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Nauczyciele 
będą strajkować

POWIAT  Nauczyciele i pracownicy oświaty z powiatu lipnow-
skiego należący do Związku Nauczycielstwa Polskiego w zorgani-
zowanym referendum powiedzieli „TAK” dla strajku, który ma roz-
począć się 8 kwietnia. Walczą o podwyżki pensji. Co to oznacza dla 
uczniów i ich rodziców?
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Lipno

Tragiczna śmierć 
dwóch kobiet
Policjanci z Lipna wyjaśniają okoliczności tragicznego 
wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 
10. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężaro-
wym śmierć poniosły dwie pasażerki auta osobowe-
go wieku 46 i 75 lat.

Do tragicznego w skut-
kach wypadku doszło w piątek 
(22.03.2019) około 23.10 na skrzy-
żowaniu ulic Wojska Polskiego 
i Jastrzębskiej w Lipnie.

– Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynika, że jadąca z Ry-
pina w stronę Włocławka kieru-
jąca osobowym oplem 26-letnia 
mieszkanka pow. gostynińskiego 
nie ustąpiła pierwszeństwa prze-
jazdu i uderzyła w samochód cię-
żarowy Volvo jadący krajową „10” 
z Warszawy w kierunku Torunia 
– mówi kom. Mariusz Korpalski 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Lipnie.

W wypadku śmierć na miej-
scu poniosły pasażerki opla: 46-
letnia mieszkanka pow. gosty-
nińskiego i 75-letnia mieszkanka 
pow. włocławskiego. Kierująca 
oplem oraz przewożone w po-
jeździe 2,5-roczne dziecko trafiły 
do szpitali w Lipnie i Toruniu. 54-
letni kierowca pojazdu ciężaro-
wego, mieszkaniec Torunia, nie 
doznał obrażeń. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało, że kierowcy 
byli trzeźwi.

Przyczynę i szczegółowe oko-
liczności wypadku wyjaśni pro-
wadzone śledztwo.

(ak), fot. ilustracyjne

Oddział ZNP w Lipnie obejmu-
je placówki znajdujące się na tere-
nie 8 samorządów z terenu powia-
tu lipnowskiego (gminy: Wielgie, 
Bobrowniki, Chrostkowo, Lipno, 
Kikół, miasta: Skępe, Lipno, a także 
te, których organem prowadzącym 
jest Starostwo Powiatowe). Na tym 
obszarze znajdują się 32 placówki. 
25 z nich wzięło udział w referen-
dum, w którym można było opo-
wiedzieć się za lub przeciw prowa-
dzeniu akcji strajkowej. Łącznie 92 
proc. placówek biorących udział 
w głosowaniu poparło strajk. Tylko 
dwie placówki z miasta Lipna były 
temu przeciwne. Rodzice najmłod-
szych dzieci mogą odetchnąć, gdyż 

wszystkie przedszkola na terenie 
powiatu będą pracować tak jak 
zwykle. Utrudnienia mogą pojawić 
się w pozostałych placówkach.

– W najbliższych dniach od-
będzie się posiedzenie zarządu, 
na którym będziemy rozmawiać 
jak powoływać komitety strajko-
we w placówkach zgodnie z obo-
wiązującą procedurą – informuje 
Krzysztof Markiewicz, prezes lip-
nowskiego oddziału Związku Na-
uczycielstwa Polskiego.

Rozpoczęcie strajku 8 kwietnia 
oznacza, że mogą wystąpić proble-
my z organizacją i przeprowadze-
niem egzaminów zewnętrznych. 
10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć 

egzamin gimnazjalny, zaś 15, 16 i 17 
kwietnia – egzamin ósmoklasi-
stów. Z kolei 6 maja rozpoczynają 
się matury.

– Popieram nauczycieli w wal-
ce o podwyżki, bo mają bardzo 
trudną i odpowiedzialną pracę, ale 
z drugiej strony ja muszę chodzić 
do pracy i nie mam jak zapewnić 
mojemu młodszemu dziecku opie-
ki w czasie strajków. Z kolei starszy 
syn ma zdawać za chwilę końcowy 
egzamin i sami nie wiemy czy on 
się w ogóle odbędzie. To duży stres 
dla nas wszystkich – uważa mama, 
której dzieci uczęszczają do szkół 
na terenie Lipna.

ZNP domaga się podwyżek 
w wysokości 1000 zł dla nauczycie-
li oraz pracowników administracji 
i obsługi. Rząd natomiast propo-
nuje jedynie przyspieszenie pod-
wyżki, która zaplanowana była na 
przyszły rok. Mieliby ją dostać już 
we wrześniu tego roku.

– Mamy nadzieję, że do straj-
ku nie dojdzie, bo wcześniej nastąpi 
porozumienie. Na wszystko trzeba 
być jednak przygotowanym. Cze-
kamy na rozsądne propozycje ze 
strony rządu. 

Dokończenie na str. 3
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Przybywa ścieżek rowerowych
POWIAT  W ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Urząd Mar-
szałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozdysponowalł do tej pory środki na utworzenie 
39 ścieżek rowerowych o łącznej długości blisko 180 kilometrów. W trakcie realizacji jest m. in. 12-
kilometrowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego z Lipna do Kamienia Kotowego w gminie Tłuchowo

To nie koniec marszałkow-
skiego wsparcia na budowę bez-
piecznych i przyjaznych środo-
wisku tras dla miłośników dwóch 
kółek, bo wciąż są planowane 
nowe konkursy na budowę ście-
żek rowerowych. – Rower to nie 
tylko sposób na aktywny wypo-
czynek, ale też tani i praktyczny 
środek komunikacji, z którego 
mieszkańcy regionu korzystają 

coraz częściej. Bezpieczne i wy-
godne ścieżki zachęcają, by wy-
brać rower jako alternatywę dla 
samochodu – tłumaczy marsza-
łek Piotr Całbecki.

Samorząd województwa 
konsekwentnie wspiera rozwój 
infrastruktury dla miłośników 
dwóch kółek. Przekazując środki 
na tego rodzaju inwestycje, ko-
rzysta ze wszystkich możliwych 

źródeł finansowania, w tym 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz wspar-
cia, którymi dysponują Lokalne 
Grupy Działania. Efekt inwe-
stycji zrealizowanych w Kujaw-
sko-Pomorskiem w poprzedniej 
perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej to ponad ćwierć ty-
siąca kilometrów nowych ścieżek 
rowerowych.

Do tej pory samorząd wo-
jewództwa w ramach unijnych 
środków z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 zawarł umowy na 
dofinansowanie 39 projektów, 
a kolejne 4 są przygotowaniu. 
W ramach tych zadań powsta-
nie lub zostanie wyznaczonych 
prawie 180 kilometrów ścieżek 
rowerowych. Około 80 kilome-
trów traktów dla rowerzystów 
powstaje przy gruntownie prze-

budowywanych trasach woje-
wódzkich. To możliwe dzięki ści-
słej współpracy z samorządami 
lokalnymi.

Największe wsparcie ze 
środków unijnych – ponad 
5 milionów złotych – trafiło 
na budowę ścieżki rowerowej 
w gminie Dąbrowa Chełmińska 
ze stolicy gminy do Czarża i Dę-
bowca oraz do Janowa. Powiat 
toruński otrzymał w sumie 9,5 
miliona złotych dofinansowa-
nia na budowę aż czterech dróg 
rowerowych – wśród nich jest 
24-kilometrowy trakt z Osieka 
nad Wisłą przez Sąsieczno, Zim-
ny Zdrój, Czernikowo i Mazow-
sze z odgałęzieniem do Obrowa. 
Bydgoszcz pozyskała 1,8 miliona 
złotych na budowę drogi dla ro-
werzystów w ciągu ulicy Grun-
waldzkiej.

Samorządowe władze wo-
jewództwa zabiegają też o to, 
by ścieżki rowerowe łączyły się 

w długie trakty przebiegające 
przez kilka gmin. Przyłączenie 
projektowanej trasy rowerowej 
do istniejącej już drogi dla ro-
werzystów to jeden z warunków 
otrzymania wsparcia z RPO. Ta-
kie przedsięwzięcie zrealizowa-
no między innymi w przypadku 
100-kilometrowej trasy rowero-
wej z Torunia przez Bydgoszcz 
do Koronowa. Trwają rozmowy 
o wydłużeniu tej ścieżki z Unisła-
wia w kierunku Chełmna i Gru-
dziądza. Wkrótce nowy fragment 
trasy rowerowej ma połączyć 
istniejące drogi dla rowerzystów 
w gminach Pakość i Barcin.

Mieszkańców naszego po-
wiatu najbardziej cieszy reali-
zowana właśnie inwestycja przy 
drodze wojewódzkiej nr 559 Lip-
no-Kamień Kotowy. Długość bu-
dowanego ciągu pieszo-rowero-
wego to aż 12 km.

(ak), fot. archiwum Urzę-
du Marszałkowskiego

Bobrowniki

18 nowych obywateli
Samorząd gminy Bobrowniki kultywuje piekną tradycję spotkań z rodzicami dzie-
ci urodzonych w ostatnim półroczu i specjalnego honorowania małych miesz-
kańców.

W piątek 22 marca po raz 
kolejny na zaproszenie wójta 
Jarosława Jacka Poliwko odbyło 
się spotkanie lokalnej władzy 
samorządowej z najmłodszymi 
mieszkańcami gminy urodzo-
nymi w drugiej połowie 2018 r. 
oraz ich rodzicami. Wójt Poliw-
ko, przewodniczący rady gminy 
Jarosław Bojarski oraz gminni 
radni powitali najmłodszych, 
wręczając rodzicom symbolicz-
ne sadzonki dębu wraz z upo-
minkami i listami gratulacyjny-

mi.
Następnie podczas skromne-

go poczęstunku przybyli rodzi-
ce rozmawiali wraz z władzami 
samorządowymi o przyszło-
ści swojej i nowo narodzonych 
dzieci. Najmłodszymi miesz-
kańcami, których powitano są: 
Błaszczyk Nicola, Błaszczyk Oli-
vier, Buczkowska Alicja, Chojnic-
ka Karina, Dąbrowska Wiktoria, 
Imianowska Gaja Aleksandra, 
Karolak Aleksander, Klimaszew-
ski Antoni Zbigniew, Kowalczyk 

Alicja, Kulpa Zuzanna, Leszczyń-
ska Lena, Martyniak Alex, Panfil 
Laura, Płoszaj Natalia, Podolak 
Alicja, Szendlak Bartosz, Szuli-
kowska Natalia, Wąsicka Kaja.

Dzieciom i rodzicom oraz 
członkom rodzin samorządow-
cy z Bobrownik życzą zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. My 
oczywiście się do tych życzeń 
przyłączamy.

(ak)
fot. UG Bobrowniki
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Dbają wspólnie o zabytki
POWIAT  W starostwie powiatowym trwa zbiórka środków na renowację pielgrzymkowej figurki matki 
bożej skępskiej. To efekt prawnej niedopuszczalności dotowania ze środków powiatowych obiektów, które 
nie znajdują się w rejestrze zabytków. Na wsparcie finansowe z budżetu powiatu cały czas mogą liczyć na-
tomiast regionalne zabytki

– Zwrócił się do zarządu po-
wiatu gwardian o pomoc w reno-
wacji figury matki bożej skępskiej 
– poinformował na sesji rady po-
wiatu starosta lipnowski Krzysztof 
Baranowski. – W związku z tym, 
że my nie mamy podstaw do prze-
kazania środków, a jest to około 
osiem tysięcy złotych na ten cel, 
apeluję z tego miejsca do ludzi 
dobrej woli, dyrektorów, kierow-
ników, radnych, członków zarządu, 
jeżeli byłoby takie życzenie i wola, 
to starym zwyczajem w pokoju 26 
starostwa  powiatowego, u pani 
kierownik biura rady, stosowny 
datek można złożyć. Zachęcam do 
tego bardzo, bo o figurze mówić już 
nie trzeba, klasztor w Skępem ist-
nieje od ponad pięciuset lat. Apelu-
ję do wszelkich środowisk powiatu 
lipnowskiego o przyłączenie się do 
renowacji figury.

Chodzi o to, jak wyjaśnia prze-
wodnicząca rady powiatu Anna 
Smużewska, że figura ta nie jest 
wpisana do rejestru zabytków, cho-
ciaż w wykazie już jest, ale niestety 
dlatego nie może uzyskać dofinan-
sowania w formie choćby dotacji 
celowej z kasy powiatu. 

– Chodzi tu figurę, która cho-
dzi z pielgrzymkami, noszoną ze 
Skępego w pielgrzymkach, podczas 
uroczystości odpustowych, a nie 
tę w ołtarzu głównym – wyjaśnia 
radny powiatowy i członek zarządu 
powiatu Jerzy Kowalski. – Bo ta fi-

gura, która jest w ołtarzu, jest za-
bytkiem i była poddana renowacji.

Każdy więc może wesprzeć 
renowację pielgrzymkowej figur-
ki matki bożej skępskiej ze swojej 
kieszeni.

Władze powiatu w tym przy-
padku, ze względów prawnych, 
dofinansować tego celu nie mogą, 
ale przypomnieć przy tej okazji 
należy, że w przypadkach dozwo-
lonych prawnie, a więc gdy chodzi 
o zabytki stricte określone w reje-
strze, o perełki architektoniczne 
regionu lipnowskiego dbają finan-
sowo na miarę możliwości. Zgodnie 
z uchwałą z 27 lutego 2009 roku 
możliwość ubiegania się o środki 
(w formie dotacji) na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 
ma każdy właściciel zabytku znaj-
dującego się na obszarze nasze-
go powiatu, jeżeli obiekt posiada 
istotne znaczenie historyczne, ar-
tystyczne lub naukowe dla powiatu 
lipnowskiego.

Od wejścia uchwały w życie, 
czyli od roku 2009 do roku 2018 
nasz powiat udzielił dotacji ce-
lowych na renowację zabytków 
w kwocie blisko 1,924 mln złotych.

I tak parafia św. Michała Archa-
nioła w Czarnem pozyskała z bu-
dżetu powiatu lipnowskiego około 
68 tysięcy złotych na renowację, 
restaurację i konserwację pięciorga 

drzwi kościoła, świeczników z oł-
tarza głównego czy instrumentu 
organowego.

Klasztor ojców bernardynów 
w Skępem pozyskał natomiast oko-
ło 363 tysiące złotych na remont 
i konserwację polichromii w ka-
plicy św. Anny, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej w elewacji 
południowo-wschodniej klaszto-
ru, naprawę i odnowienie elewacji 
oraz malowanie ściany za ołtarzem 
polowym, remont elewacji wieży 
oraz wykonanie izolacji poziomej 
i remont elewacji klasztoru, re-
mont więźby dachowej i wymia-
nę pokrycia dachowego elementu 
krużganków – kaplicy św. Barba-
ry, rekonstrukcję przewróconego 
muru klasztornego czy wymianę 
pokrycia dachu oraz remont trzech 
wież na krużgankach Zespołu 
Klasztornego.

Parafia Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Lipnie, czy-
li lipnowska fara pozyskała blisko 
203 tysiące złotych na restaurację 
ołtarza głównego w kościele, pra-
ce konserwatorskie przy ambonie, 
prace konserwatorskie i badania 
przy dekoracji sgraffito w prezbi-
terium oraz prace restauratorskie 
przy dekoracji sgraffitowej ścian 
i sklepienia korpusu nawy głównej 
oraz fresku.

Klasztor ojców karmelitów 
w Trutowie pozyskał około 390 ty-
sięcy złotych na remont elewacji 
klasztoru, więźby wraz z wymia-
ną pokrycia dachowego budynku 
klasztoru, remont konstrukcji wie-
ży dachowej wraz z wykonaniem 
nowego pokrycia z blachy miedzia-
nej oraz remont posadzki wejścio-
wej do kościoła.

Parafia św. Jadwigi w Karn-
kowie otrzymała około 68 tysięcy 
złotych z kasy powiatu lipnowskie-
go, dzięki którym przeprowadzono 
badania przy polichromii prezbite-
rium i pracach malarskich, remont 
konserwatorski wnętrza kościoła 

przy polichromii prezbiterium 
nawy głównej, kaplic bocznych 
i kruchty kościoła czy prace kon-
serwatorskie przy fundamentach.

Parafia św. Anny w Bobrowni-
kach pozyskała 110 tysięcy złotych 
na ocieplenie prezbiterium, ścian 
kaplic bocznych, naprawę tynków, 
izolacji ścian fundamentowych 
frontu kościoła, wymianę skrzydeł 
okiennych w dziesięciu oknach czy 
renowację tynków zewnętrznych 
na prezbiterium, zakrystiach i ka-
plicach bocznych oraz wewnętrz-
nych w zakrystiach.

Parafia św. Wojciecha w Kikole 
pozyskała z budżetu powiatu około 
179 tysięcy złotych na przeprowa-
dzenie prac w zakresie założenia 
sześciu neogotyckich witraży, peł-
nej renowacji i naprawy żyrando-
li, naprawy schodów wejściowych 
do kościoła i zakrystii czy remont 
schodów wewnętrznych na chór 
i wieże kościoła. Parafia w ramach 
otrzymanej dotacji przeprowadziła 
również prace związane z wymianą 
i naprawą dachu w kościele św. Pio-
tra w Grodzeniu, który jest kościo-
łem filialnym.

Parafia św. Barbary w Chrost-
kowie uzyskała blisko 200 tysięcy 
złotych. Ze środków tych wyko-
nano wymianę okien w kościele, 
wymianę pokrycia dachowego 
i konserwację konstrukcji drew-
nianej kościoła, wymianę instalacji 
elektrycznej, prace konserwacyjne 
i restauratorskie przy barokowym 
ołtarzu głównym św. Barbary z ba-
rokowymi rzeźbami Świętych Pio-
tra i Pawła oraz odrestaurowanie 
drewnianych posadzek w kościele.

