zdobyła 
Sandra Wnukiewicz, trzecie Ka-
rolina Maćkiewicz, a wyróżnienie 
Julia Nowicka. W kategorii klas VII, 
VIII i gimnazjów zwyciężył Szymon 

Buczkowski. Drugie miejsce zdobył 
i Bartosz Rochnowski, i Gabriela 
Brzozowska, a trzecie miejsce za-
równo Zuzanna Worek, jak i Marty-
na Przybyszewska.

Wśród uczniów szkół średnich 
i dorosłych wokalistów pierwsze 
miejsce jurorzy przyznali Kata-
rzynie Popławskiej, a wyróżnienia 
Małgorzacie Gabryszewskiej i Wik-
torii Jankowskiej. Grand prix festi-
walu zdobyła Julia Król.

Nad przebiegiem festiwalu 
czuwał Zbigniew Napiórski, orga-
nizatorem było Miejskie Centrum 
Kulturalne w Lipnie i Stowarzysze-
nie Historyczno-Patriotyczne „Toż-
samość”.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Efekt 500+

Po 3 latach działania programu „Rodzina 500+” 
w dotychczasowej formie można stwierdzić, 
że dobrze spełnia on swoją rolę. Współczyn-
nik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 r. do 1,45 
w roku 2017 – to najwięcej od 1997 r. Co war-
to podkreślić, w Polsce od wielu lat spada liczba 
kobiet w wieku rozrodczym. Mimo to w 2018 r. 
urodziło się w Polsce więcej dzieci niż prognozo-
wał Główny Urząd Statystyczny. GUS zakładał, 
że w 2018 r. urodzi się 360,2 tys. dzieci, a dzisiaj 
wiemy już, że urodziło się ich 387,9 tys.

Inne zmiany

To jednak niejedyne zmiany. Projekt, który znajduje się 

właśnie w konsultacjach społecznych, zakłada m.in. 

wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – 

liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wnio-

sku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone 

dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwaran-

towało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia 

narodzin dziecka. Proponowane jest też wprowadzenie 

rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zacho-

waniem ciągłości – świadczenia wychowawczego dru-

giemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, 

któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł 

przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. – Obecnie, 

w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców 

prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest 

to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające 

dziedziczeniu – tłumaczy szefowa resortu rodziny.

Korzysta co drugie dziecko

Program „Rodzina 500+” to pierwsze po 1989 r. komplek-
sowe narzędzie wsparcia rodzin w Polsce. Za diametral-
ną zmianą postrzegania polityki rodzinnej państwa stoją 
oczywiście zwiększone wydatki na rzecz polskich rodzin. 
W 2015 r. łączne wydatki z budżetu państwa na rzecz pol-
skich rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brut-
to. W 2017 r. było to już 3,11 proc. PKB. Oznacza to wzrost 
o 75 proc.
Od momentu uruchomienia programu „Rodzina 500+” kosz-

tował on blisko 68, mld zł. Z programu korzysta dzisiaj 3,6 
mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do lat 18 (stan 
na koniec grudnia lutego 2019 r.). W praktyce jest to 6 tys. 

zł rocznie na dziecko.

Nowe otwarcie

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie „Rodzina 500+” będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. To największa zmiana w programie zapowiedziana w tzw. Nowej Piątce PiS. Z szacunków Mini-sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wsparcie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci.
Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wy-chowawczych. – Chcemy, by dodatkowe środki z programu „Rodzina 500+” przeznaczane były na rozwój zainteresowań wychowanków, zaję-cia dodatkowe itp. – wskazuje minister Elżbie-ta Rafalska.

Rodzina to inwestycja  

– Chcę powtórzyć to, o czym mówię od 
samego początku, kiedy program „Ro-
dzina 500+” był jeszcze w sferze planów 
– nie możemy patrzeć na te wydatki tyl-
ko z perspektywy kosztów. Rodzina to in-
westycja. Dzisiaj obserwując wzrost liczby 
urodzeń, ogromny spadek ubóstwa i zagro-
żenia ubóstwem, a także poprawę jakości 
życia polskich rodzin, możemy ocenić, że był 
to bardzo dobry pomysł. Co więcej, dobra 
kondycja budżetu państwa i większe wpły-
wy do budżetu umożliwiają nam rozszerzenie 
programu na każde dziecko. Bardzo mnie to 
cieszy – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Co nowego w programie „Rodzina 500+”? 

500 zł na każde dziecko – to największa zmiana 
w programie „Rodzina 500+” zapowiedziana w No-
wej Piątce PiS. Ale niejedyna. Pieniądze wypłacane 
będą też na dzieci umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych, wprowadzony zostanie 
szczególny 3-miesięczny termin na składanie wnio-
sków w przypadku wniosków o świadczenie na nowo-
narodzone dzieci, a także rozwiązanie pozwalające 
na przyznanie z zachowaniem ciągłości świadczenia 
w przypadku śmierci rodzica.