Parafia św. Mateusza Apo-
stoła w Ostrowitem, dzięki otrzy-
manym 110 tysiącom złotych do-
finansowania z budżetu powiatu 
wykonała remont zabezpieczają-
co-wzmacniający wraz z rewalo-
ryzacją, remont konserwatorski 
wnętrza kościoła i wymianę sto-
larki drzwiowej kościoła oraz pra-

ce konserwatorsko-restauracyjne 
przy obrazach.

Środki trafiły też do zabytko-
wych obiektów publicznych. I tak 
Biblioteka Publiczna Gminy Lipno 
z siedzibą w Radomicach pozyskała 
z budżetu powiatu 70 tysięcy zło-
tych z przeznaczeniem na remont 
elewacji części parterowej zabytko-
wego dworu w Jastrzębiu.

– Cieszę się, że środki z bu-
dżetu powiatu przyczyniają się do 
tego, że z roku na rok nasze zabyt-
ki pięknieją, a przede wszystkim 
udaje się zachować te pamiątki 
minionych epok w stanie, który 
zagwarantuje, że będą one cieszyć 
kolejne pokolenia. Chciałbym jed-
nocześnie zaznaczyć, że na tym nie 
koniec i władze powiatu nadal będą 
wspierać finansowo właścicieli za-
bytków w pracy na rzecz ich zacho-
wania – zapewnia włodarz powiatu 
lipnowskiego Krzysztof Baranow-
ski. – Wśród licznych zadań udało 
się nam wygospodarować środki 
na cel dla mnie niezmiernie ważny. 
Powinniśmy bowiem szanować na-
szą przeszłość, nasze dziedzictwo. 
To kim jesteśmy teraz, kim będą 
nasze dzieci zależy przecież od 
tego, czy będziemy pamiętać o na-
szej przeszłości, o tym skąd się wy-
wodzimy. Nie ma przyszłości, gdy 
nie pamięta się o przeszłości, ona 
jest najtrwalszym fundamentem, 
dlatego powinniśmy ją wspólnie 
szanować i dbać o zachowanie pa-
miątek po niej.

Tak więc zarządcy czy wła-
ściciele obiektów zabytkowych 
mogą wnioskować o dotacje celo-
we do starostwa i liczyć na przy-
chylność, a już teraz każdy może 
złożyć w starostwie powiatowym 
dobrowolny datek na renowację 
pielgrzymkowej figurki skępskiej. 
Te wszystkie działania przyczyniają 
się do umocnienia piękna regionu 
lipnowskiego i budowania jego po-
zytywnego wizerunku.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Powiat

Nauczyciele będą strajkować
Dokończenie ze str. 1
Nie akceptujemy propozycji pod-
wyżki w wysokości 5 proc., która 
wynika ze zmian budżetowych 
wprowadzonych w ubiegłym roku 
– dodaje prezes Markiewicz.

Chociaż obie strony sporu de-
klarują chęć porozumienia, nie wia-
domo czy uda się to osiągnąć do 8 
kwietnia. Dlatego szkoły i samorzą-
dy już opracowują plany awaryjne. 

Sami dyrektorzy w strajkujących 
szkołach nie zapewnią dzieciom 
opieki. Rozważane są różne moż-
liwości, począwszy od zamknięcia 
placówek po organizację zajęć przez 
inne jednostki samorządowe, które 
zapewniają ofertę kulturalną i spor-
tową. Organy prowadzące mogą, ale 
nie muszą potrącić nauczycielom 
strajkującym część wynagrodzenia 
za nieobecność w pracy. Z kolei ci, 

którzy nie strajkują, mogą zostać 
oddelegowani do innych obowiąz-
ków niż dotychczas, aby zapewnić 
bezpieczeństwo i opiekę dzieciom, 
które będą przebywać w tym cza-
sie w placówkach.

Tymczasem na stronie Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej czy-
tamy, że biorąc pod uwagę wszyst-
kie przedszkola i szkoły w Polsce, to 
52 proc. z nich nie przeprowadziło 

w ogóle referendum, co oznacza, że 
zajęcia i egzaminy przebiegną pra-
widłowo.

– Sukcesywnie zwiększamy 
nakłady na oświatę. W latach 2016-
2019 subwencja oświatowa wzrosła 
o 5,5 mld złotych. Ze zdziwieniem 
przyjmujemy stwierdzenia, że 
samorządy „muszą dokładać do 
oświaty”. Otóż samorządy rów-
nież są odpowiedzialne za oświatę. 
W polskim systemie prawnym za-
dania oświatowe są wykonywane 
przez samorządy, ponieważ są to 
ich zadania własne, a środki nie-
zbędne na ich realizację zagwaran-

towane są w łącznych dochodach 
jednostek samorządu, nie tylko 
w subwencji oświatowej – czytamy 
na stronie MEN.

Swoje własne rozmowy w spra-
wie podwyżek prowadzą także na-
uczyciele zrzeszeni w związkach 
„Solidarności”. Domagają się pod-
wyżki 650 złotych (z wyrównaniem 
od stycznia tego roku) oraz wzro-
stu płac o 15 procent od stycznia 
2020 roku. Podwyżki mają objąć 
nauczycieli bez względu na stopień 
awansu zawodowego.

Natalia Chylińska-
Żbikowska, fot. ilustracyjne
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Familijna promocja czytelnictwa
SKĘPE  W miniony wtorek w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem zaprezentowali się laureaci 
czwartego już konkursu na hasło promujące książnicę i czytelnictwo. Mistrzem okazał się Adam Kalksztejn

– Po raz czwarty pokusiliśmy 
się o zorganizowanie konkursu na 
hasło promujące bibliotekę i czy-
telnictwo – mówi szef książnicy 
Jerzy Kowalski. – Konkurs odbywa 
się zawsze w marcu, tym razem 
hasła oceniała komisja w składzie 
Urszula Małkiewicz, Anna Ol-
szewska i ja jako przewodniczący. 
Uczestników przybywa z roku na 
rok, w tym roku 11 młodych au-
torów zgłosiło dwadzieścia osiem 
haseł promujących czytelnictwo 
i bibliotekę. Myślę więc, że zabawa 
w hasło podoba się dzieciom i za-
pewniam, że będziemy to konty-
nuować. Jest to obecnie konkurs 
integrujący całe rodziny, bo jakiś 
czas temu przyjęliśmy familijną 
formułę. Kierujemy konkursy do 
dzieci i rodziców, bo wtedy nikt 
nie zarzuci nam, że dziecko czegoś 
samo nie zrobiło, a przecież w ży-
ciu chodzi o to, by rodzic dziecku 

pomagał i prowadził go za rękę do 
jakiegoś momentu. Każde dziec-
ko ma jakiś talent, trzeba tylko te 
zdolności wyszlifować. Zachęcam 
więc do uczestniczenia w zabawie, 
pokazywania swoich talentów, 
prezentowania się, ośmielania. 
Laureatom i uczestnikom tego 
konkursu promującego czytelnic-
two gratuluję, a wszystkie dzieci 
potrafiące recytować zapraszam 
już na nasz bardzo popularny kon-
kurs recytatorski. Szczegóły moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
naszej biblioteki.

W pierwszej edycji konkursu 
na hasło promujące czytelnictwo 
i skępską książnicę organizatorzy 
dali szansę seniorom, a w kolej-
nych dzieciom i ich rodzicom czy 
opiekunom, którzy włączają się 
i w meandry konkursowe, i towa-
rzyszą swoim pociechom w gali 
finałowej. Zwycięskie hasła już zo-

stały wyeksponowane w skępskiej 
książnicy i będą, do rozstrzygnięcia 
piątej edycji plebiscytu, zachęcać 
do odwiedzania biblioteki i sięga-
nia po książki. A zapewniamy, że są 
imponujące i przekonywujące.

Autorem najlepszego hasła 
i laureatem pierwszego miej-
sca jest Adam Kalksztejn. Drugie 
miejsce zdobył zarówno Mateusz 
Skibicki jak i Martyna Chojnacka, 
a trzecie miejsca jurorzy przy-
znali aż trójce uczestników: Mar-
celowi Sztuczyńskiemu, Oska-
rowi Skibickiemu i Nikodemowi 
Przybyszewskiemu. Wyróżnienia 
otrzymali: Dominik Wysocki, Filip 
Przybyszewski, Bartosz Godlewski, 
Julia Frejlichowska i Filip Gibert.

Hasła oceniane były anonimo-
wo, a więc sprawiedliwie. Dopiero 
po przyznaniu nagród i wyróżnień 
jurorzy dowiedzieli się, kto je wy-
myślił i napisał. Nagrody laure-

atom wręczył dyrektor skępskiej 
książnicy publicznej i pomysło-
dawca konkursu Jerzy Kowalski 
w towarzystwie włodarza Skępego 
Piotra Wojciechowskiego.

– Każdy konkurs rozrasta się 
z każdym rokiem i myślę, że i ten 
gminny konkurs będzie się rozra-
stał – mówił do laureatów bur-
mistrz Wojciechowski. – Ja gratulu-
ję przede wszystkim uczestnictwa 
w tym plebiscycie, bo to jest rzecz 
najistotniejsza, że bierzecie w tym 
udział i staracie się uczestniczyć 
w konkursach organizowanych 
przez bibliotekę. Tym, których 
hasła zdobyły nagrody, należą się 
gratulacje. W kolejnej edycji może 
być zupełnie odwrotnie. Dziękuję 
komisji, która rozstrzygnęła kon-
kurs. Życzę dalszego rozwoju tego 
przedsięwzięcia promującego czy-
telnictwo. Czytelnictwo to kwestia 
bardzo ważna i należy je rozsze-
rzać. Ja nie wyobrażam sobie, by 
w moim czasach szkolnych ktoś 
lektury szkolnej nie przeczytał. To 
była podstawa. Cieszy mnie dla-
tego każda inicjatywa promująca 
czytelnictwo i dlatego dziękuję za 
jego organizację. Ja też jako uczeń 
małej szkoły w Karnkowie wygry-
wałem konkursy.

Przypominamy również o naj-
ważniejszym konkursie organi-
zowanym przez naszą książnicę, 
czyli Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim im. Gustawa Zieliń-
skiego. Już trwa kolejna, siedem-

nasta edycja, popularnego wśród 
literatów z całej Polski konkursu 
poetyckiego organizowanego nie-
przerwanie przez skępską książ-
nicę publiczną. Na przesłanie lub 
osobiste złożenie kompletu wier-
szy młodzi poeci mają czas do 23 
kwietnia. Organizatorzy czekają 
na zgłoszenia. Potem zacznie się 
analiza formalna, prace jurorskie 
i w czerwcu poznamy kolejnych 
młodych poetów, laureatów pre-
stiżowego konkursu.

– Na ten moment wpłynęło 
do nas już pięć zgłoszeń do kon-
kursu poetyckiego, czekamy na 
kolejne – mówi Jerzy Kowalski. – 
Zachęcam do przesyłania do oceny 
w tym ogólnopolskim plebiscycie 
także wierszy autorstwa naszych 
lokalnych poetów. W konkursie 
może wziąć udział każdy piszący, 
niebędący członkiem profesjonal-
nego związku twórczego, w wieku 
od 10. do 21. roku życia. Tematyka 
utworów jest dowolna. Czekamy 
na wiersze. Oceniać będzie jury 
w składzie: poetka Anna Marcin-
kowska, poetka Monika Kowalska, 
nauczyciel Edyta Czachorowska 
i poeta Jerzy Kowalski.

Na laureatów czekają też na-
grody i wspaniała gala poetycka 
w gronie młodych literatów z całej 
Polski. Konkursom bibliotecznym 
niezmiennie i z największą przy-
jemnością patronuje tygodnik CLI.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Lipno

„Dwójka” obudziła wiosnę
21 marca społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 publicznie, na ulicach miasta, 
pożegnała zimę i przywitała wiosnę. Kolorowy korowód uczniów i nauczycieli 
z dyrektor Małgorzatą Arent na czele do wspólnego świętowania zabrał też bur-
mistrza Lipna Pawła Banasika.

Było hucznie, bezpiecznie 
i bardzo kolorowo. W czwart-
kowe przedpołudnie dziedziniec 
„dwójki” wypełnił się uczniami 
w wiosennych przebraniach, 
transparentami z wiosennymi 
hasłami, nauczycielami w wio-
sennych nastrojach. – Dzięki ta-
kim akcjom nasze dzieciaki nie 
chodzą na wagary – zdradza na-
uczyciel Wojciech Maciejewski.

Imprezie przewodniczyły 
inicjatorki wyjątkowego przed-
sięwzięcia: Katarzyna Przyby-
szewska i Marzena Waśkiewicz, 
a podczas przygotowań sił nie 
szczędzili wszyscy wychowawcy 
i nauczyciele. Każda klasa pre-
zentowała się wyjątkowo. Na 
czele barwnego korowodu kro-
czyła dyrektor szkoły, ruchem 

w mieście zdominowanym 
chwilowo przez wiosenny or-
szak sprawnie kierowali lipnow-
scy policjanci, a przechodnie nie 
szczędzili słów uznania, uśmie-
chów, pochwał, a nawet może 
zazdrości.

– Cudowny pomysł, wspa-
niały orszak przypominający 
nam wszystkim, mieszkańcom 
i przyjezdnym o pierwszym dniu 
wiosny – słyszeliśmy od prze-
chodniów ochoczo fotografują-
cych barwny korowód wiosenny. 
– W tym zabieganiu większość 
ludzi dorosłych zapomniała, że 
to już wiosna przyszła, a młodzi 
tak fajnie nam to przypomnieli. 
Gratulujemy pomysłodawcom.

Nie ma wątpliwości, że 
nie tylko społeczność „dwójki” 

bawiła się wybornie, ale tak-
że mieszkańcy mieli powód 
do zatrzymania się i radosne-
go powitania wiosny. Korowód 
przemaszerował ze szkoły nr 2, 
ulicami Lipna do ratusza, by do 
przywitania się z wiosną zachę-
cić burmistrza Pawła Banasika 
i obdarować włodarza wiosen-
nymi kwiatami, przez centrum 
miasta, Bulwar Poli Negri, ulicą 
Szkolną.

Towarzyszyliśmy niezwy-
kłemu korowodowi w wiosen-
nym marszu i jesteśmy pewni, 
że w tym roku w Lipnie wiosnę 
obudziła społeczność szkoły  
nr 2.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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LIPNO  W przyszły piątek 5 kwietnia po godzinie 18.00 z kościoła bł. Michała Kozala w Lipnie wyruszy 
trzecia Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rejestracja uczestników trwa, a do wyboru są aż cztery trasy róż-
nej długości

Pójdą drogami krzyżowymi

W każdy piątek wielkiego po-
stu wierni licznie wypełniają swoje 
kościoły, by uczestniczyć w rozwa-
żaniach drogi krzyżowej i symbo-
licznie odtwarzać drogę Chrystu-
sa na śmierć i złożenie do grobu. 
W przyszłym tygodniu w Lipnie 
wierni będą mieli okazję już po 
raz trzeci dołączyć do wyjątkowej 
drogi krzyżowej i przeżyć ekstre-
malną wędrówkę.

– Uczestniczę w drogach 
krzyżowych w kościele, ale ta 
ekstremalna daje mi poczucie 
spełnienia –mówi pani Dorota, 
która ma na swoim koncie już 
dwie EDK. – Milczenie, modlitwa, 
medytacja, długa nocna trasa, to 
wszystko tylko po to, nie ma inne-
go celu. Warszawa czy Skępe, miej-
sce i wielkość grupy nie są istotne. 
Celem Ekstremalnej Drogi Krzy-
żowej jest spotkanie z Bogiem. 
I chociaż uważam na co dzień, że 
warto żyć normalnie, to wiem też, 
że trzeba iść za Chrystusem nawet 
ekstremalnie. Podczas Ekstremal-
nej Drogi Krzyżowej wiara styka 
się z emocjami. To jest prawdziwe 
ćwiczenie, człowiek rzeczywiście 
może być potem przemieniony. 
Zachęcam do dołączenia do nas, 
nie jest ważne skąd kto jest i kim 
jest. Idziemy w milczeniu, każdy ze 
swoimi myślami. Warto.

Te słowa i liczny udział w na-
bożeństwach dróg krzyżowych 
w naszych kościołach świadczą 

o zapotrzebowaniu na rozważa-
nia, rozmyślania, doznania du-
chowe w tym szczególnym czasie. 
W to zapotrzebowanie doskonale 
wpisała się oferta księdza Jacka 
Stryczka i jego Ekstremalna Dro-
ga Krzyżowa od 11 lat zbierająca 
rzesze wiernych w trudną drogę. 
W tym roku uczestnikom EDK to-
warzyszyć będzie rozważanie „Ko-
ściół XXI wieku”.

Na tegoroczną EDK już za-
rejestrowało się wiele miejsco-
wości, w tym oczywiście po raz 
trzeci Lipno. Wyznaczono już po-
nad dziewięćset tras w kraju i nie 
tylko. Tendencja wzrostowa jest 
ogromna, bo wystarczy wspo-
mnieć, że w 2017 roku w Ekstre-
malnej Drodze Krzyżowej wzięło 
udział ponad 50 tysięcy osób, w 11 
państwach, w 252 miastach.

Pierwsza Ekstremalna Dro-
ga Krzyżowa odbyła się w kraju 
2009 roku. Idea akcji narodziła się 
w trakcie spotkań Męskiej Strony 
Rzeczywistości, a jej twórcą jest 
ksiądz Jacek Stryczek, prezes Sto-
warzyszenia Wiosna. Z roku na rok 
przybywa miejsc, w których wierni 
wybierają rozważanie misterium 
drogi krzyżowej podczas pieszej, 
nocnej wędrówki. 24 marca 2017 
roku do tego grona dołączyło Lip-
no i to z pięknym wynikiem: 107 
osób. W tym roku wyruszymy 
znowu, w jeszcze większym gro-
nie, i na czterech trasach.

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
to swego rodzaju globalny start 
-up duchowy zainicjowany przez 
ks. Jacka Stryczka. Poprzez wy-
magającą formułę, daje okazję do 
zmierzenia się z trudami i wła-
snymi słabościami, a przez to, do 
głębokiego przeżycia duchowego 
i spotkania z Bogiem. – Przełam 
się i ty, żyj piękniej – zachęca ks. 
Jacek Stryczek. – To wyzwanie 
i szansa na zmianę.

W tym roku EDK błogosławi 
papież Franciszek, łącząc się du-
chowo z organizatorami i uczestni-
kami, zachęcając do ufnego powie-
rzenia Chrystusowi siebie, swoich 
rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, 
by w każdym zamieszkał pokój 
i moc Chrystusa ukrzyżowanego. 
Kto chce, może jeszcze dołączyć 
w tym roku. W przyszły piątek 5 
kwietnia uczestnicy zaczną mszą 
świętą o godzinie 18.00 w kościele 
bł. Michała Kozala w Lipnie (ulica 3 
maja 43). Zarejestrować się można 
tylko przez stronę www.edk.org.pl. 
Koordynatorką naszej drogi krzy-
żowej jest Kinga Zajączkowska.

– Rejon propaguje ideę EDK 
i przygotowuje propozycje tras, 
nie ponosi odpowiedzialności za 
pątników na trasach – wyjaśniają 
organizatorzy. – Zapraszamy oso-
by dorosłe, niepełnoletni tylko pod 
bezpośrednią opieką osób doro-
słych. Pamiętać należy o zabraniu 
latarki, odblasków, obowiązkowo 

kamizelka odblaskowa, prowiantu. 
Ślad GPS, mapy i opis trasy trzeba 
pobrać ze strony.

W naszym mieście zarejestro-
wano tym razem cztery trasy. Tra-
sa św. Antoniego to trasa na wzór 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
z 2017 roku biegnącej od kościoła 
pw. Bł. M. Kozala (msza św. o godz. 
18.00), przez Trzebiegoszcz, Janko-
wo, Maliszewo, Ośmiałowo, Bisku-
pin do Lipna (kościół WNMP). Dłu-
gość trasy to 20 kilometrów. 

Niebieska droga Maryi to 43-
kilometrowa droga krzyżowa na 
trasie: Lipno-Wierzbick-Pokrzyw-
nik-Żagno-Józefkowo-Wioska-Skę-
pe-Wioska-Chodorążek-Chlebo-
wo-Wolęcin-Buchowo-Konotopie-
Złotopole-Lipno. Termin i miejsce 
wymarszu te same. Ta trasa jest 
i dłuższa, i bardziej wymagająca. 
Wiedzie przez sanktuarium w Skę-
pem i Konotopiu

Trzecia trasa to EDK św. Mi-
chała Archanioła, liczy czterdzie-
ści kilometrów, z Lipna, przez 
Maliszewo, Komorowo, Barany, 
Krzyżówki, Ostrowite, Suszewo, 
Czarne, Hutę Głodowską, Rumun-
ki Głodowskie. Czwarta to trasa 
św. Michała Archanioła, ale 33-
kilometrowa, skrócona, wiodąca 
przez Maliszewo, Komorowo, Ba-
rany, Krzyżówki, Ostrowite, To-
maszewo, Rumiankowo, Rumunki 
Głodowskie, Lipno.

Warto dołączyć do Ekstre-

malnej Drogi Krzyżowej i wyru-
szyć wieczorem w piątek sprzed 
kościoła bł. Michała Kozala, po 
mszy świętej, wspólnej modlitwie 
i błogosławieństwie, z krzyżami 
i latarkami, drogami i bezdroża-
mi, by dotrzeć do parafii WNMP 
w Lipnie, gdzie będzie trwać nocna 
adoracja w łączności z uczestnika-
mi EDK. Jak mówią organizatorzy, 
wyzwanie zostało rzucone, o jego 
podjęciu każdy musi zdecydować 
sam. Droga jest ekstremalna, bo 
trzeba ją pokonać w skupieniu, 
bez rozmów i pikników, i tak, żeby 
bolało, żeby poczuć opuszczenie 
strefy komfortu, w modlitwie, sa-
modzielnie lub w grupie do dzie-
sięciu osób, w błocie czy na dobrej 
drodze, w deszczu czy dobrej au-
rze, od kościoła do kościoła, dro-
gami i bezdrożami.

W lipnowskiej EDK rok temu 
i dwa lata temu szli młodzi i star-
si, każdy ze swoją intencją, w sku-
pieniu, milczeniu i modlitwie. 
I chociaż czasem nogi odmawiały 
posłuszeństwa lub brnęły w bło-
cie, nikt nie odpuszczał. Już jest 
pewne, że EDK na stałe wpisała się 
do lipnowskiego kalendarza i serc 
wiernych uczestniczących w wyda-
rzeniu. Szczegóły wydarzenia i re-
jestracja na stronie www.edk.org.
pl. My też tam będziemy. Relacja 
z tegorocznej Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej tradycyjnie w CLI.

Lidia Jagielska

Gmina Skępe

Wierszem przywitali wiosnę
21 marca w szkole podstawowej w Czermnie odbyła się druga edycja konkursu 
recytatorskiego „Witaj wiosno”. Swoje zdolności zaprezentowało piętnaścioro mi-
strzów słowa, a nad przebiegiem zmagań czuwała dyrektor szkoły Jadwiga Gó-
ralska.

– Konkurs odbywa się 
w pierwszym dniu wiosny, 
a więc jest to konkurs radosny, 
kolorowy i wyjątkowy – mówił 
do uczestników zmagań prze-
wodniczący komisji konkurso-
wej, skępski poeta i szef biblio-
teki publicznej Jerzy Kowalski. 
– Cieszę się, że chętnie bierze-
cie udział w konkursie recyta-
torskim, że poznajecie nowe 
wiersze, wszystkim należą się 
gratulacje i za udział, i za taki 
właśnie piękny sposób przywi-
tania wiosny, nie na wagarach, 
ale z poezją na ustach. Uczest-
nicy zaprezentowali się świet-
nie, byli bardzo dobrze przygo-
towani, za co brawa należą się 
nauczycielom i rodzicom także. 

My jako jurorzy nie mieliśmy 
łatwego zadania przy wyborze 
najlepszych, ale udało się.

Wiersze zaprezentowali 
przed jurorami, społecznością 
szkolną oraz gośćmi uczniowie 
wszystkich klas szkoły podsta-
wowej w Czermnie. Z przyjem-
nością wysłuchaliśmy Doroty 
Orłowskiej, Zuzi Melibrudy, Bar-
tosza Sobocińskiego, Gosi Chy-
lińskiej, Julii Sobocińskiej, Elizy 
Tucholskiej, Karoliny Kaźmier-
czak, Katarzyny Tucholskiej, 
Adama Kędzierskiego, Julii Re-
deckiej, Gosi Kwaśnickiej, Nikoli 
Uzarskiej, Mateusza Rybackiego, 
Kacpra Słabkowskiego i Artura 
Skuchy.

– Jurorzy oceniają w trzech 

kategoriach wiekowych – wyja-
śnia dyrektor szkoły w Czerm-
nie Jadwiga Góralska. – Komisji 
konkursowej w składzie: Marze-
na Brzemińska, Sylwia Rybacka, 
Karol Dwojakowski, przewodni-
czy Jerzy Kowalski.

W najmłodszej katego-
rii bezapelacyjnie wygrali ex 
aequo: Bartosz Sobociński i Zu-
zia Melibruda, drugie miejsce 
jurorzy przyznali Elizie Tuchol-
skiej, a trzecie miejsce zdobyła 
Dorota Orłowska. Wśród recy-
tatorów z drugiej kategorii wie-
kowej najlepsze noty jurorów 
i miejsce pierwsze zebrały ex 
aequo Julka Redecka i Karoli-
na Kaźmierczak. Drugie miej-
sce zdobyły: Katarzyna Tuchol-

ska i Nikola Uzarska, a trzecie 
Małgorzata Kwaśnicka. Wśród 
uczniów klas V i VI wygrał Mate-
usz Rybacki. Na drugim miejscu 
uplasował się Kacper Słabkow-

ski, a na trzecim Artur Skucha. 
Patronem medialnym konkursu 
były tygodnik CLI.

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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LIPNO  W miniony czwartek 21 marca w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kulturalnego odbyło się, 
zorganizowane wspólnie przez naszą książnicę publiczną i dom kultury, spotkanie autorskie z byłym 
ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim

Z Sikorskim nie tylko o dyplomacji

To było wyjątkowe spotkanie 
ze szczególnym autorem książ-
ki, znanym politykiem, dzienni-
karzem, mieszkańcem naszego 
województwa. Sala domu kultury 
wypełniła się po brzegi, a w rolę 
pytającego i przewodnika po kar-
tach publikacji Sikorskiego „Polska 
może być lepsza” zręcznie wcielił 
się Krzysztof Kowalewski.

Pierwszy raz w Lipnie
– Miło jest mi być w Lipnie, 

przez które setki razy przejeżdża-
łem, ale nigdy w samym mieście 
nie byłem, nie wiedziałem, że 
macie historię wielokulturową, 
pierwszy raz dzisiaj byłem też 
w izbie pamięci Poli Negri – mó-
wił Radosław Sikorski. – Stąd jest 
noblista Lech Wałęsa i Leszek Bal-
cerowicz, ojciec naszych reform 
gospodarczych, a więc macie się 
czym pochwalić.

Żywy chłopiec
– Dzisiaj jest  pierwszy dzień 

wiosny, a ja mam do dzisiaj dzien-
niczek szkolny z wpisem „żywy 
chłopiec” i to świadczy o tym ja-
kim byłem uczniem – wspominał 
Sikorski. – Jeszcze w podstawów-
ce miałem marzenie, żeby zostać 
ministrem spraw zagranicznych, 
ale nauczycielka wyjaśniła mi, że 
do tego trzeba mieć temperament 
dyplomaty, a ona u mnie tego nie 
widziała. Dyplomacja często my-
lona jest z polityką zagraniczną, 
a to nie to samo. Dyplomacja 
to jest sposób komunikowania 
się jednej społeczności z innymi 
społecznościami, a polityka za-
graniczna to jest całość oddziały-
wań pomiędzy społecznościami. 
Fragmenty polityki zagranicznej 
są we wszystkich resortach, mi-
nister spraw zagranicznych ją ko-
ordynuje. Polityka zagraniczna to 
miejsce, w którym przekonujemy 
się jak jest nasza waga gatunkowa 
w porównaniu z innymi państwa-
mi. Wyższy status to nie jest coś, 
co można sobie wytupać. Dyplo-
macja to jest takie prowadzenie 

współpracy międzynarodowej, 
żeby polskie interesy były reali-
zowane. Musimy mieć koncepcję, 
cel. Dyplomacja zawsze prowadzi 
do umów czy traktatów, wymaga 
konwersacji, a sztuka zawiera-
nia dobrych umów decyduje, czy 
państwo rośnie w siłę, czy nie. 
W dyplomacji ważna jest znajo-
mość języków, ale trzeba wie-
dzieć też, że można mówić do-
skonale językiem, a nie chwytać 
kodów kulturowych. Żeby dobrze 
prowadzić negocjacje, trzeba ro-
zumieć punkt wiedzenia drugiej 
strony, także spojrzenie na nas. 
Łatwiej zawierać umowy, gdy ufa 
się drugiej stronie.

„Polska może być lepsza” to 
kolejna książka Sikorskiego, książ-
ka wyjątkowa, bo ukazująca świat 
polskiej polityki od kulis. Zachęca 
do zastanowienia się nad obecną 
sytuacją Polski i porusza wiele 
intrygujących, niemal kontrower-
syjnych tematów. Rąbka tematyki 
tej książki uchylił Radosław Sikor-
ski dopytywany umiejętnie przez 
Krzysztofa Kowalewskiego, resztę 
lipnowianie doczytają sobie w za-
kupionych i opatrzonych autogra-
fem autora publikacjach. Dzięki 
książce można lepiej zrozumieć 
jaka powinna być dobra polityka 
zagraniczna. Autor próbuje i nie-
źle mu to wychodzi, odpowiedzieć 
na podstawowe pytania związane 
z Unią Europejską. Ta publikacja 
była jedną z bardziej oczekiwa-
nych premier w Polsce. To 400 
stron polityki na najwyższym, 
światowym poziomie, efektow-
ne wydanie w twardej oprawie, 
w którym Radosław Sikorski kie-
ruje swoje słowa do szerokiego 
grona odbiorców.

Nie każdego stać 
na bycie ministrem
– Nie tylko w dyplomacji jest 

tak, że gdy słabo ludziom płaci 
się, to ma się słabych kandydatów 
– podkreśla minister Sikorski. – 
I już towarzysz Lenin mówił, że 

państwo policyjne to jest takie, 
w którym policjant zarabia więcej 
od nauczyciela. Podkreślenia jed-
nak wymaga to, że ja jako mini-
ster spraw zagranicznych byłem 
tysiąc trzechsetny na liście płac 
MSZ na cztery i pół tysiąca osób. 
Ja zarabiałem jedną trzecią tego 
co ambasador, więc gdy propo-
nowałem ambasadorowi zostanie 
wiceministrem, to słyszałem że 
ich na to nie stać.

Lipnowianie dowiedzieli się, 
że Radosław Sikorski to niespeł-
niony aktor. Jego ambicją było 
zagranie w filmie i gdy Pasikowski 
zabrał się za film o Kuklińskim, 
zaproponował nawet Sikorskiemu 
rolę komunistycznego generała. 
W czasie debaty sejmowej mini-
ster zapytał o radę Donalda Tuska 
i usłyszał wtedy, że jest na takim 
etapie życia, że może zagrać tylko 
siebie. Debiutu filmowego więc 
jeszcze nie było, a zdarzenie to 
jest dowodem na niezwykłą po-
dobno umiejętność Tuska mó-
wienia „nie” w taki sposób, by 
adwersarz był zadowolony i miał 
nadzieję.

Polska na dorobku
– Ostatnie dwadzieścia sie-

dem lat to okres w historii Polski, 
w którym najszybciej dogoniliśmy 
zachód, ale jesteśmy wciąż na do-
robku w tym sensie, że jeszcze nie 
osiągnęliśmy średniej – wyjaśnia 
Sikorski. – Nie wszyscy wiedzą 
też, że mamy rezerwę wzrostu, 
że są stosunkowo proste rzeczy 
do wykonania, tkj. dokończenie 
naszej infrastruktury. Trzeba pa-
miętać jednak, że poziom życia 
zależy od dwóch czynników: od 
bieżącego dochodu, ale i od za-
kumulowanego bogactwa, zaosz-
czędzonych zasobów. Nam nie 
wystarczy dojść do stu procent 
średniej unijnej, by mieć standard 
życia taki jak oni. My powinniśmy 
rozwijać się szybciej niż oni, żeby 
im dorównać. Nie jest łatwe, ale 
na pewno nie osiągniemy tego 
jednym: nie można stać się bo-

gatszym tylko konsumując, trze-
ba inwestować. Jesteśmy krajem 
aspiracyjnym, z ambicjami.

Sikorski przestrzegł uczestni-
ków przed mylnym myśleniem, że 
to, z czego Polacy są dumni, czyli 
np. powstanie warszawskie nie 
znajduje zrozumienia w świecie, 
nie znajduje poklasku. Nie można, 
zdaniem ministra, szantażować 
innych krajów naszymi przeszły-
mi cierpieniami, bo to powoduje 
tylko irytację i niechęć.

Najtrudniejszy 
jest język polski
– My tego nie doceniamy, ale 

język polski jest jednym z najtrud-
niejszych języków na świecie i na 
sześć tysięcy języków polski jest 
wśród dziesięciu najtrudniejszych 
– zdradza Radosław Sikorski. – Ja 
spotykam obcokrajowców, którzy 
mówią po angielsku jak Anglicy, 
ale nie spotkałem obcokrajowca, 
który mówi po polsku jak Polak.

Minister Sikorski wyjaśnił też, 
czym jest amerykański sen, kto 
obraża się, a kto nie za zaliczenie 
do „polonii”, o ludziach z polskim 
paszportem, o potomkach Po-
laków mieszkających w różnych 
miejscach świata. Było też o wi-
zach i ruchu bezwizowym. O Unii 
Europejskiej, skutecznym repre-
zentowaniu interesów polskich, 
o Litwie, Łotwie, Słowacji. Było 
też o Anglii i wizji dla naszych ro-
daków po wyjściu z Unii.

By nie było u nas 
katastrofy
– Anglia to bardzo specyficz-

ny kraj, oni nie mają dowodów 
osobistych ani numerów pesel, 
ale to kraj bardzo zamożny. An-
glia sobie poradzi, będzie miała 
teraz dekadę chaosu i utraconych 
szans, ale sobie poradzą – prze-
konuje Radosław Sikorski. – To co 
dla nich będzie tylko recesją, dla 
nas byłoby katastrofą. Powinni-
śmy jednak traktować teraz sytu-
ację Wielkiej Brytanii jako prze-
strogę, jak nie należy robić, jak 
nie wierzyć szarlatanom.

Nie mogło, jak na dobrym 
spotkaniu autorskim, zabraknąć 
również pytań od uczestników 
spotkania, czytelników i poten-
cjalnych czytelników. Były zarzu-
ty i wymówki, zastrzeżenia do ra-
cji ministra Sikorskiego o obecnej 
polityce, o jego zdaniu na temat 
Leszka Balcerowicza, a nawet 
o Lechu Wałęsie.