Wnioski w lutym

Zmianie ulegnie też okres świadczeniowy, na jaki ustalane jest prawo 
do świadczenia wychowawczego. Od 2021 r. znacząco przesunięty zo-
stanie moment składania wniosków – z lipca na luty, a także sam okres 
świadczeniowy – dzisiaj jest to październik-wrzesień, a proponowany 
to czerwiec-maj. W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, wnio-
ski składać można online od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierp-
nia. Złożenie wniosku do końca września br. gwarantuje przyznanie 
świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca br. Znacznie uproszczone, na 
wzór działania programu „Dobry start”, zostaną też procedury zwią-
zane ze składaniem wniosków i wydawaniem decyzji.
– Mamy zabezpieczone pieniądze na ten cel – zapewnia minister Elż-
bieta Rafalska. – W tym roku będzie to ok. 9,6 mld zł dodatkowych 
środków w budżecie programu „Rodzina 500+”. W latach kolejnych do-
datkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wy-
niesie ok. 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie – dodaje.
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KALENDARIUM
Czwartek 21 marca
1460 – Wojna trzynastoletnia: wojska polskie rozpoczęły ponowne, 

decydujące oblężenie Malborka.
1918 – I wojna światowa: rozpoczęła się niemiecka ofensywa na 

froncie zachodnim.
1968 – Marzec 68: początek dwudniowego strajku studenckiego 

w Łodzi, na Politechnice Warszawskiej i UW, bojkot zajęć we Wrocławiu.
1995 – Rozpoczęła działalność Canal+ Polska, pierwsza w kraju płat-

na stacja telewizyjna.
Piątek 22 marca
1887 – Józef Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału 

w spisku na życie cesarza Aleksandra III Romanowa, którego autorami 
byli członkowie Frakcji Terrorystycznej Narodnej Woli.

1966 – Podczas pierwszej w historii oficjalnej wizyty arcybiskupa 
Canterbury w Watykanie podpisano deklarację ustanowienia stosunków 
między Kościołami katolickim i anglikańskim.

1987 - Trener kolarski Andrzej Imosa, podczas przejazdu treningo-
wego wraz z grupą podopiecznych przez miejscowość Rudka Bałtowska 
koło Ostrowca Świętokrzyskiego, został zaatakowany przez pijanego na-
pastnika, wskutek czego przewrócił się z rowerem i odniósł śmiertelne 
obrażenia głowy (zmarł 6 kwietnia).

1995 – Ze stacji Mir powrócił na Ziemię rosyjski kosmonauta Wale-
rij Polakow, ustanawiając rekord najdłuższego, nieprzerwanego pobytu 
w kosmosie (437,7 dnia).

Sobota 23 marca
1903 – Bracia Wright złożyli wniosek o przyznanie patentu na ich 

sposób sterowania maszynami latającymi.
1983 – Prezydent USA Ronald Reagan ogłosił w orędziu telewizyj-

nym zainicjowanie tzw. programu „Gwiezdnych wojen”.
1988 - Zbigniew Boniek po raz ostatni (80.) wystąpił w piłkarskiej 

reprezentacji Polski w zremisowanym 1:1 towarzyskim meczu z Irlandią 
Północną w Belfaście.

Niedziela 24 marca
1809 – Wojna na Półwyspie Iberyjskim: pułk lansjerów nadwiślań-

skich dowodzony przez płka Jana Konopkę wydostał się z okrążenia 
hiszpańskiego pod Yevenes, tracąc 89 ludzi.

1944 – W Grotach Ardeatyńskich na przedmieściach Rzymu Niemcy 
rozstrzelali 335 Włochów i Żydów. Zbrodni dokonano w odwecie za za-
mach na kolumnę niemieckiej policji, przeprowadzony dzień wcześniej 
przez członków włoskiego ruchu oporu.

1998 – W Jonesboro w amerykańskim stanie Arkansas dwaj ucznio-
wie w wieku 11 i 13 lat, po wywołaniu fałszywego alarmu pożarowego, 
zastrzelili 4 uczennice i nauczyciela oraz zranili 10 innych osób opusz-
czających budynek miejscowej szkoły średniej.

Poniedziałek 25 marca 
1822 – Komodor Matthew C. Perry odbył wyprawę szkunerem Shark 

do Key West w celu umieszczenia tam flagi amerykańskiej, co miało być 
znakiem przyłączenia archipelagu Florida Keys do Stanów Zjednoczo-
nych.

1936 – W Krakowie odbył się demonstracyjny pogrzeb 10 robotni-
ków zastrzelonych przez policję w czasie rozpędzania demonstracji 23 
marca. W mieście ogłoszono strajk powszechny.

1968 – Za obronę studentów biorących udział w wydarzeniach 
marcowych zwolniono z uczelni: Bronisława Baczkę, Zygmunta Bauma-
na, Włodzimierza Brusa, Marię Hirszowicz, Leszka Kołakowskiego i Ste-
fana Morawskiego.

1996- Wielka Brytania, Francja i USA jako 3 ostatnie mocarstwa ato-
mowe podpisały protokoły do Traktatu z Rarotonga z 6 sierpnia 1985 
roku, ustanawiającego strefę bezatomową na obszarze południowego 
Pacyfiku.

Wtorek 26 marca
1881 - W wieku 20 lat w Madison w stanie Wisconsin padła samica 

bielika amerykańskiego o imieniu Old Abe, która była maskotką 8. Re-
gimentu Piechoty Ochotniczej z Wisconsin w trakcie wojny secesyjnej 
i której wizerunek stanowi obecnie element godła elitarnej 101. Dywizji 
Powietrznodesantowej.

1943 - Pod warszawskim Arsenałem (skrzyżowanie ulic Bielańskiej 
i Długiej) Grupy Szturmowe Szarych Szeregów uwolniły harcmistrza 
Jana Bytnara „Rudego” oraz 25 innych więźniów politycznych, przewo-
żonych z siedziby Gestapo przy Alei Szucha na Pawiak.

1981 – Lecący z Warszawy samolot PLL LOT An-24W z 46 pasażerami 
i 4 członkami załogi na pokładzie, podczas podchodzenia do lądowa-
nia na lotnisku w Słupsku uderzył dwukrotnie o ziemię po czym stanął 
w płomieniach, w wyniku czego zginął jeden z pasażerów, a 19 osób zo-
stało rannych.

Środa 27 marca
1957 - W Paryżu rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal 

teatralny Teatr Narodów, zorganizowany z inicjatywy Międzynarodowe-
go Instytutu Teatralnego (ITI), na którym po raz pierwszy na jednej sce-
nie spotkały się teatry z obu stron żelaznej kurtyny. Dla uczczenia tego 
zdarzenia w 1961 roku dzień 27 marca ustanowiono Międzynarodowym 
Dniem Teatru.

1966 – W Dortmundzie odbyły się I Halowe Mistrzostwa Europy 
w Lekkoatletyce.

1977 – Podczas gęstej mgły na pasie startowym lotniska Aeropuer-
to de Tenerife Norte na Teneryfie (Wyspy Kanaryjskie) doszło do zderze-
nia dwóch Boeingów 747, należących do holenderskich linii KLM i ame-
rykańskich Pan Am. W katastrofie zginęły 583 osoby, ocalało 61 (tylko 
w maszynie amerykańskiej).

Źródło: wikipedia.org

wzięli udział 
w maratonie

SPORT   W nocy z soboty na niedzielę, z 16 na 17 marca, w lip-
nowskim basenie odbyła się kolejna odsłona ogólnopolskiego 
maratonu „Otyliada”. Pływało 36 osób, a najwytrwalszy okazał 
się Maciej Łukasiewicz z wynikiem 32,2 km. Anna Zborowska 
zdobyła miejsce drugie z wynikiem 32,1 km

Już po raz szósty w całym 
kraju odbył się Ogólnopolski 
Nocny Maraton Pływacki „Oty-
liada”. Swój akces, podobnie 
jak w latach minionych, zgłosił 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Lipnie i otworzył drzwi na 
całą noc dla amatorów pływa-
nia. Maraton odbył się w nocy 
z 16 na 17 marca. Warto zazna-
czyć, że Otyliada to największa 
masowa impreza pływacka od 
sześciu lat w kraju i od pięciu lat 
w naszym mieście. W jej organi-
zacji uczestniczą licznie wolon-
tariusze i to dzięki nim impre-
za ma charakter przyjazny, ale 
również promuje zdrowe relacje 
międzyludzkie. Tym razem do 
udziału zgłosiło się czterdzie-
ści siedem pływalni, wśród nich 
jest wiele basenów, które już od 
kilku lat organizują tę wspaniałą 
imprezę.

Wystartować mógł każdy, 
nie było bowiem ograniczeń 
wiekowych, za zgodą rodziców 

lub opiekunów prawnych w za-
wodach mogły wziąć udział oso-
by niepełnoletnie. Jak co roku 
były puchary, medale i nagro-
dy. Organizatorem VI Ogólno-
polskiego Nocnego Maratonu 
Pływackiego „Otyliada 2019” 
jest Stowarzyszenie Osiedlowe 
„Podlas” w Myszkowie. Celem 
imprezy jest popularyzacja pły-
wania jako dyscypliny sportu 
mającej wpływ na prawidłowy 
rozwój człowieka, jego kondycję 
i samopoczucie. U nas za prze-
bieg imprezy odpowiadał Paweł 
Uzarski, na posterunkach byli 
ratownicy wodni, na trybunach 
kibice.

– W tym roku pływa trzy-
dzieści sześć osób – mówi Paweł 
Uzarski z lipnowskiego ośrodka 
sportu. – Maraton trwa całą 
noc, a odbywa się pod hasłem 
„Cała Polska pływa z nami”. 
Mamy zarówno dorosłych jak 
i dzieci. Wszystko odbywa się 
zgodnie z regulaminem. Myślę, 

że są wśród naszych uczestni-
ków tacy, którzy dotrwają do 
rana. Wszystkim życzę powo-
dzenia.

Lipnowską „Otyliadę” otwo-
rzyła wiceburmistrz Jolan-
ta Zielińska. VI Ogólnopolski 
Nocny Maraton Pływacki roz-
począł się w sobotę 16 marca 
o godzinie 18.00, a zakończył 17 
marca, w niedzielę, o godzinie 
6.00. Zawodom towarzyszyła 
publiczność, nad sportowym 
przebiegiem zawodów czuwa-
ła komisja sędziowska złożona 
z wolontariuszy, którą tworzyli 
sędzia główny i sędziowie to-
rowi. Sędziowie torowi zliczali 
czas i odległość pokonaną przez 
uczestników „Otyliady” na po-
szczególnych torach pływalni. 

Trzydziestu sześciu pły-
waków przepłynęło w Lipnie 
łącznie trzysta pięćdziesiąt kilo-
metrów. Najmłodszymi uczest-
nikami tegorocznej „Otyliady” 
byli: Zuzanna Olędzka i Franci-
szek Sarnowski, dzielnie poko-
nując po dwa wodne kilometry. 
Najstarszym uczestnikiem Mi-
rosław Palma.

Zwyciężył w Lipnie Maciej 
Łukasiewicz, pokonując dystans 
32,2 km, co w kraju dało miejsce 
dwudzieste szóste. Drugie miej-
sce zdobyła Anna Zborowska 
z dystansem 32,1 km. Trzeci był 
Andrzej Rauchfleisz, czwarty Jan 
Terlecki, piąty Tomasz Wolski, 
szósta Edyta Stankiewicz. Te-
goroczny rekord padł w Chrza-
nowie, tam Jakub Jasiński prze-
płynął ponad pięćdziesiąt jeden 
kilometrów.  