Bohater ze skazą, 
czyli Lech Wałęsa
– Jeśli chodzi o Lecha Wałę-

sę to ja byłem krytyczny wobec 
jego prezydentury, bo mówił 
za dużo, miał wiele nieprzemy-
ślanych stanowisk i oczywiście 
wiemy wszyscy, że miał też swój 
moment słabości, z którego nie 
umiał się rozliczyć – wyjaśnia Si-
korski. – Uważam, że po wyborze 
na prezydenta Wałęsa powinien 
przyznać się, że na początku jako 
chłopak młody, niedoświadczony, 
ze wsi, robotnik, nie wyszedł bez 
skazy. Tego nie zrobił, jest boha-
terem ze skazą, ale po pierwsze 
kto nie ma skazy, niech rzuci 
pierwszy kamieniem, a po dru-
gie oskarża go katolicko-narodo-
wa część spektrum politycznego, 
a ja przypomnę święty Paweł, on 
był funkcjonariuszem, był prze-
śladowcą chrześcijan. Oczywiście 
różnica jest taka, że święty Paweł 
wyznał swoje grzechy i uzyskał 
przebaczenie i został uznany za 
przywódcę. Dzisiaj jest bardzo ła-
two być odważnym, ja pamiętam 
różnicę między odwagą w walce 
z komuną w latach przed solidar-
nością i po solidarności. Żeby być 
przywódcą w latach siedemdzie-
siątych wymagało to prawdziwej 
odwagi i ja zachęcam do prze-
czytania przemówienia Wałęsy 
z tamtych właśnie lat, kiedy to 
mógł być w każdej chwili zwinię-
ty przez SB i nikt by nawet pal-
cem nie kiwnął. Poza tym Lech 
Wałęsa legendy solidarności nie 
zdradził w internowaniu w Arła-
mowie, to też wymagało wielkiej 
odwagi. Jest tylko człowiekiem. 
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Marzanna 
w bibliotece

Skępe  W miniony piątek dzieci z Przedszkola Prywatnego 
„Klub malucha” z nauczycielkami Jolantą Wolman i Zofią Tomic-
ką odwiedziły miejsko-gminną książnicę publiczną. Przewodni-
kiem po świecie książek był dyrektor skępskiej biblioteki Jerzy 
Kowalski, a tematem przewodnim oczywiście wiosna

Ja byłem na pogrzebie Mandeli, 
który ma nagrodę Nobla i na po-
grzebie był cały świat, ale zaczął 
od podkładania bomb, czyli też 
był bohaterem ze skazą. Wałęsa 
miał odwagę, a dzisiaj kto walczy 
z komunizmem, ci którzy wte-
dy spali do południa, i to mnie 
bulwersuje. Co do Balcerowicza: 
ja w Oxfordzie ekonomię stu-
diowałem i mogę powiedzieć, 
że wtedy mogliśmy pójść na od-
kładanie reform w czasie, czyli 
taką drogą jak poszła Ukraina. 
I trzeba pamiętać, że Ukraina 
miała atuty, bo wychodząc ze 
Związku Radzieckiego nie miała 
żadnych długów, miała cztery 
elektrownie atomowe, czyli tani 
prąd, najlepszą ziemię w Euro-
pie, przemysł lotniczy, kosmicz-
ny. Dzisiaj Polska jest od Ukrainy 
trzy razy bogatsza i to Ukraińcy 
przyjeżdżają do nas pracować, 
i to jest między innymi zasługa 
Leszka Balcerowicza. Wtedy in-
flacja wynosiła u nas osiemset 
procent i to nie była wina Bal-
cerowicza, on to odziedziczył 
po ostatnich latach komunizmu. 
Polska była w sensie formalnym 
bankrutem, nie spłacała swojego 
zadłużenia międzynarodowego. 
Balcerowicz wprowadził tera-
pię szybką i dzięki temu recesja 
postkomunistyczna była u nas 
najpłytsza w całym bloku komu-
nistycznym, już po dwóch latach 
mieliśmy wzrost i od tego cza-
su mamy nieprzerwany wzrost, 
to jest polski cud gospodarczy, 
dwadzieścia siedem lat wzrostu 
gospodarczego bez ani jednego 
roku recesji, cały świat nas za to 
podziwia.

Nie nawołuję do zbrodni
I w czasie czwartkowego 

spotkania z Radosławem Sikor-
skim nie obyło się bez wymiany 
zdań o słynnej już wypowiedzi 
ministra o dożynaniu watahy. 
A to znak, że uczestnicy spo-
tkania dokładnie się do niego 
przygotowali. Lipnowska wizyta 
Sikorskiego była więc potrzebna, 
bo udało się w trakcie jej trwania 
wyjaśnić wiele kwestii.

– Ja byłem wtedy na wiecu 
jako osoba prywatna i było to 12 
lat temu – przypomniał Sikor-
ski. – I powiedziałem wtedy, pod 
koniec poprzednich rządów PiS, 
że każdy kto złamie prawo, bę-
dzie odpowiadał, poniesie tego 
konsekwencje, i zwracając się 
do Tuska, który szedł na debatę, 
powiedziałem „Donku, jeszcze 
jedna bitwa, jeszcze jedna wal-
ka, dorżniemy watahę, wygramy 
te wybory”. Chodziło o wygranie 
wyborów i myślę, że pytający 
mnie o to dzisiaj pan wie, co to 
jest metafora, zapożyczenie li-
terackie i że można w przerwie 
meczu powiedzieć: chłopaki 
w drugiej połowie wykończcie 
ich, ale to nie oznacza nawoły-
wania do mordu, tylko jest eks-
presyjną metaforą. Czy ktokol-
wiek uwierzył w to, że mówiąc te 

słowa, ja chciałem wziąć macze-
ty i zamordować konkurentów? 
Przecież nie o to chodziło.

Sikorski zagłosuje na piS, 
kiedy…
Uczestnicy spotkania prosili 

też byłego ministra spraw za-
granicznych o wyjaśnienie wielu 
kwestii z bieżącej polityki. Były 
niepokoje o losy rodaków miesz-
kających i pracujących w Anglii, 
ale też były pytania o szanse 
naszego kraju na reparacje wo-
jenne.

– Trzeba zacząć od kwestii 
formalnych – wyjaśnia Radosław 
Sikorski. – O reparacjach zdecy-
dowano w Poczdamie. Państwa 
zachodnie z Niemiec zachodnich, 
a Związek Radziecki z Niemiec 
wschodnich. Zdecydowano, że 
Polska dostanie piętnaście pro-
cent reparacji radzieckich. I Ro-
sjanie te reparacje wybierali, całe 
fabryki przenosili fizycznie, aż 
do momentu, gdy zrezygnowali 
z reparacji i zmusili rząd PRL do 
rezygnacji. Poza tym, jak Rosjanie 
zrezygnowali z reparacji, to pięt-
naście procent od zera jest zero. 
W tym sensie prawnym nasza sy-
tuacja jest słaba, wręcz nieistnie-
jąca. Poza tym trzeba pamiętać, 
że akurat Polska dostała dwa-
dzieścia procent terytorium Nie-
miec. My oczywiście uważamy, 
ze to żadna korzyść, bo to była 
tylko częściowa rekompensata 
za kresy wschodnie, a niemiec-
ka strata dla Niemców była bar-
dzo wyraźna. I po trzecie: trzeba 
pamiętać o odszkodowaniach 
dla robotników przymusowych 
Trzeciej Rzeszy. I to miał być ten 
ostatni gest zadośćuczynienia. 
Posłowie Mularczyk i Kaczyński 
wyliczają, jakie to są pieniądze, 
wychodzi prawdziwie pięćset ty-
sięcy euro plus na rodzinę. Ja za-
deklarowałem to publicznie, że 
jeżeli rząd do wyborów uzyska 
to dla nas, z przelewem na konto 
dla każdego z nas, to ja zagłosuję 
na  PiS. Ale serdecznie odradzam 
zaciąganie jakichś pożyczek pod 
te reparacje, bo może być trud-
ność ze spłaceniem, bo oni jedno 
mówią w telewizji Kurskiego, że 
będą walczyć o reparacje, a jak 
przychodzi co do czego, gdy są 
konsultacje polsko-niemieckie, 
wspólne posiedzenia rządów, 
to ani słowa polska strona nie 
wspomina o reparacjach. Czyli są 
to bajki dla maluczkich.

Organizatorami spotkania 
z Radosławem Sikorskim była 
Miejska Biblioteka Publiczna 
i Miejskie Centrum Kulturalne.  
Dyrektorzy miejskich instytu-
cji Ewa Charyton i Arkadiusz 
Świerski zadbali, by niezwykły 
gość wyjechał z Lipna nie tylko 
z dobrymi wspomnieniami, ale 
i lokalnymi upominkami arty-
stycznymi i poetyckimi. Uczest-
nicy spotkania długo jeszcze sta-
li w kolejce po autograf autora 
książki.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

W piątkowe przedpołudnie 
oddział dla dzieci skępskiej bi-
blioteki miejskiej wypełnił się 
kilkuletnimi gośćmi z przed-
szkola „Klub malucha”. Milu-
sińscy zaczęli od wiosennych 
bajek i wierszyków, by z głów-
kami pełnymi wiosennej wiedzy 
o przyrodzie i tradycjach włą-
czyć się w biblioteczne porząd-
ki. Maluchy doskonale opano-
wały zasady układania książek 
na bibliotecznych półkach, po-
znały funkcjonowanie biblioteki 
i przystąpiły do wprowadzenia 

w życie najważniejszego obycza-
ju, czyli wykonania marzanny.

– Marzanna to jest taka zi-
mowa panna, z którą w pierw-
szym dniu wiosny żegnamy zimę 
– wyjaśniają milusińscy. – Wy-
konujemy ją z gazet, ubieramy 
w kolorowe ubranka z bibu-
ły. Ma być taka jak na obrazku 
w książeczce. My jej nie utopi-
my, tylko zabierzemy do przed-
szkola, żeby przypominała nam 
zimę.

Nie zabrakło też uwielbia-
nych przez dzieci zmagań pla-

stycznych. Biblioteczni goście 
wyczarowali urocze ilustracje do 
wiosennych bajek. W skępskiej 
książnicy pojawiły się krokusy, 
narcyzy, tulipany, bociany, krety 
i inne zwiastuny wiosny widzia-
ne oczami przedszkolaków.

W samo  południe wiosenny 
korowód przemaszerował bi-
bliotecznymi i ratuszowymi ko-
rytarzami oraz ulicami Skępego, 
by wszystkim oznajmić, że jest 
już wiosna.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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R E K L A M A

KIKÓŁ  Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kikole realizują 
program zajęć z doradztwa zawodowego i edukacji finansowej 
,,Ekonomia na co dzień”

Uczą się o pieniądzach

Dzięki współpracy z Fundacją 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości 
dzieci i młodzież przygotowują się 
do życia w warunkach gospodarki 
rynkowej, zdobywają też wiedzę 
i praktyczne umiejętności ułatwia-
jące realizację planów zawodowych. 
Fundacja działa w ramach Junior 
Achievement Worldwide, najstar-

szej i najszybciej rozwijającej się na 
świecie organizacji zajmującej się 
edukacją ekonomiczną młodych 
ludzi, działającej obecnie w 118 
krajach. Uczniowie mieli okazję 
sprawdzić swoją wiedzę z zakresu 
ekonomii podczas udziału w ogól-
nopolskim konkursie interneto-
wym ,,Bezpiecznie jak w banku” 

oraz w ogólnopolskim konkursie 
,,Ekonomiczne potyczki”.

Projekt ,,Mały bankier” przy-
gotowany przez uczennice klasy 3 
c: Katarzynę Nadrowską, Martynę 
Marciniak i Bogumiłę Wiśniewską 
pod opieką Ewy Żuchowskiej zna-
lazł się wśród 40 najlepszych w Pol-
sce.

– Celem zadania było zapo-
znanie uczniów z historią przy-
kładowych walut z całego świata, 
prezentacja walut, przeliczanie 
wartości pieniądza, dzieje złotów-
ki polskiej na przestrzeni 100 lat 
niepodległości Polski oraz zapro-
jektowanie własnego banknotu. 
Uczniowie przygotowali dwie pre-
zentacje multimedialne dotyczące 
walut oraz quiz, ze szczególnym 
uwzględnieniem nietypowych 
monet i banknotów, a także pol-
skiej złotówki na przestrzeni 100 
lat. Przygotowali również okazy 
kolekcjonerskie. Po podsumowa-
niu młodsi koledzy zaprojektowali 
banknoty wg swojego pomysłu – 
mówi Ewa Żuchowska, koordyna-
tor projektu.

(ak), fot. nadesłane

Autorki projektu „Mały bankier”: Katarzyna Nadrowska, Martyna Marciniak 
i Bogumiła Wiśniewska z opiekunką Ewą Żuchowską.

Ćwiczą umysły
Tydzień mózgu w Szkole Podstawowej w Ciełuchowie 
przebiegał pod różnymi postaciami aktywności umy-
słowej.

Gmina Kikół

– Rozpoczęliśmy od poga-
danek w klasach na godzinach 
wychowawczych na temat funk-
cji jaką pełni mózg, jak powinni-
śmy dbać o nasz układ nerwowy, 
jak rozwijać różne kompeten-
cje mózgowe, np. umiejętno-
ści szybkiego zapamiętywania, 
która jest potrzebna chociażby 
przy przyswajaniu wiedzy na 
zajęciach lekcyjnych – relacjo-
nuje Grażyna Grzywińska z SP 
Ciełuchowo.

Rozwieszona została rów-

nież wystawa złudzeń optycz-
nych, która zdobyła zaintere-
sowanie zwłaszcza młodszych 
uczniów. Wyświetlana została 
prezentacja na temat złudzeń 
optycznych, dostępna była rów-
nież plansza układu nerwowego. 
Natomiast na zajęciach świetli-
cowych, uczniowie grali w gry, 
które rozwijały ich pamięć, kre-
atywność i strategiczne myśle-
nie.

(ak)
fot. nadesłane
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Powstaną nowe miejsca w przedszkolach 
więcej na str. 10

REGION 
W ubiegłym roku zginęło 170 osób! 
Policja chce zapobiegać wypadkom

Zapraszają 
na szkolenie komputerowe

więcej na str. 10

Chcą wyższych emerytur
więcej na str. 11

Oko w oko z Makłowiczem
więcej na str. 12

„NA DRODZE – PATRZ I SŁU-
CHAJ” to kolejna akcja informacyj-
no-edukacyjna skierowana głów-
nie do pieszych, ze szczególnym 
uwzględnieniem seniorów oraz 
do kierujących pojazdami. Właśnie 
z myślą o tych grupach użytkow-
ników dróg powstał spot uświa-
damiający jak istotne jest prze-
strzeganie na drodze ograniczeń 
prędkości oraz zachowanie szcze-
gólnej ostrożność w rejonie przejść 
dla pieszych

„Lepiej stracić sekundę w życiu, 
niż czyjeś życie w sekundę” ape-
lują kujawsko-pomorscy policjan-
ci! Przed kilkoma dniami ruszyła 
ogólnopolska akcja informacyjno-
edukacyjna „Na Drodze – Patrz 
i Słuchaj” skierowana głównie do 
pieszych ze szczególnym uwzględ-
nieniem seniorów oraz do kierują-
cych pojazdami. Działania mają na 
celu zwrócenie uwagi pieszych na 

zagrożenia związane m.in. z: z nie-
ostrożnym wejściem na przejście, 
w tym bezpośrednio przed jadący 
pojazd, korzystaniem z telefonu 
podczas przechodzenia przez jezd-
nię, przebieganiem przez jezdnię.

Działania mają również na celu 
uświadamianie i przypominanie 
kierującym o: obserwacji drogi i jej 
otoczenia, obowiązku zachowania 
szczególnej ostrożności zbliżając 
się do przejścia dla pieszych, w tym 
zwalnianiu przed przejściami dla 
pieszych, ustępowaniu pierwszeń-
stwa pieszemu znajdującemu się 

na przejściu.
Jak pokazują dane statystyczne 

w 2018 roku na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego doszło 
do 958 wypadków drogowych, 
w których zginęło 170 osób, a 1021 
zostało rannych. Główną przyczyną 
wypadków drogowych spowodowa-
nych przez kierujących pojazdami 
było niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu (42,9%), nieudzie-
lenie pierwszeństwa (14,3%) oraz 
nieprawidłowe zachowanie wobec 
pieszego (12%). Natomiast główną 
przyczyną wypadków drogowych 

spowodowanych przez pieszych 
było nieostrożne wejście na jezdnię 
przed jadący pojazd (46,2%).

Niezachowanie szczególnej 
ostrożności w rejonie przejść dla 
pieszych ma ogromny wpływ na 
ilość wypadków drogowych, dla-
tego też policjanci w ramach akcji 
informacyjno-edukacyjnej „NA 
DRODZE – PATRZ  I SŁUCHAJ” będą 
informować, edukować, apelować 
i prosić uczestników ruchu drogo-
wego o rozwagę jak również zacho-
wanie ostrożności.

(ak)
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Zapraszają na szkolenia komputerowe
SZKOLENIA  Projektowanie stron www, obsługa programów biurowych i tworzenie grafiki kompu-
terowej – to zakres niektórych certyfikowanych szkoleń komputerowych dla dorosłych, oferowanych 
w ramach projektu realizowanego przez współprowadzoną przez województwo Toruńską Agencję 
Rozwoju Regionalnego. Do tej pory skorzystało z nich ponad 1,7 tysiąca osób. Szkolenia trwają, zapisy 
na kolejne prowadzone są w sposób ciągły

– Dzięki unijnemu wsparciu 
systematycznie poprawiamy za-
równo bazę lokalową jak i ofertę 
edukacyjną przedszkoli w całym 
regionie. Inwestycje w kształcenie, 
także w kształcenie najmłodszych 
dzieci, to inwestycje w naszą przy-
szłość – podkreśla marszałek Piotr 

Całbecki.
O dofinansowanie mogą ubie-

gać się jednostki samorządu te-
rytorialnego, samodzielnie, bądź 
w partnerstwie lub stowarzysze-
niu z innymi samorządami, samo-
rządowe lub państwowe jednostki 
organizacyjne, kościoły lub związ-

ki wyznaniowe, także organiza-
cje samorządowe i przedsiębior-
stwa zajmujące się wychowaniem 
przedszkolnym.