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Radni odwiedzili 
placówki oświatowe

Powiat  Już po raz kolejny radni powiatowi odwiedzili pla-
cówki, podlegające powiatowi golubsko-dobrzyńskiego

R E K L A M A

Dokończenie ze str. 1
– Zrobiłem to z najnormal-

niejszej w świecie chęci pomocy, by 
po pierwsze ułatwić choć w jakiejś 
części odbudowę warsztatu, a po 
drugie - pozwolić spać bez zmar-
twień rodzinie poszkodowanego 
– tłumaczy Mateusz Jagielski – Za-
kładając zbiórkę nie oczekiwałem 
wiele, jednak myliłem się.

I rzeczywiście, wieść o tym 
szlachetnym czynie rozniosła się 
za pomocą mediów społeczno-
ściowych lotem błyskawicy. W pro-
mowaniu tej inicjatywy bardzo ak-
tywnie włączył się brat Mateusza, 
Artur, udostępniając linki w wielu 
facebookowych grupach. Ludzie 
o wielkich sercach zaczęli hojnie 
wspierać zbiórkę. W chwili kończe-
nia tego tekstu, udało się zebrać 
prawie 30 tysięcy złotych! 

W zbiórkę aktywnie zaangażo-
wały się także władze i radni gminy 
Radomin.

– Na ostatniej sesji rady gmi-
ny poprosiłem radnych i sołtysów 
o pomoc i dobrowolne wpłaty dla 
poszkodowanego w pożarze me-
chanika i jego rodziny – mówi wójt 
Piotr Wolski – Zleciłem też Gminne-
mu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
i Samorządowemu Zakładowi Bu-
dżetowemu udzielenie wszelkiego 

wsparcia, nie tylko materialnego.  
– To pokazuje, że potrafimy 

zmobilizować się w trudnej dla 
kogoś chwili – zauważa Mateusz 
Jagielski – Należy dodać, że pan 
Janusz oprócz wpłat otrzymał tak-
że inne wsparcie, m in. nowe ele-
menty wyposażenia warsztatu czy 
pomoc w sprzątaniu ruin. W takich 
momentach, widząc niesione do-
bro, serce się raduje. 

Zbiórka potrwa jeszcze tylko 
do najbliższej niedzieli. Wpłat moż-
na dokonywać, wchodząc w link 
pomagam.pl/bs7gwuqx, lub ska-
nując kod QR, dodany na końcu 
artykułu. 

– Z tego miejsca wraz z Panem 
Januszem dziękujemy wszystkim 
wspierającym za każdą z form po-
mocy. Pamiętajmy, że warto poma-
gać! – kończy Mateusz Jagielski.

tekst (LB)
fot. oSP Radomin

Stracił w pożarze...
Gmina Radomin

Tym razem rajcy odwiedzili 
Zespół Szkół Nr 3, Publiczną Szko-
łę Muzyczną I stopnia, Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną 
oraz Zespół Szkół Nr 2. Wizytacja 
w tych placówkach wynikała z pla-
nu pracy Komisji Oświaty i Kultu-
ry Powiatu. W wizycie wzięli jed-
nak udział również radni z innych 
komisji, m in. Przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Grabow-
ski. Przewodnikiem wizyty po lo-

kalnych placówkach oświaty był 
Starosta Golubsko-Dobrzyński, 
Franciszek Gutowski, który wraz 
z Sekretarzem Powiatu Katarzyną 
Orłowską i Kierownikiem Wydzia-
łu Oświaty i Zdrowia Małgorzatą 
Piaskowską przybliżyli radnym 
specyfikę działania każdej z pla-
cówek. 

Podczas tej wizyty radni mo-
gli na własne oczy zobaczyć bazę 
i wyposażenie wizytowanych jed-

nostek organizacyjnych, a także 
poznać ofertę edukacyjną z której 
korzystają nie tylko mieszkańcy 
naszego powiatu. Starosta omó-
wił prace remontowane, przepro-
wadzane w poszczególnych insty-
tucjach, które często nie byłyby 
możliwe bez wykorzystania środ-
ków unijnych lub ministerialnych. 

Warto wspomnieć że nie jest 
to pierwsza tego typu wizytacja. 
19 lutego zwiedzili już Szpital Po-
wiatowy, Powiatową Placówkę 
Opiekuńczo-Wychowawczą typu 
Specjalistyczno-Terapeutycznego 
oraz Powiatowy Środowiskowy 
Dom Samopomocy, natomiast 
w dniu 22 lutego odwiedzili Zespół 
Szkół w Kowalewie Pomorskim 
i Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wa-
zówny w Golubiu-Dobrzyniu. 

Wkrótce radni zamierzają 
odwiedzić kolejne powiatowe pla-
cówki.