Uzyskane środki należy prze-
znaczyć na budowę, modernizację, 
remont, adaptację obiektów na po-
trzeby świadczenia usług wycho-

wania przedszkolnego wraz z nie-
zbędnym wyposażeniem, w tym 
również wyposażeniem placów 
zabaw. Uzupełniająco możliwy 
będzie również zakup sprzętu in-
formatycznego, multimedialnego 
i oprogramowania wykorzystywa-
nego w zajęciach dydaktycznych. 
Możliwa będzie także budowa zu-
pełnie nowych przedszkoli, ale tyl-
ko w przypadku braku możliwości 
innego zapewnienia infrastruk-
tury bądź na obszarach o najniż-
szym poziomie upowszechniania 
edukacji przedszkolnej.

Najważniejsze fakty:
– pierwszy z konkursów jest 

przeznaczony dla całego woje-
wództwa, drugi dla obszarów ob-
jętych polityką terytorialną,

– kwota przeznaczona do do-

finansowania w pierwszym kon-
kursie to 9 610 720 zł., a w drugim 
8 625 330 zł.,

– wnioski w obu konkursach 
można składać od 1 do 12 kwiet-
nia,

– więcej informacji na stronie 
mojregion.eu

Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Kujawsko-
Pomorskiego jest częścią polityki 
spójności Unii Europejskiej i skła-
da się z dwóch komponentów 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

(red), fot. Filip 
Kowalkowski, Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

– Zdobywanie nowych umie-
jętności to inwestycja we własną 
przyszłość. Samorząd wojewódz-
twa przykłada dużą wagę do ja-
kości kształcenia i czyni wiele, by 
umożliwić mieszkańcom naszego 
regionu, chcącym podnosić klu-
czowe kompetencje, odpowiednie 
warunki do wykorzystania ich po-
tencjału. Zapraszamy do uczest-
nictwa w naszych szkoleniach 
komputerowych, a także języko-
wych, które organizujemy w ra-
mach innego projektu – mówi 
marszałek Piotr Całbecki.

Projekt „Certyfikowane szko-
lenia komputerowe dla osób do-
rosłych z województwa kujawsko-
pomorskiego” współfinansowany 
jest w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Z kursów skorzy-
sta 3310 osób z regionu. Całkowita 
wartość przedsięwzięcia wynosi 
ponad 28 milionów złotych, dofi-
nansowanie z RPO to 24 miliony 
złotych. TARR realizuje przedsię-
wzięcie w partnerstwie z firmami 

„SEKA” oraz „Instytut Badawczo-
Szkoleniowy”.

Ze szkoleń komputerowych 
mogą skorzystać osoby powyżej 
25. roku życia, które z własnej ini-
cjatywy chcą nabywać, podnosić 
lub uzupełniać posiadane kom-
petencje i kwalifikacje, mieszkają, 
pracują lub uczą się na terenie wo-
jewództwa kujawsko–pomorskie-
go oraz należą do jednej z trzech 
grup: osób z wykształceniem mak-
symalnie średnim, osób z niepeł-
nosprawnością (bez względu na 
poziom wykształcenia), osób po-
wyżej 50. roku życia (bez wzglę-
du na poziom wykształcenia). 
Z udziału w projekcie wyłączone 
są osoby, które prowadzą działal-
ność gospodarczą.

W ramach projektu realizo-
wane są szkolenia i kursy kompu-
terowe o różnorodnej tematyce 
– zarówno szkolenia zawodowe, 
kwalifikacyjne jak i specjalistycz-
ne, na różnych poziomach za-
awansowania – podstawowym, 
średniozaawansowanym, zaawan-
sowanym. Specyfika i ogromna 

różnorodność szkoleń w obsza-
rze kwalifikacji i kompetencji cy-
frowych sprawia, iż na początku 
udziału w projekcie, każdy uczest-
nik spotka się z doradcą, w celu 
ustalenia tematyki i poziomu 
szkolenia lub kursu.

Szkolenia i kursy kompute-
rowe w projekcie realizowane 
są w podziale na trzy grupy:

– Kwalifikacyjne – zakoń-
czone egzaminem pozwalającym 
uzyskać certyfikat ECDL w za-
kresie: korzystania z komputera, 
poruszania się po Internecie i ob-
sługi poczty e-mail, korzystania 
z aplikacji biurowych tj. edytory 
tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy 
danych, programy do tworzenia 
prezentacji multimedialnych. Re-
krutację na szkolenia kwalifika-
cyjne prowadzi firma „SEKA” S.A. 
Szkolenia te są bezpłatne.

– Zawodowe – zakończone 
egzaminem uprawniającym do 
uzyskania certyfikatu potwier-
dzającego uzyskanie kwalifikacji 
i kompetencji cyfrowych, w zakre-
sie m.in.: grafiki komputerowej, 
projektowania CAD, tworzenia 
stron www, programowania w ję-
zyku JAVA, sieci komputerowych 
(CISCO). Rekrutację na szkolenia 
zawodowe prowadzi Toruńska 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. Szkolenia te są dofinanso-
wane w wysokości 88% wartości 
szkolenia.

– Specjalistyczne – zakoń-
czone egzaminem uprawniającym 
do uzyskania certyfikatu potwier-
dzającego uzyskanie kompeten-
cji w zakresie: systemów geoin-
formatycznych w praktyce wraz 
z pozyskiwaniem danych prze-

strzennych. Rekrutację na szko-
lenia specjalistyczne prowadzi 
„Instytut Badawczo-Szkoleniowy” 
Sp. z o. o.

Dotychczas z oferty szko-
leń skorzystało ponad 1,7 tysiąca 
osób. Zajęcia odbywają się w po-
nad 120 grupach szkoleniowych. 
W ubiegłym roku ze wsparcia 
skorzystało 1,4 tysiąca osób. Naj-
więcej z nich – ponad 700 uczest-
ników wzięło udział w szkoleniach 
specjalistycznych. Blisko 400 osób 
skorzystało ze szkoleń zawodo-
wych a wśród nich największą 
popularnością cieszyły się zajęcia 
z obsługi programów biurowych 
w administracji (150 osób) oraz 
technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych w pracy dydaktycznej 
(90 osób). W szkolenia kwalifika-
cyjnych wzięło udział ponad 300 
osób.

Szkolenia komputerowe re-
alizowane będą do końca 2020 
roku w różnej formie i w różnych 
trybach. W zależności od potrzeb, 
organizowane są w trybie popo-
łudniowym, weekendowym, ca-
łodziennym, w godzinach od 8 do 
16. Miejsca szkoleń dostosowane 
są do uczestników i realizowane 
na terenie całego województwa. 
W jednym kursie uczestniczy od 
4 do 20 osób, w zależności od te-
matyki i poziomu zaawansowania 
grupy szkoleniowej. Harmonogra-
my poszczególnych szkoleń usta-
lane są na bieżąco, w zależności 
od ilości osób zakwalifikowanych 
na szkolenia. Rekrutacja do pro-
jektu ma charakter ciągły. Na 
uczestników TARR czeka do końca 
września 2020 roku.

Osoby zainteresowane udzia-

łem w projekcie mogą się zgłaszać 
poprzez formularz zgłoszenio-
wy dostępny na stronie projektu 
www.szkoleniakomputerowe.tarr.
org.pl.

Uczestnicy projektu mogą 
również skorzystać z dofinanso-
wania kosztów dojazdu na szko-
lenie lub w przypadku szkoleń od-
bywających się poza ich miejscem 
zamieszkania, z dofinansowania 
kosztów noclegu (w przypadku, 
gdy w ramach szkolenia organi-
zator szkolenia nie zapewnia noc-
legu i dojazdu). Biuro projektu: 
Toruńska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A.; Włocławska 167; 87-
100 Toruń; e-mail: szkoleniakom-
puterowe@tarr.org.pl; tel. 56 699 
54 89.

Szkolenia komputerowe 
w liczbach:
– 3310 osóbz regionu sko-

rzysta ze szkoleń do końca 2020 
roku,

– 1,4 tysiąca uczestnikóww-
zięło udział w szkoleniach w 2018 
roku,

– 16 godzintrwa szkolenie 
specjalistyczne z systemów geo-
informatycznych w praktyce. To 
najkrótszy kurs w ramach projek-
tu,

– Najdłuższe szkolenia doty-
czą programowania JAVA (432 go-
dziny) oraz grafiki komputerowej 
(168 godzin),

– Od 4 do 20 osóbuczestniczy 
w jednym kursie – w zależności 
od tematyki i poziomu zaawan-
sowania,

– Projekt skierowany jest 
w szczególności do osób powyżej 
25 roku życia.

(ak), fot. Filip Kowalkowski

Oświata

Powstaną nowe miejsca 
w przedszkolach
Na początku kwietnia ruszają dwa konkursy w ramach naszego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, dzięki którym będzie możliwa budowa i adaptacja ist-
niejących obiektów przedszkolnych. Kwota do podziału to 18,2 mln złotych.
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chcą wyższych 
emerytur

KRUS  Rolnicy, którzy posiadają większe gospodarstwa, odro-
wadzają do KRUS wyższe składki. Gdy osiągają wiek emerytal-
ny, otrzymują emeryturę równą tej, która trafia na konto rolni-
ka posiadającego 1-2 hektary. Samorząd Rolniczy chce zmiany 
w tej sytuacji

Przedstawiciele Krajowej Rady 
Izb Rolniczych zwrócili się do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o zmianę w systemie emerytur 
rolniczych. Zasadniczy postulat 
jest prosty. Jeśli ktoś płaci wyższe 
składki, otrzyma wyższą emerytu-
rę.

– Dla rolników odczuwalne jest 
to jako pewnego rodzaju niespra-
wiedliwość, gdyż opłacane wyższe 
stawki powinny przynosić propor-
cjonalnie wyższe świadczenia, a tak 
się nie dzieje. Rolnicy gospodarujący 
w gospodarstwach powyżej 50 ha, 
ponoszą większe koszty ubezpie-

czenia, a w zamian nie otrzymują 
korzyści emerytalnych z tego tytu-
łu. Dlatego należy dążyć do zmiany 
tego przepisu i sprawiedliwie po-
traktować rolników, opłacających 
wyższe składki informują działacze 
rolniczy – brzmi postulat KRIR.

(pw)

Ciekawostka

Japonia eksperymentuje
Miliony dolarów przeznaczy rząd odległej Japonii na badania dotyczące nowo-
czesnego rolnictwa. Nie mają to być opracowania i książki profesorów, ale wielki 
eksperyment naukowy na żywym organizmie.

Rząd Japonii zapytał rolników 
czy chcieliby uczestniczyć w pro-
jekcie eksperymentalnego nowo-
czesnego gospodarstwa. Zgłosiło 
się ponad 250 gospodarstw. Wyse-
lekcjonowano 69. Rolnicy udostęp-
nią naukowcom i inżynierom swoje 
hektary. Będą tam testowane naj-
nowsze rozwiązania: bezzałogowe 
traktory, drony, aplikacje inter-
netowe itd. To czy maszyny mają 

istotny wpływ na rozwój gospo-
darstwa, będzie analizowane przez 
okres dwóch lat.

Rząd Japonii musi poszuki-
wać nowych rozwiązań, ponie-
waż w kraju brakuje obszarów 
korzystnych do gospodarowania. 
Dodatkowo kurczą się one na rzecz 
rozrastających się miast. Już od 
pewnego czasu w kraju kwitnącej 
wiśni promuje się rolnictwo wer-

tykalne, czyli uprawę roślin hy-
droponicznie w pionie. Stworzono 
tam pierwsze szklarnie, do obsługi 
których nie jest potrzebny czło-
wiek. Sytuację monitorują czujniki, 
a nad wszystkim czuwa algorytm 
komputerowy, który z dokładno-
ścią 92% przewiduje występowanie 
chorób roślinnych.

(pw)

Ciekawostka

Pszczelarskie forum
30 marca w Przysieku koło Torunia spotkają się pszczelarze z naszego województwa. 

Doroczne forum pszczelarskie 
województwa odbywać się będzie 
po raz 27. Jego organizatorami sa: 
Regionalny Związek Pszczelarzy 
w Toruniu oraz Kujawsko-Pomor-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
Forum potrwa kilka godzin. Ob-
fitować będzie w przemówienia, 
dyskusje i prezentacje. Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego przedstawi także ofertę 

matek pszczelich z linii Kraińskiej 
Kujawskiej. W trakcie forum czyn-
ny będzie także kiermasz sprzętu 
oraz publikacji o tematyce pszcze-
larskiej.

Tegoroczną nowością w ho-
dowli pszczół powinno być urucho-
mienie strony internetowej www.
erolnik.gov.pl. Pszczelarz zareje-
strowany na portalu erolink.gov.pl 
będzie miał możliwość otrzyma-

nia alertów o planowanych w jego 
okolicy opryskach określonymi 
środkami ochrony roślin. Ta funk-
cjonalność „alertu” będzie działała 
w oparciu o informacje przekazy-
wane przez samych zaintereso-
wanych. Strona internetowa ruszy 
w drugim kwartale tego roku. Czy 
rolnicy z niej skorzystają? Czas po-
każe.

(pw)

Maszyny

Najczęściej kupowane
Za nami targi Agrotech w Kielcach. Impreza odbywa się na początku roku, więc 
to dobry moment do podsumowań. To właśnie w Kielcach przyznaje się nagrodę 
AgriTrac dla najpopularniejszych ciągników.

Przy przyznawaniu statuetek 
AgriTrac bierze się pod uwagę 
sprzedaż ciągników ogółem oraz 
dla klientów indywidualnych. 
Zwycięzca w kategorii najlepiej 
sprzedających się maszyn został 

New Holland z 1936 sprzedanymi 
traktorami. Drugie miejsce z 1525 
maszynami zdobył John Deere. 
930 traktorów sprzedała firma 
Kubota. Identycznie przedstawiała 
się kolejność w kategorii sprzedaży 

maszyn klientom indywidualnym.
Bardzo ciekawie wypadła ka-

tegoria najczęściej kupowanego 
w Polsce w 2018 roku traktora. 
Został nim New Holland TD 5.85. 
Od ubiegłego roku model ten zna-

lazł się w 224 gospodarstwach. To 
maszyna, która nie ma może naj-
lepszych osiągów, ale jest za to 
oszczędna. Dotyczy to zwłaszcza 

zużycia paliwa. Maszyna nie wy-
maga także zbyt dużych inwestycji 
w naprawy.

(pw)

Leśna opcja
Do 1 czerwca pozostały jeszcze ponad 2 miesiące, ale 
już dziś warto przemyśleć pomysł posadzenia lasu na 
swoich gruntach. Dzięki temu rolnik uzyskuje dopła-
ty, ale ma także pewne obowiązki.

Uprawy

Program zalesiania działa 
od wielu lat. W tym roku rolnicy 
mogą składać wnioski o zalesianie 
od 1 czerwca do 31 lipca. Wsparcie 
wypłacane jest w trzech etapach. 
Pierwszy – wsparcie na zalesienie, 
to jednorazowa płatność, która ma 
zrekompensować koszty sadzonek 
oraz ich ochrony. Jej wysokość za-
leży od rodzaju sadzonek, gruntu, 
nachylenia terenu oraz wyboru 
sposobu zabezpieczenia uprawy 
leśnej. Przez pięć lat rolnik otrzy-
muje również premię pielęgnacyj-
ną, a przez 12 lat premię zalesienio-

wą.
Konkretnie rolnik może liczyć 

na wsparcie od 4 984 do 7 624 zł za 
hektar. Dodatkowo otrzyma także 
wsparcie na zabezpieczenie upra-
wy siatką przed zwierzyną. Premia 
pielęgnacyjna, wypłacana przez 5 
lat, wyniesie 1 075 zł za hektar na 
gruntach słabszych i 1 358 zł na 
gruntach erozyjnych. 12 lat wypła-
cana będzie premia zalesieniowa – 
1 215 zł do hektara. Po stronie rolni-
ka jest jednak utrzymanie nowego 
lasu w odpowiedniej kondycji.

(pw)

Palma kontra rzepak
Ceny rzepaku byłyby wiele wyższe, gdyby nie pewna 
nieuczciwa konkurencja – olej palmowy.

Uprawy

13 marca Komisja Europej-
ska wydała akt prawny, w którym 
określa z czego można produkować 
biopaliwa. Do 2030 roku z Europy 
powinien zniknąć olej palmowy, 
który jest na potęgę importowa-
ny z Azji i jest konkurencją dla 
rodzimego rzepaku. Po cichu li-
czono, że Unia Europejska od razu 
wycofa z użytku olej palmowy. 
Stało się jednak inaczej. Dlaczego 
olej palmowy jest tak niemile wi-
dziany? Jest on uprawiany w Azji 
Południowo-Wschodniej. Aby go 
pozyskać, należy wyciąć potężne 
obszary lasów palmowych. Są już 
w Europie państwa, które zakaza-
ły używania oleju palmowego do 

produkcji biopaliw.
Polscy producenci rzepa-

ku nie są zadowoleni z przyjętej 
przez Komisje Europejską regula-
cji prawnej. Uważają, że jest ona 
zbyt łagodna i niejasna. Pozosta-
wia importerom oleju palmowego 
spore pole do nadużyć. Gra toczy 
się o duże pieniądze. Co roku do 
krajów Unii Europejskiej importu-
je się 3,5 miliona ton oleju palmo-
wego. Jest on wykorzystywany nie 
tylko na rynku biopaliw, ale także 
w przemyśle spożywczym. Aby się 
o tym przekonać, wystarczy obej-
rzeć kilka etykiet słodyczy.