(red)
źródło: Starostwo Powiato-

we w Golubiu-Dobrzyniu
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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. 510 
503 510

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

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. Płacimy 
Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 510 
503 510

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam dom piętrowy, wszystkie media, ga-
raże, duża, zagospodarowana działka, całość 
ogrodzona, Zbójno, tel. 609 106 733

Działki, dookoła lasy, blisko do jeziora, 
warunki zabudowy, Huta k/Rypina, tel. 
602 689 100

Kupię ziemię rolną, tel. 792 544 684 

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
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

Knury maciory kupię, odbior z gospodarstwa, 
waga, gotówka,przelew tel. 725 804 742

Oddam suczkę owczarka niemieckiego, czarną, 
tel. 889 191 952

Sprzedaż narybku: karp, amur, tołpyga, karaś, 
lin, sandacz, Golub-Dobrzyń, tel. 604 793 224 

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

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

Sprzedam siano w belach i prasę zwijającą Sip-
mę, tel. 695 262 073 

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

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

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

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
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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Tygodnik Regionu
golubsko-dobRzyńskiego
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Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

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

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75
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 ABlum-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
Sprzedam przyczepę drewnianą 3,5T stan dobry, 
śrutownik, kamienie duże, silnik 7,5KW, zasyp-
nik 300kg, tel. 783 036338

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I E
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sołectwa zagrały w turnieju
Piłka nożna  17 marca w Hali Sportowej w Gałczewie odbył się III Sołecki Turniej Halowej Piłki Nożnej

Piłkarskie turnieje dla ama-
torów cieszą się na ogół bardzo 
dużym zainteresowaniem. Są 
one nie tylko okazją do wspól-
nej rywalizacji, ale też miejscem 

spotkań znajomych i sympaty-
zujących ze sobą zawodników. 
Nie inaczej było w niedzielne 
popołudnie, gdzie w szranki sta-
nęły cztery ekipy z czterech so-

Wyniki
Białkowo - Gałczewo 3:0

Poćwiardowo – Lisewo 1:0
Białkowo – Poćwiardowo 2:2
Gałczewo – Poćwiardowo 0:4

Lisewo – Białkowo 3:1
Lisewo – Gałczewo – 2:0

klasyfikacja końcoWa:
1. Poćwiardowo

2. Lisewo
3. Białkowo
4. Gałczewo

łectw: Białkowo, Poćwiardowo, 
Lisewo i Gałczewo. Po oficjal-
nym rozpoczęciu turnieju przez 
organizatora rozpoczęła się 
prawdziwa piłkarska uczta. Ża-

den z zawodników nie odstawiał 
nogi, ale rywalizacja przebiega-
ła w duchu fair play. Najbardziej 
emocjonującym pojedynkiem 
było spotkanie faworytów tur-
nieju, sołectwa Białkowo z piłka-
rzami reprezentującymi Lisewo. 
Pretendenci do tytułu bardzo 
szybko stracili bramkę i po spo-
tkaniu toczonym w szaleńczym 
tempie musieli uznać wyższość 
rywali. Ostatecznie pierwszej 
miejsce zajęło sołectwo Po-
ćwiardowo, a za nim uplasowa-
ły się kolejno Lisewo, Białkowo 
i Gałczewo. Kapitanowie drużyn 
odebrali z rąk organizatora, soł-
tysa Mirosława Ryznera pamiąt-
kowe puchary i dyplomy.

– Prawdopodobnie we 
współpracy z Białkowem zor-
ganizujemy kolejny turniej 
w maju – informuje sołtys Li-
sewa – Nie jest jeszcze znane 
miejsce w którym będziemy 
grać, prawdopodobnie będzie to 

dobrzyński lub ostrowicki Orlik. 
Ponadto chciałbym zorganizo-
wać w niedługo turniej w tenisa 
stołowego.

Wygląda na to, że w najbliż-
szym czasie nie tylko pasjonaci 
piłki kopanej będą mogli rywa-
lizować w ramach zawodów, or-
ganizowanych na terenie gminy 
Golub-Dobrzyń. 

Tekst i fot. (lB)

Udane przetarcie przed ligą 
16 marca juniorzy z rocznika 2004 wybrali się na turniej, organizowany przez KS 
Gwiazdę Bydgoszcz. Podopieczni trenera Kamila Kuczkowskiego zajęli pierwsze 
miejsce i jest to dobry prognostyk przez nadchodzącymi rozgrywkami.

Piłka nożna

W turnieju wzięło udział 
pięć drużyn – gospodarze, czyli 
KS Gwiazda Bydgoszcz, Drwęca 

Golub-Dobrzyń, Brda Bydgoszcz, 
Polonia Bydgoszcz i Wisełka 
Fordon. Nasi zawodnicy nie dali 

większych szans rywalom, pre-
zentując solidną grę i wygrywa-
jąc trzy spotkania bez straconej 

bramki. W ostatnim spotkaniu 
z gospodarzami młodym za-
wodnikom Drwęcy zabrakło już 
nieco sił, przez co musieli uznać 
wyższość rywala. Warto dodać, 
że tytuł najlepszego bramkarza 
turnieju zdobył Jakub Zieliński 
co oczywiście nie może dziwić, 
zważywszy na jego trzy czyste 
konta. 

– Widać efekty ciężkiej pra-
cy na treningach – mówi tre-
ner Kamil Kuczkowski - Brakuje 
nam jednak odpowiedniego za-
plecza boiskowego. Trenujemy 
na orlikach i halach, a drużyny 
z którymi przyjdzie nam się 
wkrótce mierzyć, grają już na 
pełnowymiarowych, sztucznych 
boiskach. Mam nadzieję, że nie 
będzie to przeszkodą do osią-
gania dobrych rezultatów przez 
moich zawodników.

Przypomnijmy, że piłkarze 
z rocznika 2004 awansowali do 
pierwszej ligi wojewódzkiej, 
gdzie gra osiem najlepszych ze-
społów z kujawsko-pomorskie-

go. Rozgrywki rozpoczną już 30 
marca, więc sobotni turniej był 
dla nich dobrym przetarciem 
przed grą z naprawdę wyma-
gającymi rywalami. Rok starsi 
zawodnicy weszli do drugiej ligi 
wojewódzkiej, a zatem widać jak 
na dłoni, że piłkarski potencjał 
naszego miasta jest bardzo duży 
i należy zrobić wszystko, by tego 
nie zmarnować. 

Skład MKS Drwęca na tur-
nieju w Bydgoszczy:

Jakub Zieliński, Filip Rzepec-
ki, Nikodem Pepliński, Szymon 
Kowalski, Kamil Czajkowski, 
Kacper Czajkowski, Aleksan-
dro Molek, Mateusz Gąsiorow-
ski, Mateusz Pipczyński, Jakub 
Krebel, Remigiusz Lewandow-
ski, Eliasz Łukaszewicz, Michał 
Zgardowski, Dawid Górski, Jakub 
Tekliński, Jakub Wiśniewski, i Ja-
kub Wróblewski. 

(lB)
fot. Mks 

Drwęca Golub-Dobrzyń
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Celem jest utrzymanie
Piłka nożna  O trudnej jesieni Promienia Kowalewo Pomorskie, problemach kadrowych i widokami na 
przyszłość rozmawiamy z trenerem drużyny, Bartoszem Jagielskim

– Przejął Pan drużynę 
przed startem sezonu. Mógłby 
Pan pokrótce przedstawić swo-
je dotychczasowe doświadcze-
nie w roli szkoleniowca? 

– Dotychczas trenowałem 
głównie grupy młodzieżowe, m 
in. juniora starszego w Promieniu 
oraz w żaków w Akademii Piłkar-
skiej “Młode Lwy”. Poza tym moż-
na powiedzieć, że byłem grającym 
asystentem poprzedniego trene-
ra, Dariusza Rozwadowskiego. 

– Jak Pan podsumuje rundę 
jesienną w wykonaniu Promie-
nia? na początku rozgrywek 
postawiliście Zawiszy twarde 
warunki, ale na kolejnym me-
czu z Sokołem wasza gra wyglą-
dała już kiepsko.

– Zostałem rzucony na głę-

boką wodę. Trener Rozwadowski 
zrezygnował z posady m in. z po-
wodu niskiej frekwencji na tre-
ningach. Tak naprawdę do końca 
nie było wiadomo, czy wystartu-
jemy w lidze. Wspólnie doszliśmy 
jednak do wniosku że zagramy. 
Czasu na przedsezonowe przy-
gotowania było niewiele. Mecz 
z Zawiszą zagraliśmy „na ambi-
cji”, chcąc utrzeć nosa zdecydo-
wanemu faworytowi rozgrywek. 
Chłopaki zagrali naprawdę dobry 
mecz, a bramkę straciliśmy do-
piero w 92. minucie. W trakcie 
spotkania z powodu kontuzji mu-
siałem przemeblować defensy-
wę, co miało wpływ na naszą grę 
obronną. Spotkanie z Sokołem 
najlepiej byłoby wymazać z pa-
mięci. W pierwszej połowie nie 

istnieliśmy, w drugiej mieliśmy 
2-3 sytuacje, jednak generalnie 
było to słaby mecz w naszym wy-
konaniu. 

– Czy w minionej rundzie 
były jakieś mecze, w których 
strata punktów bolała najbar-
dziej, bo z przebiegu spotkania 
zasługiwaliście na wygraną?

– Było ich kilka. Przykładem 
może być domowy mecz z Gry-
fem Sicienko w 10. kolejce. Przed 
tym spotkaniem goście mieli rap-
tem 3 punkty, a mimo to szybko 
strzelili nam bramkę. Mieliśmy 
kilka świetnych sytuacji, ale nic 
nie chciało wpaść i ostatecznie 
przegraliśmy 0:3. Innym meczem, 
w którym strata punktów bolała 
mocniej był ten z Flisakiem Zło-
toria. Strzeliliśmy w 90. minucie 
wyrównującą bramkę na 1:1, któ-
rej sędzia nam nie uznał. 

– Jak na przestrzeni rundy 
wyglądała wasza sytuacja ka-
drowa? 

– Pod koniec rozgrywek by-
wały spotkania, na których mia-
łem do dyspozycji 12 zawodników. 
Czasami sam musiałem się prze-
bierać i wchodzić na kilkanaście 
minut. Tak jak wcześniej wspomi-
nałem – przed sezonem istniała 
realna groźba nieprzystąpienia 
do rozgrywek. Kilku zawodni-
ków z różnych powodów odeszło 
a w ich miejsce nie przyszedł nikt 
nowy. W ostatniej chwili udało się 
nam wypożyczyć Żbikowskiego 
z Pomorzanina Toruń, który nie-
stety po zakończeniu rundy je-
siennej wrócił do swojego klubu. 
Obowiązki służbowe, kartki i kon-
tuzje sprawiały, że pod koniec je-

sieni miewałem duże problemy ze 
złożeniem meczowej jedenastki. 
Wtedy zazwyczaj posiłkowałem 
się juniorami starszymi. 

– kiedy zaczęliście przygo-
towania do wiosny? Jak obecnie 
wygląda sytuacja kadrowa?

– Treningi wznowiliśmy 
w połowie stycznia. Spotykali-
śmy się dwa razy w tygodniu na 
zajęciach i graliśmy jeden mecz 
sparingowy. Jeśli chodzi o ilość 
i jakość zawodników jest na pew-
no lepiej niż na początku sezonu. 
W meczach kontrolnych często 
graliśmy w eksperymentalnych 
zestawieniach ponieważ wolę, 
by chłopacy zostawili sobie moż-
liwość zwolnienia się z pracy na 
mecze ligowe. 

– Jak Pan ocenia formę ze-
społu po sparingach? 