(pw)
fot. ilustarcyjne
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Co? Gdzie? Kiedy?Oko w oko 
z Makłowiczem

BIBLIOTEKI  Trudno obojętnie przejść obok kolejnego wyda-
rzenia, które odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Wąbrzeźnie. Już 12 kwietnia o godz. 16.30 pla-
cówkę odwiedzi Robert Makłowicz

Robert Makłowicz to znana 
osobowość telewizyjna, dzienni-
karz i krytyk kulinarny. W życiu 
z sukcesem łączy dwie najwięk-
sze pasje: podróże i kuchnię. 
Podczas spotkania autorskiego 
w wąbrzeskiej bibliotece opowie 
mieszkańcom miasta o swoich 
programach kulinarnych i książ-
kach, w których opisuje smaki 
i kulturę licznych krajów. Kto 
bliżej z twórczością Makłowicza 
nie miał okazji się zapoznać, ma 
jeszcze chwilę, by wypożyczyć 
z książnicy dwie pozycje autora: 
„CK. Kuchnię” oraz „Dalmację. 
Książkę kucharską”. Wstęp na 
wydarzenie jest bezpłatny.

(olagoralska)
fot. nadesłane

Domy kultury

RDK zaprasza na 45. Rypińską 
Wiosnę Teatralną
Rypiński Dom Kultury zaprasza wszystkie teatry amatorskie działające samo-
dzielnie lub przy szkołach, stowarzyszeniach, instytucjach kultury, itp. do udziału 
w Rypińskiej Wiośnie Teatralnej – jednym z najstarszych Ogólnopolskich Prze-
glądów Amatorskich Zespołów Teatralnych.

Tegoroczna 45. edycja impre-
zy odbędzie się w dniach 16–18 
maja 2019 roku w zmodernizo-
wanej sali kinowo-teatralnej Ry-
pińskiego Domu Kultury. Celem 
RWT oprócz promocji amator-

skiej twórczości teatralnej jest 
również m. in. inspirowanie do 
poszukiwań nowych form pracy 
artystycznej w zespole, szeroko 
rozumiana edukacja teatralna 
zarówno zespołów jak i społe-

czeństwa, a przede wszystkim 
integracja miłośników sztuki te-
atralnej.

RDK na swojej stronie inter-
netowej zamieścił regulamin 45. 
RWT wraz z Kartą Zgłoszenia, 
a także oświadczenia dotyczące 
wrażenia zgody na przetwarza-
nie danych osobowych i wize-
runku uczestników przeglądu.

– Miło nam poinformować, 
że tegoroczna 45. edycja Ry-
pińskiej Wiosny Teatralnej od-
będzie się pod honorowym pa-
tronatem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Burmistrza i Rady Miasta Ry-
pin zaś patronat medialny nad 
wydarzeniem oprócz lokalnych 
mediów sprawować będzie Tele-
wizja Polska Oddział w Bydgosz-
czy. Liczymy na Państwa udział 
w tegorocznej edycji. Zapewnia-
my jak zawsze wszechstronne 
wsparcie oraz serdeczną atmos-
ferę. Do zobaczenia – zapowia-
dają organizatorzy z Rypińskie-
go Domu Kultury.

(red), fot.RDK

 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 w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza 30 marca 2019 r. na godz. 20.00 na 
koncert Kasi Popowskiej i zespołu Wrzosowiska. Popowska jest polską wokalistką, 
kompozytorką i autorką tekstów. Artystka zdobyła wiele nagród na festiwalach mu-
zycznych. Jej najbardziej znane utwory to „Przyjdzie taki dzień”, „Tlen” i „Lecę tam”. 
Od początku marca 2017 roku brała udział w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”. 
Koncert Zespołu „Wrzosowiska” z udziałem Kasi Popowskiej zawiera utwory Edwarda 
Stachury oraz kilka premierowych piosenek Kasi. W trakcie koncertu Kasia występuje 
z zespołem jako wokalistka i gitarzystka. Wspólnie z Dawidem Krzykiem liderem ze-
społu, wprowadza w świat poezji gitarą i śpiewem. Bilety dostępne w sprzedaży: 40 
zł/50 zł w dniu koncertu.

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza w sobotę 30 marca o godz. 16.00 

na film, który zdobył trzy nagrody na festiwalu w Gdyni. Jan Jakub Kolski wraca do 
rodzinnych Popielaw, by opowiedzieć dramatyczną historię inspirowaną losami swojej 
rodziny. Rozgrywające się w powojennej Polsce „Ułaskawienie” to opowieść o Hannie 
(fenomenalna Grażyna Błęcka-Kolska) i Jakubie (znakomity Jan Jankowski). Dziad-
kowie reżysera wyruszają w długą podróż, by pochować syna – zastrzelonego przez 
UB żołnierza AK, którego zwłoki są nieustannie bezczeszczone przez władze. Wyprawa 
oddalonej o 500 km Kalwarii Pacławskiej staje się metaforyczną wyprawą w głąb ludz-
kiej duszy i próbą stworzenia na nowo definicji człowieczeństwa w świecie, w którym 
sąsiedzi zwracają się przeciwko sobie, a nieoczekiwanym sojusznikiem może stać się 
dotychczasowy wróg. Po seansie o godz.17.45 spotkanie z aktorką GRAŻYNĄ BŁĘC-
KĄ-KOLSKĄ. Porozmawiamy nie tylko o trudnej roli matki w „Ułaskawieniu” czy nie-
zapomnianej Kasi w komediowym „Koglu- moglu”, ale także o terapeutycznej mocy 
filmu.

 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.

 RDK zaprasza na „Skok w bok” - spektakl teatru Capitol - 16 czerwca 2019 r. Dwie 
pary z długoletnim stażem planują kolejne wspólne wakacje. Ta sama willa, te same 
atrakcje, no i oczywiście niestety partner także ten sam. Aby więc tym razem urlop nie 
był nudny, mężowie postanawiają urozmaicić sobie letni wypoczynek i namówić żony 
do spędzenia wakacji oddzielnie. Tylko jakich argumentów powinni użyć, by ich chytry 
plan się ziścił? Ich obawy są jednak przedwczesne. Szybko okazuje się, że pań wcale 
nie trzeba do tego pomysłu przekonywać… Jak zamierzają ten urlop spędzić mężo-
wie? A w jaki sposób będą wypoczywać ich małżonki? I na koniec – najważniejsze 
pytanie! Dlaczego wybór miejsca docelowego ma aż tak ogromne znaczenie?

Komedia „Skok w bok”, autorstwa Donalda Churchilla i Petera Yeldhama, wysta-
wiana była z dużym powodzeniem na londyńskim West Endzie. Ogromną popular-
nością cieszyła się także  we Francji, w Niemczech oraz w RPA. Teraz pora na Polskę! 
16 czerwca 2019 r. godz. 16.00 i 19.00. Cena biletu: 95 zł.parter, 70 zł.balkon, sala 
widowiskowo-kinowa RDK, ul. Warszawska 8, Rypin. Sprzedaż biletów w kasie kina - 
Rypiński Dom Kultury oraz online: www.rdk.bilety24.pl.

oprac. (ak)
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06:15 Wieczna miłość

05:50 Jeden z dziesięciu 
06:15 Wieczna miłość odc. 142
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 453 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 46 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 98 s. 8
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 62
 s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 196 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 To się opłaca
13:00 Namorzyny świata Majów - film
14:00 Elif odc. 454 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 106 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 143
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3458
18:30 Korona królów odc. 197 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz odc. 268 
 s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 46
23:45 Ocaleni odc. 53
00:50 Tanie dranie - Moroz  
 i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 92

05:45 Ukryta prawda odc. 520 - serial 
06:45 Sąd rodzinny odc. 42 - serial 
07:45 Szpital odc. 240 - serial 
08:45 Big Brother odc. 8
09:40 Doradca smaku odc. 11
09:50 Big Brother Pobudka odc. 9
09:55 Zakochani po uszy odc. 43 
 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 49 - serial 
12:35 Ukryta prawda odc. 304 - serial 
13:35 Big Brother Popołudnie odc. 9
13:40 Sąd rodzinny odc. 43 - serial 
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 80 - serial 
15:40 Szpital odc. 241 - serial 
16:40 Big Brother Podwieczorek odc. 9
16:45 Gotowe na wszystko odc. 10 
 s. 4 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 2 s. 5 - serial
18:10 Singielka odc. 16
18:45 Singielka odc. 17
19:20 Doradca smaku odc. 16 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 44 
 - serial
20:00 Big Brother odc. 9
21:00 Wpadka - komedia
23:35 Big Brother Nocą odc. 8
00:10 Imperium wilków - thriller

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 1 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 73 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 74 - serial
07:55 Nasz nowy dom odc. 78
08:55 Septagon odc. 55 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 52
11:25 Anatomia głupoty odc. 4 - serial
11:55 Galileo odc. 733
12:55 Detektywi w akcji odc. 147 
 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 76
14:55 Gliniarz i prokurator odc. 57 
 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 58 
 - serial
16:55 Policjantki i policjanci odc. 512 
 - serial
18:00 Septagon odc. 56 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 513 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 276 - serial
21:00 Gliniarz w przedszkolu 2 
 - komedia
23:10 Ameryka pod ostrzałem 
 odc.1 - serial
00:25 Ameryka pod ostrzałem 
 odc. 2 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 9
07:00 Zbuntowany anioł odc. 187
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 169 s. 4 - serial
09:00 Rodzinny interes odc. 18 - serial
10:00 Zaklinaczka duchów odc. 33 
 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 8 
 s. 24 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 
 s. 24 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 5 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 34 
 s. 2 - serial
16:00 Rodzinny interes odc. 18 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 169 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 170 s. 4 - serial
20:00 Asy bez kasy - komedia
22:00 Boski żigolo w Europie - komedia
23:30 Siła rażenia - film
01:25 Chłopcy pani Brown odc. 5 
 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1467

08:35 Esterhazy - film

09:15 Hania - film

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 7 - serial

11:50 Tajemnica Enigmy odc. 8 - serial

12:40 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1467

13:00 Taśmy Kultury odc. 5

13:10 Taśmy Kultury odc. 6

13:35 Dwa księżyce - film

16:05 Wielki bieg - dramat

18:00 CEGŁA i inne nagrody filmowe. 

 Opowiada Andrzej Wajda

19:05 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 121

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Boso po ściernisku  

 - komediodramat

22:10 Koło pióra odc. 4

22:40 Świątynie kultury odc. 4 - serial

23:20 Scena klasyczna odc. 17

23:55 Cierpkie mleko - dramat

01:35 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 515
06:55 Dziennik telewizyjny
07:50 Chłopi odc. 11 - serial
08:55 Przez Wilhelmshaven i Maczków 
 - film
09:50 Po PRL-u odc. 4
10:25 Sensacje XX wieku odc. 158
11:00 Amerykańska broń odc. 3 - film
11:55 Polska Kronika Filmowa odc. 8
12:15 Czas honoru odc. 9 - serial
13:15 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 1 - film
14:15 Bizancjum: opowieść o trzech 
 miastach odc. 2 - film
15:20 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2 - film
16:25 Bolesław Wieniawa Długoszowski 
 - żołnierz i poeta - film
17:05 Śladami historii odc. 58 - serial
17:40 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
18:10 Taśmy bezpieki odc. 14
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 8
18:55 Chłopi odc. 13 - serial
20:00 Instynkt przetrwania odc. 1 - serial
21:05 Opowieść o Chinach odc. 1 
 - serial
22:10 Spór o historię odc. 162
22:45 Szerokie tory odc. 78
23:20 Tajne akta III Rzeszy odc. 1 
 - serial
00:25 Sensacje XX wieku odc. 1

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków odc. 7 - 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 Tata - katolik nie jest mięczakiem
13:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:00 Szlif księżnej - 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 Ja głuchy - film
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 13 - 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 

05:45 Na dobre i na złe odc. 737 
 - serial
06:45 Operacja Zdrowie! odc. 21
07:20 Na sygnale odc. 29 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 18
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 324
11:25 Rodzinka.pl odc. 142 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2031 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 53 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 737 
 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
 rozdział odc. 62 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:10 Więzień miłości odc. 28 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 36 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 19
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 73
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 53
19:35 Barwy szczęścia odc. 2031 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2032 
 - serial
20:45 The Good Doctor odc. 32 
 s. 2 - serial
21:40 Teoria chaosu - komediodramat
23:15 Na sygnale odc. 225 - serial
23:45 Zakochani w Rzymie - komedia
01:40 La La Poland odc. 13 s. 2

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 15 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2422

11:00 Ukryta prawda odc. 1013 - serial

12:00 Szpital odc. 902 - serial

13:00 Szkoła odc. 665 - serial

14:00 19+ odc. 366 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2

15:30 Szkoła odc. 666 - serial

16:30 19+ odc. 367 - serial

17:00 Szpital odc. 903 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1014 - serial

19:00 Fakty

19:30 Szóstka - premiera serialu odc. 1

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 130

19:50 Szóstka - premiera serialu odc. 2

19:55 Uwaga! odc. 5626

20:10 Doradca smaku odc. 16 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2849 - serial

20:55 Milionerzy odc. 247 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 19

22:30 Disco Polo - komedia

00:45 Odwróceni - ojcowie i córki 

 odc. 5 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 687 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 688 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 105 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 868 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 149 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 850 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2852 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 896 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4117
16:30 Na ratunek 112 odc. 319 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 309 s. 6 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2853 
 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 416 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 135
21:10 Przyjaciółki odc. 151 - serial
22:15 Ślad odc. 48 - serial
23:15 28 dni - komedia
01:30 Chirurdzy odc. 147 - serial

13:40 Sąd rodzinny 16:55 Policjantki 
i policjanci

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

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

Życie Gwen Cummings to niekończąca się 
zabawa. Atrakcyjna dziennikarka nie zdaje 
sobie sprawy, że stała się alkoholiczką. 
Dopiero gdy rujnuje wesele swojej siostry, 
postanawia wziąć się za siebie.

Dave każdego dnia transportuje cudze 
pieniądze. Marzy o własnej fortunie 
i o zdobyciu serca koleżanki z pracy. Fantazje 
przeradzają się w rzeczywistość, gdy decyduje 
się ukraść zdeponowaną gotówkę.

„Asy bez kasy”
(2016r.) TV Puls 20:00

„28 dni”
(2000r.) Polsat 23:15



Piątek, 29 marca 2019

07:05 Elif

05:50 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 143 s. 
  2 - serial
07:05 Elif odc. 454 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 47 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 99 s. 8 
  - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 63 s. 
  5 - serial
11:30 Korona królów odc. 197 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 1
12:50 Nurkowanie wśród rekinów - film
14:00 Elif odc. 455 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
  odc. 107
16:05 Wieczna miłość odc. 144 s. 
  2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3459
18:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 28
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 56 s. 4 
21:30 Wstrząs - dramat
23:45 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 24 - serial
00:40 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 25 - serial

05:45 Ukryta prawda odc. 521 - serial 

06:45 Sąd rodzinny odc. 43 - serial 

07:45 Szpital odc. 241 - serial 

08:45 Big Brother odc. 9

09:40 Doradca smaku odc. 16 s. 10

09:50 Big Brother Pobudka odc. 10

09:55 Zakochani po uszy odc. 44 

  - serial

10:30 Mango - Telezakupy

12:05 19+ odc. 50 - serial 

12:35 Ukryta prawda odc. 305 - serial 

13:35 Big Brother Popołudnie odc. 10

13:40 Sąd rodzinny odc. 44 - serial 

14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

  odc. 81 - serial 

15:40 Szpital odc. 242 - serial 

16:40 Big Brother Podwieczorek 

  odc. 10

16:45 Gotowe na wszystko odc. 11 

  s. 4 - serial

17:40 Przyjaciele odc. 3 s. 6 - serial

18:10 Singielka odc. 18

18:50 Ugotowani odc. 2 s. 10

20:00 Big Brother odc. 10

21:00 Naga broń - komedia

22:45 Niezgodna - film

01:35 Moc magii odc. 439

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 2 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 74 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
  odc. 75 - serial
07:55 Nasz nowy dom odc. 80
08:55 Septagon odc. 56 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna 
  kuchnia odc. 53
11:25 Anatomia głupoty odc. 5 - serial
11:55 Mecenas Lena Barska 
  odc. 5 - serial
12:55 Detektywi w akcji odc. 148 
  - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 197
14:55 Gliniarz i prokurator odc. 59 
  - serial
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 60 
  - serial
16:55 Policjantki i policjanci odc. 513 
  - serial
18:00 Septagon odc. 53 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 514 
  - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 17 
  Kabaret i satyra 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 273 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 274 - serial
23:00 Klątwa laleczki Chucky - horror
01:05 Zagadkowe zgony odc. 3 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 10

07:00 Zbuntowany anioł odc. 188

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 170 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 19 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 34 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 9 

  s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 10 

  s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles odc. 9 

  s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw odc. 