– Naszym głównym celem 
jest utrzymanie w lidze. Patrząc 
na sparingi mogę zapewnić, że je-
śli tylko będę miał do dyspozycji 
większość piłkarzy wiosną, to uda 
się to zrealizować. Chcemy zdo-
bywać punkty z zespołami będą-
cymi na podobnym do naszego 
poziomie. 

– Jakich wzmocnień doko-
naliście przed rundą rewanżo-
wą?

– Pozyskaliśmy kilku mło-
dych zawodników, którzy mają 
doświadczenie zdobyte m in. 
w lidze futsalu. Wzmocniliśmy się 
także zawodnikami z Iskry Cie-
chocin, która rozwiązała sekcję 
piłki seniorskiej na początku se-
zonu. Po kontuzji powoli wraca 
też do nas Rzepiński. 

– Gdyby miał Pan wskazać 

jeden najmocniejszy i jeden 
najsłabszy punkt Promienia, to 
co by to było?

– Trudno powiedzieć, bo tak 
jak rozmawialiśmy wcześniej, 
sparingi rządzą się swoimi prawa-
mi. Na pewno trochę obawiam się 
o naszą defensywę. W niedawnym 
sparingu z Pogromem Zbójno gra 
tej formacji wyglądała kiepsko, 
jednak trzeba pamiętać że zagra-
liśmy wówczas bez trzech nomi-
nalnych obrońców. Jednak muszę 
tutaj dodać, że zaległe spotkanie 
ze Startem Pruszcz nasza defen-
sywa rozegrała wzorowo. Nato-
miast jeśli chodzi o wyróżnienia, 
to indywidualnie przyznałbym je 
Maciejowi Łuszczyńskiemu. Jeśli 
tylko będzie w formie i kontu-
zje go ominą, to będzie ważnym 
punktem zespołu. 

– Wspomniał Pan już o tym 
wcześniej, ale zapytam jeszcze 
raz: o co Promień będzie grał 
wiosną?

– Z całą pewnością celem jest 
utrzymanie. Niestety, po cięciach 
w budżecie klubu raczej nie bę-
dziemy mogli walczyć o coś wię-
cej. Wcześniej mogliśmy wypła-
cać niezłe jak na V ligowe warunki 
premie, co nie ukrywajmy, było 
czynnikiem pozwalającym na ła-
twiejsze skuszenie dobrych za-
wodników. Liczyliśmy się z tym, że 
pieniądze na klub zostaną obcię-
te, jednak nie spodziewaliśmy się 
że aż tyle. Podsumowując, wiosną 
nie odpuścimy walki o spokojny 
ligowy byt, ale co będzie dalej – 
trudno powiedzieć. 

Rozmawiał (LB)

R E K L A M A



Czwartek 21 marca 201932 sport GOLUB–CGD.PL

pogrom zakończył przygotowania
Piłka nożna  Drużyna Piotra Rabażyńskiego przed rundą wiosenną rozegrała 7. meczów kontrolnych. 
Jakie płyną z nich wnioski?

Piłka nożna

Falstart Promienia
Runda wiosenna w okręgówce ruszyła. Nie rozpoczę-
ła się jednak ona szczęśliwie dla drużyny z Kowalewa 
Pomorskiego, którzy na wyjeździe mierzyli się z Za-
wiszą Bydgoszcz.

Piłkarze ze Zbójna na dobry 
początek przygotowań gładko 
rozprawili się z Grotem Kowalki 
7:1. W kolejnym spotkaniu, po za-
ciętej grze musieli uznać wyższość 
Promienia Kowalewo Pomorskie, 
przegrywając 4:5. Dzień później 

mecz kontrolny z Mechanikiem 
Długie u siebie zakończył się wy-
graną gospodarzy 4:1. 9 marca do 
Zbójna zawitał Saturn Ostrowi-
te. Obie drużyny urządziły sobie 
porządne strzelanie, zakończone 
wynikiem 5:5. Przedostatni mecz 

kontrolny ze Skompensisem Skę-
pe ponownie zakończył się zdoby-
ciem pięciu bramek i zachowaniu 
czystego konta.

W ostatnią sobotę do Zbój-
na przyjechał zespół Opatrun-
ki Toruń. Mimo zdecydowanej 

przewagi fizycznej gości, Pogrom 
zremisował 3:3. Dla wielu zawod-
ników gospodarzy był to jeden 
z pierwszych meczów w senio-
rach - średnia wieku wyniosła 
niecałe 21 lat. 

Jak przygotowania do rundy 
podsumowuje trener, Piotr Raba-
żyński?

– Staraliśmy się dobierać 
równorzędnych sparingpartne-
rów dla siebie. Patrząc na wyniki 
mogę być zadowolony ze swojej 
drużyny, choć na pewno niepokoi 
mnie ilość straconych bramek. 
To są sparingi, jednak oczekuję 
od swoich zawodników większej 
odpowiedzialności za grę z tyłu. 
Trudno mi powiedzieć czy jeste-
śmy dobrze przygotowani do ligi, 
ponieważ w większości meczów 

kontrolnych grali juniorzy. W so-
botnim spotkaniu zagrało aż 8 za-
wodników z juniorów starszych. 
Podstawowi zawodnicy wypadają 
z różnych powodów. Jednak będąc 
szczerym – wolę aby opuszczali 
mecze sparingowe niż mecze li-
gowe. Niewątpliwie jednak jest to 
kłopotliwe, bo w żadnym z me-
czów kontrolnych nie mogłem 
przetestować różnych wariantów 
zagrań w optymalnym składzie. 