  46 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 35 

 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 19 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 20 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 170 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 171 s. 4 - serial

20:00 Człowiek w ogniu - thriller

22:55 Protektor - film

00:50 Bez litości odc. 4 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Fernando i humaniści - film

09:05 Wielki bieg - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 1 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 2 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Koncert Seong-Jin Chozwycięzcy  

 XVII Międzynarodowego  

 Konkursu Pianistycznego  

 im. Fryderyka Chopina

14:20 Wenecja - film

16:30 Klucznik - film

18:00 Kiedy będę ptakiem - film

18:40 Teledyski

19:20 Koło pióra odc. 4 

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 135

20:25 Długie pożegnanie - film

22:25 Amerykański epos odc. 4 - serial

00:30 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 516
07:00 Dziennik telewizyjny
07:40 Chłopi odc. 12 - serial
08:45 Marzyciele odc. 23
09:20 Bolesław Wieniawa Długoszowski 
  - żołnierz i poeta - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 159
10:55 Historia jedzenia po amerykańsku 
  odc. 3 - serial
11:45 Polska Kronika Filmowa odc. 8
12:05 Czas honoru odc. 10 - serial
13:00 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 
 odc. 1 - serial
14:15 Dzikie konie z kanadyjskich 
  gór - film
15:15 Ostatnia bitwa Wikingów - film
16:25 Tajemnice początków Polski 
 odc. 4 - serial
17:30 Było nie minęło - kronika 
  zwiadowców historii
18:00 Ex libris
18:25 Polska Kronika Filmowa odc. 8
18:40 Czarne chmury odc. 1 - serial
19:40 Moi Rollingstonsi - film
20:45 Zaginiony świat Aleksandra 
 Wielkiego odc. 1 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 69
22:35 Szerokie tory odc. 89 
23:15 Instynkt przetrwania odc. 1 - serial
00:20 Sensacje XX wieku odc. 2

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 13 - 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 Zambia - Mansa
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Księga Ruth. Podróż wiary - film
13:50 Święty na każdy dzień 
13:55 Lisieux dom małej Tereski - film
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia  
 z Koronką do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
16:55 40 dni ze św. Gerardem 
17:00 Liturgia pokutna z Bazyliki 
 Świętego Piotra w Watykanie
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 1 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 27 - serial
22:35 Uczeń i mistrz - film

06:00 Egzamin z życia odc. 31 - serial
06:55 Nabożeństwo Kościoła 
  Chrześcijan Baptystów 
  w Chełmie - film
07:45 Przepis dnia odc. 19
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie  
  - ekstra odc. 325
11:25 Rodzinka.pl odc. 143 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2032 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 54 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 195
14:35 Operacja Zdrowie! odc. 21
15:05 Doktor z alpejskiej wioski 
  - nowy rozdział odc. 57 s. 5 
  - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:10 Więzień miłości odc. 29 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport
18:40 Rodzinka.pl odc. 37 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 20
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 96
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 46
19:35 Barwy szczęścia odc. 2032 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2033 
  - serial
20:45 O mnie się nie martw odc. 122 
  s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 256 - serial
22:15 La La Poland odc. 14 s. 2
22:50 Żyć nie umierać - dramat
00:25 Film fabularny

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 16 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2423

11:00 Ukryta prawda odc. 1014 - serial 

12:00 Szpital odc. 903 - serial 

13:00 Szkoła odc. 666 - serial 

14:00 19+ odc. 367 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 3

15:30 Szkoła odc. 667 - serial

16:30 19+ odc. 368 - serial

17:00 Szpital odc. 904 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1015 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 131

19:50 Uwaga! odc. 5627

20:00 Szybcy i wściekli VI - film

22:40 Wzgórze krwi - horror

01:05 Kuba Wojewódzki odc. 18 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 16
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 689 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 106 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 869 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 150 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 851 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2853 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 897 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4118
16:30 Na ratunek 112 odc. 320 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 310 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2854 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 417 - serial
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
  z gwiazdami odc. 88 s. 9
22:05 U Pana Boga w ogródku 
  - komedia
00:45 Cienka czerwona linia - dramat

13:40 Sąd rodzinny 11:55 Mecenas 
Lena Barska

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Noce i dnie

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

W miasteczku Królowy Most bezpieczeństwo 
zapewnia aspirant Cielęcki, najsłabszy absolwent 
szkoły policyjnej. Tymczasem funkcjonariusze 
CBŚ lokują tam świadka koronnego, który zeznaje 
w procesie mafii.

Bennet Omalu jest błyskotliwym neuropatologiem 
o nigeryjskich korzeniach, który pracuje jako koroner 
w Pittsburghu. Pewnego dnia lekarz zauważa pewną 
zależność między urazami mózgu u futbolistów, 
których przyczyną są mordercze treningi.

„U Pana Boga w ogródku”
(2007r.) TVN 20:00

„Wstrząs”
(2015r.) TVP 1 21:30

10:10 Sensacja XXI wieku



Sobota, 30 marca 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

05:55 Klan odc. 3457
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:20 To był rok!
08:30 Wojsko- polskie. pl 
08:55 Studio Raban odc. 70
09:25 Rodzinny ekspres odc. 74
09:55 Korona królów - taka historia… 
  odc. 28
10:25 Korona królów odc. 194 - serial
11:00 Korona królów odc. 195 - serial
11:30 Korona królów odc. 196 - serial
12:00 Korona królów odc. 197 - serial
12:35 Niewidzialne miasta starożytności 
  odc. 3 - serial
13:35 Z pamięci - rozmowy z Andrzejem 
 Doboszem odc. 20
13:45 Okrasa łamie przepisy odc. 206
14:20 Mistrzowie odc. 1 - serial
14:55 Wiktoria odc. 10 s. 2
16:00 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 4 - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! 
20:30 Herkules - film
22:20 Echo serca odc. 11 - serial
23:20 W przebraniu mordercy - thriller
01:05 Jaka to melodia?

05:50 Ukryta prawda odc. 522 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Big Brother odc. 6

09:55 Big Brother odc. 7

10:55 Big Brother odc. 8

12:00 Ukryta prawda odc. 302 - serial 

13:00 Ukryta prawda odc. 303 - serial 

14:05 Przyjaciele odc. 2 s. 6 - serial

14:35 Inspektor Gadżet - komedia

16:05 Naga broń 2 1/2 - komedia

17:55 Zaplątani - film

20:00 Big Brother Raport odc. 2

20:35 Powrót Batmana - film

23:10 Big Brother Nocą odc. 2

23:45 Pierwsza piątka - komedia

01:55 Moc magii odc. 440

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 26 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 27 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 28 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
  świata odc. 29 - serial
08:05 Flintstonowie odc. 27 - serial
08:35 Flintstonowie odc. 28 - serial
09:15 Tom i Jerry: Magiczna fasola 
  - film
10:20 Policjantki i policjanci odc. 510 
  - serial
11:20 Policjantki i policjanci odc. 511 
  - serial
12:20 Policjantki i policjanci odc. 512 
  - serial
13:20 STOP Drogówka odc. 198
14:30 Uciekająca panna młoda 
  - komedia
16:50 Krótkie spięcie - komedia
19:00 Galileo odc. 734
20:00 Policjantki i policjanci odc. 513 
  - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 514 
  - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 275 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 276 - serial
00:00 BloodRayne - horror
03:10 Interwencja

06:00 Pan wzywał, Milordzie? 
  odc. 2 s. 4 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 13 s. 4
07:50 Tajemnice medyczne  
  odc. 13 - serial 
08:50 13. posterunek odc. 10 
  s. 2 - serial
09:30 13. posterunek odc. 11 
  s. 2 - serial
10:10 Lombard. Życie pod zastaw 
  odc. 167 s. 4 - serial
11:10 Lombard. Życie pod zastaw 
  odc. 168 s. 4 - serial
12:05 Lombard. Życie pod zastaw 
  odc. 169 s. 4 - serial
13:05 Lombard. Życie pod zastaw 
  odc. 170 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
  odc. 171 s. 4 - serial
15:00 Rodzinny interes odc. 16 - serial
16:00 Rodzinny interes odc. 17 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 18 - serial
18:00 Rodzinny interes odc. 19 - serial
19:00 Rodzinny interes odc. 20 - serial
20:00 Rambo: pierwsza krew - film
21:50 Człowiek w ogniu - thriller
23:35 Asy bez kasy - komedia
03:05 Taki jest świat odc. 13 s. 4

07:00 Teledyski

07:20 Informacje kulturalne

07:35 21. Międzynarodowy Festiwal 

  Piosenki Sopot ‘84

08:00 21. Międzynarodowy Festiwal 

  Piosenki Sopot ‘84

08:30 Klub profesora Tutki  

  odc. 2 - serial

08:55 Klub profesora Tutki  

  odc. 3 - serial

09:15 Klub profesora Tutki  

  odc. 4 - serial

09:35 Tygodnik kulturalny

10:30 Obcy w raju - film

11:40 Wydarzenie aktualne

12:20 Ogłoszenie matrymonialne 

  - komedia

13:25 Portret podwójny - film

15:20 One. Kobiety Kultury odc. 4 

15:55 Czterysta batów - dramat

17:45 Dranie w kinie odc. 52

18:30 20 000 dni na Ziemi - film

20:20 Wyprawa Kon-Tiki - film

22:25 Chris Rea plays Baloise Session

00:05 Opętanie - dramat

06:15 Był taki dzień odc. 517
06:20 Dziennik telewizyjny
07:00 Wszystkie kolory świata 
  odc. 24 - serial
08:05 Koło się kręci odc. 13
08:25 Zakochaj się w Polsce 
  odc. 31 s. 1
08:50 Szaleństwa panny Ewy 
  odc. 2 - serial
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 196
10:35 Grecka odyseja Joanny Lumley 
  odc. 1 - film
11:35 Bizancjum: opowieść o trzech 
  miastach odc. 2 - film
12:40 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 55 
14:15 Z Andrusem po Galicji odc. 12 
14:45 Amerykańska broń odc. 3 - film
15:45 Spór o historię odc. 190
16:30 Historia jedzenia  
  po amerykańsku odc. 3 - serial
17:30 Marzyciele odc. 24
18:00 Kariera Nikodema Dyzmy 
  odc. 3 - serial
19:05 Akcja AB - film
20:15 Opowieść o Chinach  
  odc. 1 - serial
21:20 Stawka większa niż życie 
  odc. 13 - serial
22:30 Ira Goetz - film
23:30 Historia w postaciach zapisana 
  odc. 12 - serial
00:40 Wyklęty - dramat

08:00 Informacje dnia
08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
9:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
  - film
9:50 100 cudownych miejsc na świecie 
  - serial
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 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
14:30 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
14:50 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
15:30 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
16:30 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
17:00 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
18:00 Podróż Apostolska Papieża 
  Franciszka do Maroko
19:25 40 dni ze św. Gerardem 
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. 10 - serial
23:05 Ojciec Francis Aupiais,  
 misjonarz-etnolog - film

05:55 Barwy szczęścia odc. 2029 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2030 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1431 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pogoda - flesz odc. 323
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 326
11:55 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 17
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 46
13:25 Na sygnale odc. 225 - serial
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 122 
  s. 10 - serial
16:15 Rod zink a. pl odc. 256 - serial
16:40 Słowo na niedzielę 
16:55 Zmiennicy odc. 5 - 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. 41
20:05 Dance Dance Dance odc. 9
21:10 Dance Dance Dance odc. 10
22:15 Sierocki na sobotę odc. 15
23:15 Legenda -film
01:30 Bestia - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1147

11:00 Na Wspólnej odc. 2846 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2847 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2848 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2849 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 4 s. 4

14:25 Agent - gwiazdy odc. 5 s. 4

15:25 Efekt domina odc. 4 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 3 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 5 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 132

19:45 Uwaga! odc. 5628

20:00 Chyłka - Zaginięcie odc. 1 - serial

21:00 Raj dla par - komedia

23:20 Szybcy i wściekli VI - film

01:55 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 19

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Piotruś Pan: wielki powrót - film

10:15 Ewa gotuje odc. 356

11:45 Sekrety rodziny odc. 11 - serial 

12:45 Sekrety rodziny odc. 12 - serial 

13:45 Świat według Kiepskich 

 odc. 46 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

 odc. 47 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

 odc. 52 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 54

17:45 SuperPies odc. 17

18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 153

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 418 - serial

20:10 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej 

  wioski - film

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 103 s. 11

00:05 Gliniarze z Brooklynu - thriller

14:05 Przyjaciele 10:20 Policjantki 
i policjanci

10:10 Lombard. 
Życie pod zastaw

12:20 Ogłoszenie 
matrymonialne

10:00 Okrasa łamie 
przepisy

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

Trwa druga wojna światowa. Wendy jest dorosła 
i ma już własną rodzinę. Jej mąż zostaje powołany 
do wojska, a ona zostaje z dwójką dzieci. Aby dać 
im nieco radości, opowiada historie o Piotrusiu 
Panie.

Narodziny i upadek gangsterskiego imperium 
bliźniaków Rona i Reggiego Krayów, którzy w latach 
60. terroryzowali Londyn. W walce o miejsce 
w przestępczym świecie byli bezlitośni i nierozłączni.

„Legenda”
(2015r.) TVP 2 23:15

„Piotruś Pan: wielki powrót”
(2002r.) Polsat 08:45



Niedziela, 31 marca 2019

05:55 Klan

05:55 Klan odc. 3457
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:20 To był rok!
08:30 Wojsko-polskie.pl 
08:55 Studio Raban odc. 70
09:25 Rodzinny ekspres odc. 74
09:55 Korona królów - taka historia… 
  odc. 28
10:25 Korona królów odc. 194 - serial
11:00 Korona królów odc. 195 - serial
11:30 Korona królów odc. 196 - serial
12:00 Korona królów odc. 197 - serial
12:35 Niewidzialne miasta  
  starożytności odc. 3 - serial
13:35 Z pamięci - rozmowy 
  z Andrzejem Doboszem 
  odc. 20
13:45 Okrasa łamie przepisy 
  odc. 206
14:20 Mistrzowie odc. 1 - serial
14:55 Wiktoria odc. 10 s. 2
16:00 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych odc. 4 
  - serial
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! 
20:30 Herkules - film
22:20 Echo serca odc. 11 - serial
23:20 W przebraniu mordercy 
  - thriller
01:05 Jaka to melodia?

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 28 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 29 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 30 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

  świata odc. 31 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 28 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 29 - serial

09:15 Tom i Jerry i Sherlock Holmes 

  - film

10:05 Dzielna Mysz odc. 16 - serial

10:35 Galileo odc. 733

11:35 Galileo odc. 734

12:40 Gliniarz w przedszkolu 2 

  - komedia

14:50 Quest - film

16:50 Ja Cię kręcę odc. 5

19:00 Galileo odc. 735

20:00 Obcy - decydujące starcie - film

22:55 Klątwa laleczki Chucky - horror

00:55 Ameryka pod ostrzałem 

  odc. 3 - serial

06:00 Flash odc. 13 - serial

06:55 Flash odc. 14 - serial

07:55 Przygody Merlina odc. 3 

 s. 4 - serial

08:55 Przygody Merlina odc. 4 

 s. 4 - serial

09:55 Przygody Merlina odc. 5 

 s. 4 - serial

10:45 Bibliotekarze odc. 6 s. 2 - serial

11:30 Żandarm na emeryturze 

 - komedia

13:30 Góra czarownic - film

15:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - film

16:40 Syn prezydenta - komedia

18:40 Sezon na misia III - film

20:00 Furia - dramat

22:20 Akt odwagi - film

00:25 Skorpion odc. 63 s. 3 - serial

01:20 Dyżur odc. 2 s. 1

05:00 Nic śmiesznego - komediodramat

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 65

07:45 Dranie w kinie odc. 52

08:30 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 13 s. 3 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 7

10:45 Krawiec Niteczka – spektakl 

 teatralny

12:05 Trzeci punkt widzenia odc. 282

12:40 Niespotykanie spokojny człowiek 

 - komedia

13:50 Chuligan literacki odc. 121

14:25 Faworyta Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 549

18:05 Danton - dramat

20:35 Chartum - dramat

22:50 Scena alternatywna odc. 84

23:20 Trzeci punkt widzenia odc. 282

23:55 Oskarowe kostiumy Barbary 

  Ptak - film

00:55 Wyprawa Kon-Tiki - film

06:15 Był taki dzień odc. 518
06:20 Dziennik telewizyjny
06:55 Życie. Gady i płazy odc. 2 - film
08:00 Misjonarz - film
09:05 Szaleństwa panny Ewy 
 odc. 3 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 197
10:40 Krajobrazy Dzikiego Zachodu 
  odc. 1 - serial
11:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 1 - serial
11:50 Dzikie konie z kanadyjskich 
  gór - film
12:50 Afryka odc. 5 - serial
13:55 Archiwum zimnej wojny odc. 9
14:35 Stawka większa niż życie 
 odc. 13 - serial
15:35 Tajemnice Państwa Podziemnego 
  odc. 1 - serial
16:10 Wielka gra 
17:05 Niezwykłe dwudziestolecie. 
  Historia gospodarcza II RP odc. 4 
  - serial
17:45 Kariera Nikodema Dyzmy 
 odc. 4 - serial
18:50 Ira Goetz - film
19:40 Zaginiony świat Aleksandra 
  Wielkiego odc. 1 - serial
20:55 Wołyń - film
23:30 Wielki test o Chopinie
01:05 Wesoła noc smutnego 
 biznesmena

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 
 Długosza 
09:30 Podróż Apostolska Papieża 
 Franciszka do Maroko
10:35 Podróż Apostolska Papieża 
 Franciszka do Maroko
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków - serial
13:55 Koncert życzeń
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 Podróż Apostolska Papieża 
 Franciszka do Maroko
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. 2029 
  - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2030 
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1431 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Pogoda - flesz odc. 323
11:25 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 326
11:55 To je Borowicz. Podróże 
  ze smakiem odc. 17
12:30 Bake off - Ale ciacho! odc. 46
13:25 Na sygnale odc. 225 - serial
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 122 
  s. 10 - serial
16:15 Rodzinka.pl odc. 256 - serial
16:40 Słowo na niedzielę 
16:55 Zmiennicy odc. 5 - 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. 41
20:05 Dance Dance Dance odc. 9
21:10 Dance Dance Dance odc. 10
22:15 Sierocki na sobotę odc. 15
23:15 Legenda -film
01:30 Bestia - film

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1148

11:00 Efekt domina odc. 5 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 895

12:00 Diagnoza odc. 5 s. 4 - serial

13:00 Lotnisko odc. 1 - serial

14:00 Agencie, podaj łapę - komedia

16:00 Odlot - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 2

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 133

19:45 Uwaga! odc. 5629

20:00 MasterChef Junior odc. 5 s. 4

21:30 Szóstka odc. 1 - serial

22:30 Tożsamość - thriller

00:55 Big Brother Tydzień odc. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:50 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 

  odc. 49 - serial

09:20 Asterix i Obelix: W służbie 

  Jej Królewskiej Mości  - film

11:45 Samoloty - film

13:45 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej 

  wioski - film

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 103 s. 11

17:45 Nasz nowy dom odc. 135

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 309

20:00 W rytmie serca odc. 45 s. 4 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 55

23:05 Ladykillers, czyli zabójczy kwintet 

  - komedia

01:20 2012 - film

05:30 Ukryta prawda odc. 523 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy

08:35 Big Brother odc. 9

09:30 Big Brother odc. 10

10:25 Zakochani po uszy odc. 41 - serial

10:55 Zakochani po uszy odc. 42 - serial

11:25 Zakochani po uszy odc. 43 - serial

11:55 Zakochani po uszy odc. 44 - serial

12:30 Zaplątani - film

14:35 Powrót Batmana - film

17:10 Niezgodna - film

20:00 Big Brother Arena odc. 3

21:30 47 roninów - film

23:55 Mr Brooks - thriller

02:30 Moc magii odc. 441

10:25 Zakochani po uszy 10:35 Galileo

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

10:05 Okrasa łamie 
przepisy

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

W świecie przyszłości społeczność podzielono 
na pięć grup odpowiadających wrodzonym 
predyspozycjom ludzi. Nastoletnia Tris Pryor 
odkrywa spisek, który prowadzi ją do podziemnego 
świata dysydentów.