W przyszłym tygodniu Po-
grom rozegra na wyjeździe pierw-
sze spotkanie rundy rewanżowej. 
Ich przeciwnikiem będzie Pomo-
wiec Kijewo Królewskie, którzy 
jesienią musieli uznać wyższość 
naszej ekipy.

(LB)
fot. FB Pogrom Zbójno

Przypomnijmy że jesienią 
ekipa trenera Bartosza Jagiel-
skiego postawiła twarde wa-
runki bydgoszczanom, tracąc 
bramkę na wagę trzech punk-
tów dopiero w doliczonym cza-
sie gry. Zawisza jest faworytem 
do awansu, a jej ambicje sięgają 
zdecydowanie wyżej. 

Sobotnie spotkanie przy 
Sielskiej 12 było niestety me-
czem do jednej bramki. Już 
w pierwszej akcji ok. 3. minuty 
gospodarze objęli prowadzenie. 
Do przerwy było już 3:0, nato-
miast po zmianie stron zawod-
nicy Zawiszy dołożyli jeszcze 3 
bramki i spotkanie zakończyło 
się wynikiem 6:0

– Mecz do zapomnienia – 
mówił pod spotkaniu trener 
„Promyczka” –Cztery bramki 
strzeliliśmy sobie sami. Popeł-
nialiśmy bardzo proste błędy. 
W tym spotkaniu nie mogłem 
skorzystać ze swoich trzech 
podstawowych obrońców, co 

było bardzo widoczne. W drugiej 
połowie mieliśmy kilka okazji, 
m in. Muszyński kiwnął trzech, 
ale nie udało mu się strzelić 
bramki. Przegraliśmy zasłuże-
nie, choć osobiście uważam że 
zbyt wysoko. 

Na następne spotkanie wró-
cą obrońcy pauzujący w Byd-
goszczy za kartki, co niewąt-
pliwie cieszy szkoleniowca 
kowalewian. W przyszłym ty-
godniu Promień zagra bowiem 
derbowe spotkanie z Sokołem 
Radomin i na pewno będzie 
chciał odgryźć się za jesienną 
porażkę przed własną publicz-
nością. 

(LB)
fot. archiwum  

Piłka nożna

Sokół gotowy do ligi
Wskutek wycofania się z ligi Iskry Ciechocin, przygotowania do wiosny przedłuży-
ły się dla graczy z Radomina o tydzień.

W okresie przygotowawczym 
podopieczni Sławomira Rożka 
rozegrali 7 spotkań. Pięć zakoń-
czyło się zwycięstwem „Soko-
łów”, w dwóch musieli uznać 
wyższość rywali. W ubiegłą nie-
dzielę w Wąbrzeźnie rozegrali 
ostatni mecz z liderem bydgo-
skiej B-klasy, Spartą Przysiersk. 
W pierwszej połowie zawodnicy 
z Radomina, ku niezadowole-
niu swojego szkoleniowca, grali 
ospale, popełniali proste błędy 
i często tracili piłkę. Do przerwy 
było 1:1. Na drugą połowę Sokół 
wyszedł odmieniony. Co prawda 
przy dograniu z rzutu rożnego 
obrońcy zaspali i ekipa z Rado-
mina straciła bramkę, jednak 
w odpowiedzi strzelili trzy gole 
i mecz zakończył się wynikiem 
4:2.

Jak przygotowania do rundy 
rewanżowej podsumowuje tre-
ner radomińskiej ekipy?

– Problemem jest na pewno 
niewielka ilość zawodników, bo 
obecnie kadra liczy 19 zawodni-
ków. Jednak wiedzieliśmy że tak 
będzie i nie szukamy wymówek. 
Jestem zadowolony z poziomu 
organizacji drużyny. W okresie 
przygotowawczym mieliśmy 
takie mecze, z którym byłem 
bardzo zadowolony. Dobrze 
przepracowaliśmy ten okres, 
przez co fizycznie wyglądamy 
naprawdę dobrze. Mimo braku 
szerokiej ławki rezerwowych 
podstawowa jedenastka dawała 
kondycyjnie radę. Jestem bar-
dzo zadowolony z ilości strzelo-
nych bramek. Zależy mi na tym, 
by drużyna grała atrakcyjnie 
i ofensywnie. Zdarzają nam się 
jeszcze błędy w obronie, ale na-
stawiając się na atak trzeba się 
z tym liczyć. Wzmocniliśmy się 
Patrykiem Tarkowskim z Pogro-
mu Zbójno, a z wypożyczenia do 

Drwęcy wrócił Szymon Szyjkow-
ski. Trudno jest wyciągnąć kogoś 
wartościowego z okolicy, a nie 
mamy pieniędzy na transfery 
piłkarzy z dalszych regionów. 
Chciałbym stawiać na naszą 
młodzież, ale nie zawsze jest to 
możliwe. Problemem są także 
kontuzje. Wspomniany Patryk 
ma lekki uraz, Jan Luks dopie-
ro wraca do treningów, a Piotr 
Marcinkowski wypadł z powodu 
kontuzji kolana i trudno powie-
dzieć, kiedy wróci do gry. Trzeba 
się jednak dostosować do re-
aliów i grać jak najlepiej.

Sokół rundę rewanżową 
rozpocznie z wysokiego C, bo 
od derbów na własnym boisku 
z Promieniem Kowalewo Pomor-
skie i bezpośrednim rywalem 
w walce o utrzymanie. Początek 
spotkania w sobotę o 15:00. 

Tekst (LB) 
fot. archiwum

ZawisZa BydgosZcZ 
vs. 

Promień 
kowaLewo Pomorskie

6 (3:0) 0