Emerytowany sprzedawca balonów przyczepia do 
komina domu napełnione helem balony i wyrusza 
w podróż. Podniecony wyprawą odkrywa, że na 
pokładzie jego latającego domu znajduje się 
ośmioletni skaut.

„Odlot”
(2009r.) TVN 16:00

„Niezgodna”
(2014r.) TVN 7 17:10



Poniedziałek, 1 kwietnia 2019

14:00 Elif

05:40 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość odc. 144 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 455 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 48 s. 4 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 100 
 s. 8 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 64 
 s. 5 - serial
11:30 Korona królów - taka historia… 
  odc. 28
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
13:00 Las Bawarski - rozległy, mroczny, 
  czarodziejski - film
14:00 Elif odc. 456 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 206
16:05 Wieczna miłość odc. 145 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3460
18:30 Korona królów odc. 198 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 107 - serial
21:00 Znaki - spektakl teatralny
22:10 Ekstradycja odc. 2 - serial
23:20 Indie - nowi maharadżowie - film
00:25 Sanatorium miłości odc. 10

05:45 Ukryta prawda odc. 524 - serial 
06:45 Sąd rodzinny odc. 44 - serial 
07:45 Szpital odc. 242 - serial 
08:45 Big Brother Tydzień odc. 2
09:50 Big Brother Pobudka odc. 11
09:55 Przyjaciele odc. 3 s. 6 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 51 - serial 
12:35 Ukryta prawda odc. 306 - serial 
13:35 Big Brother Popołudnie odc. 11
13:40 Sąd rodzinny odc. 45 - serial 
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 82 - serial 
15:40 Szpital odc. 243 - serial 
16:40 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 11
16:45 Gotowe na wszystko odc. 12 
  s. 4 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 4 s. 6 - serial
18:15 Singielka odc. 19
18:45 Singielka odc. 20
19:20 Doradca smaku odc. 13 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 45 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 11
21:00 Kochaj i tańcz - komedia
23:35 Big Brother Nocą odc. 9
00:05 Sygnał - thriller

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 3 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 76 - serial
07:35 Dragon Ball Super odc. 1 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 81
09:00 Septagon odc. 53 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
  odc. 54
11:25 Anatomia głupoty odc. 6 - serial
11:55 Galileo odc. 733
13:00 Detektywi w akcji odc. 149 
  - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 77
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 514 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 51 
  - serial
17:00 Joker odc. 51 
18:00 Nokaut odc. 5 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 515 
  - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
  odc. 277 - serial
21:00 Gwiazdy kabaretu odc. 17
22:00 Galileo odc. 734
23:00 Tylko jeden - film
00:50 STOP Drogówka odc. 197

06:00 Słodka miłość odc. 11

07:00 Zbuntowany anioł odc. 189

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 171 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 20 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 35 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 10 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 11 s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 10 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 47 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 36 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 20 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 21 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 171 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 172 s. 4 - serial

20:00 Dziedzictwo krwi - film

21:45 Rambo: pierwsza krew - film

23:40 Krwawa rozgrywka - film

01:50 Taki jest świat odc. 13 s. 4

07:00 Teledyski
07:40 Rzecz Polska odc. 3 
08:00 Studio Kultura - rozmowy  
 odc. 1456
08:20 Kamizelka Nowele filmowe 
09:20 Klucznik - film
11:00 Noce i dnie odc. 3 - serial
12:05 Noce i dnie odc. 4 - serial
13:05 Pies na środku drogi - film
13:55 Studio Kultura - rozmowy 
  odc. 1456
14:20 Spotkania z muzyką odc. 7
15:25 Nos Nowele filmowe 
16:05 Weiser - dramat
18:00 Omnia mea mecum porto 
  - wszystko moje niosę ze sobą 
  - film
19:05 Teledyski
19:30 Którędy po sztukę odc. 23
19:40 Marina Abramović
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Nocny recepcjonista 
 odc. 5 - serial
21:15 Warsaw by Night  
  - komediodramat
23:05 Kronos odc. 31
23:40 M – morderca - dramat
01:40 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 519
06:55 Dziennik telewizyjny
07:50 Czarne chmury odc. 1 - serial
08:55 Ex libris
09:25 Tajemnice początków Polski 
 odc. 4 - serial
10:30 Sensacje XX wieku odc. 168
11:00 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial
12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 8
12:20 Czas honoru odc. 11 - serial
13:15 Solny skarb UNESCO odc. 4
13:30 Tragarz puchu - film
15:10 Afryka odc. 5 - serial
16:10 Spór o historię odc. 131
16:50 W pogoni za wiosną - film
17:55 Było, nie minęło - kronika 
  zwiadowców historii
18:25 Flesz historii
18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 9
19:00 Czarne chmury odc. 2 - serial
20:05 Historia w postaciach zapisana 
  odc. 12 - serial
21:20 Całym życiem Ryszarda 
  Kaczorowskiego prezydencki 
  testament - film
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 5
22:40 Marzyciele odc. 24
23:20 Wojna stuletnia odc. 2 - serial
00:25 Dominum montes - góry Jana 
  Pawła II - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
09:30 100 cudownych miejsc na świecie 
  - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Syria - w drodze do Damaszku
11:50 Kabwe
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Konzentrationslager Stutthof - film
13:05 W góreckim domku ogrodnika
13:20 Koncert życzeń
14:10 Niebieska jabłoń - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
16:55 Świadkowie
17:25 40 dni ze św. Gerardem 
17:30 Spotkanie Rodziny Radia 
  Maryja w Sanktuarium MB 
  Łaskawej w Lubaczowie
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
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Dziesięć przykazań odc. 116 
  - serial
23:15 Konzentrationslager Stutthof - film

05:55 O mnie się nie martw odc. 122 
  s. 10 - serial
06:50 Coś dla Ciebie odc. 191
07:15 Na sygnale odc. 30 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 20
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 327
11:25 Rod zink a. pl odc. 144 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2033 
  - serial
12:30 Koło fortuny Rozrywka 
13:15 Miłosne potyczki odc. 55 - serial
14:10 O mnie się nie martw odc. 122 
  s. 10 - serial
15:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 64 - serial
15:50 Zainwestuj w marzenia 
  odc. 5 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:10 Więzień miłości odc. 30 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rod zink a. pl odc. 38 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 21
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 70
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 38
19:35 Barwy szczęścia odc. 2033 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2034 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 95
20:55 M jak miłość odc. 1433 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Za marzenia odc. 18 s. 2 - serial
22:50 Zainwestuj w marzenia 
 odc. 5 - serial
23:00 Terror w podziemiach 
 odc. 4 - dramat
23:55 Fałszerze. Powrót sfory 
 odc. 1 - serial

05:50 Uwaga! odc. 5629
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 5 s. 3
07:55 Akademia ogrodnika odc. 5
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2424
11:00 Ukryta prawda odc. 1015 - serial 
12:00 Szpital odc. 904 - serial 
13:00 Szkoła odc. 667 - serial 
14:00 19+ odc. 368 - serial 
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 3
15:30 Szkoła odc. 668 - serial 
16:30 19+ odc. 369 - serial 
17:00 Szpital odc. 905 - serial 
18:00 Ukryta prawda odc. 1016 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5630
20:10 Doradca smaku odc. 17 s. 10
20:15 Na Wspólnej odc. 2850 - serial
20:55 Milionerzy odc. 248 
21:30 Odwróceni - ojcowie i córki 
  odc. 6 - serial
22:30 Chyłka - Zaginięcie - serial
22:30 Chyłka - Zaginięcie - serial
23:30 Ostrza chwały - komedia
01:25 Co za tydzień odc. 895

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 690 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 691 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 107 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 870 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 151 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 852 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2854 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 898 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4119
16:30 Na ratunek 112 odc. 321 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 311 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2855 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 419 - serial
20:10 2012 - film
23:20 Uprowadzona III - film
02:00 Tajemnice losu odc. 3252

15:40 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Noce i dnie 10:30 Sensacje XX wieku

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

Weteran wojny w Wietnamie John Rambo 
wykorzystuje umiejętności walki i przetrwania, 
wypowiedziawszy prywatną wojnę władzom 
pewnego prowincjonalnego miasteczka.

Pisarz Jackson Curtis przez przypadek wpada 
na trop rządowego projektu, stworzonego na 
wypadek kataklizmu, która ma wkrótce nadejść. 
Postanawia za wszelką cenę uratować rodzinę.

„2012”
(2009r.) Polsat 20:10

„Rambo: pierwsza krew”
(1982r.) TV Puls 21:45
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07:05 Elif

05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 145 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 456 - serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 49 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 101 
  s. 8 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 65 
  s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 198 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Najmłodsi mieszkańcy krainy 
  śniegu odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 457 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 107 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 146 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3461
18:30 Korona królów odc. 199 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 108 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 12
21:40 Echo serca odc. 12 - serial
22:30 To był rok! - Teledysk
22:35 Jednostka X odc. 26 s. 3 - serial
23:30 Miasto gniewu odc. 18 s. 2 
  - serial
00:15 Ośmiorniczka - film

05:45 Ukryta prawda odc. 525 - serial 
06:45 Sąd rodzinny odc. 45 - serial 
07:45 Szpital odc. 243 - serial 
08:45 Big Brother odc. 11
09:40 Doradca smaku odc. 13
09:50 Big Brother Pobudka odc. 12
09:55 Zakochani po uszy odc. 45 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 52 - serial 
12:35 Ukryta prawda odc. 307 - serial 
13:35 Big Brother Popołudnie odc. 12
13:40 Sąd rodzinny odc. 46 - serial 
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 83 - serial 
15:40 Szpital odc. 244 - serial 
16:40 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 12
16:45 Gotowe na wszystko odc. 13 
  s. 4 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 5 s. 6 - serial
18:15 Singielka odc. 21
18:45 Singielka odc. 22
19:20 Doradca smaku odc. 15 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 46 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 12
21:00 Wykidajło - film
23:25 Big Brother Nocą odc. 10
23:55 47 roninów - film
02:30 Moc magii odc. 443

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 4 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 77 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 2 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 82

09:00 Nokaut odc. 5

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

  odc. 55

11:25 Anatomia głupoty odc. 7 - serial

11:55 Galileo odc. 734

13:00 Detektywi w akcji odc. 150 

  - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 78

15:00 Policjantki i policjanci odc. 515 

  - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 52 

  - serial

17:00 Joker odc. 52 

18:00 Septagon odc. 55 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 516 

  - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

  odc. 278 - serial

21:00 Wściekły pies - film

23:00 Obcy - decydujące starcie - film

01:55 STOP Drogówka odc. 198

06:00 Słodka miłość odc. 12

07:00 Zbuntowany anioł odc. 190

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 172 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 21 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 36 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 11 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 12 s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 11 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 48 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 37 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 21 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 22 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 172 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 173 s. 4 - serial

20:00 W pogoni za zemstą - film

22:00 Likwidator - film

00:10 Nikomu ani słowa - thriller

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Muszla - film

08:45 Polska Kronika Non-Camerowa 

  nr 4 - film

09:05 Weiser - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 5 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 6 - serial

13:10 Otello z M-2 - film

13:40 Studio Kultura - rozmowy

13:55 Studio Kultura - niedziela z... 

  odc. 549

14:50 Wędrujący cień - dramat

16:10 Wróżby kumaka - dramat

18:00 Fabryka hitów odc. 5 - serial

19:05 Teledysk

19:20 Kronos odc. 31

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do spektaklu  

  „Jednocześnie”

20:30 Jednocześnie Spektakl teatralny 

21:35 Wszystko, co kocham - dramat

23:15 One. Kobiety Kultury odc. 4 

00:20 One man show - film

06:50 Był taki dzień odc. 520
06:55 Dziennik telewizyjny
07:50 Czarne chmury odc. 2 - serial
08:55 Flesz historii
09:15 Bez komentarza odc. 34
09:45 Bez komentarza odc. 29 - film
10:15 Sensacje XX wieku odc. 169
10:50 Spór o historię odc. 4
11:35 Zamojski Festiwal Filmowy - 
  Z Radzionkowa na ołtarze - film
12:10 Polska Kronika Filmowa odc. 9
12:25 Czas honoru odc. 12 - serial
13:25 Życie. Gady i płazy odc. 2 - film
14:25 Pielgrzym - film
16:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
  w DTV odc. 69
16:30 Marzyciele odc. 24
17:00 Jan Paweł II i jego przyjaciel - film
18:00 Było, nie minęło - kronika 
  zwiadowców historii
18:30 Ale nam się wydarzyło... Jan 
  Paweł II odc. 11 
18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 9
19:00 Czarne chmury odc. 3 - serial
20:00 Święty uśmiechnięty - film
21:00 Zaginiona flota Kolumba - film
22:00 Po PRL-u odc. 5 
22:35 Wołyń - film
01:10 Sensacje XX wieku odc. 5

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:35 Ja głuchy - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
  widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc Ojczyzna 
11:45 20 lat dla świata 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie 
12:40 Łaski pełna - film
14:00 Dziesięć przykazań odc. 116 
  - serial
15:05 Effetha - okno na świat - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
  - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
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
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 Jan Paweł II - papież, który 
  tworzył historię - serial
23:40 Ekstremalna droga krzyżowa 
  w Oświęcimiu 2016 - film
23:50 Misterium męki Pańskiej 
  w Wejherowie

06:00 M jak miłość odc. 1433 - serial
06:50 Prawosławni Grecy w Polsce
07:15 Na sygnale odc. 31 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 21
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz 
11:10 Pytanie na śniadanie  
  - ekstra odc. 328
11:25 Rodzinka.pl odc. 145 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2034 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 56 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1433 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski 
  - nowy rozdział odc. 65 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:10 Więzień miłości odc. 31 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 39 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 22
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 90
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 17
19:35 Barwy szczęścia odc. 2034 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2035 
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
  odc. 96
20:55 M jak miłość odc. 1434 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Nieznane życie 
 Jana Pawła II - film
23:50 Za marzenia odc. 18 s. 2 - serial
00:40 Rodzinka.pl odc. 256 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 17 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2425

11:00 Ukryta prawda odc. 1016 - serial 

12:00 Szpital odc. 905 - serial 

13:00 Szkoła odc. 668 - serial 

14:00 19+ odc. 369 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 3

15:30 Szkoła odc. 669 - serial 

16:30 19+ odc. 370 - serial 

17:00 Szpital odc. 906 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 1017 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5631

20:10 Doradca smaku odc. 18 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2851 - serial

20:55 Milionerzy odc. 249 

21:30 Diagnoza odc. 6 s. 4 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 19 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1155

00:05 36,6 °C odc. 5 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 692 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 693 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 108 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 871 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 152 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 853 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2855 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 899 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4120
16:30 Na ratunek 112 odc. 322 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 312 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2856 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 420 - serial
20:10 Uprowadzona III - film
22:30 Ślad odc. 49 - serial
23:40 Skazany na piekło - thriller
01:50 Tajemnice losu odc. 3253

15:40 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Noce i dnie 10:15 Sensacja XX wieku

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

Na planecie, na której przed laty pojawił się obcy, 
powstała baza kolonizatorów z Ziemi. Pewnego 
dnia łączność z nimi urywa się. Ripley zostaje 
wysłana z grupą komandosów, by sprawdzić, co 
się stało.

Właściciel baru „Double Deuce” wynajmuje 
Jamesa Daltona do utrzymania porządku w lokalu, 
w którym na dobre zadomowili się członkowie 
gangu pod wodzą Brada Wesleya.

„Wykidajło”
(1989r.) TVN7 21:00

„Obcy, decydujące starcie”
(1986r.) TV 4 23:00
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 146 
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 457 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 50 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 102 
  s. 8 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 66 
  s. 5 - serial
11:30 Korona królów odc. 199 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Najmłodsi mieszkańcy 
  krainy śniegu odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 458 - serial
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 108 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 147 
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3462
18:30 Korona królów odc. 200 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 109 - serial
21:00 Film fabularny - film
22:25 Mała zagłada - film
23:40 Bez tożsamości odc. 28 
  s. 2 - serial
00:30 Warto rozmawiać

05:45 Ukryta prawda odc. 526 - serial 
06:45 Sąd rodzinny odc. 46 - serial 
07:45 Szpital odc. 244 - serial 
08:45 Big Brother odc. 12
09:40 Doradca smaku odc. 15 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 13
09:55 Zakochani po uszy odc. 46 
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 53 - serial 
12:35 Ukryta prawda odc. 308 - serial 
13:35 Big Brother Popołudnie odc. 13
13:40 Sąd rodzinny odc. 47 - serial 
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
  odc. 84 - serial 
15:40 Szpital odc. 245 - serial 
16:40 Big Brother Podwieczorek 
  odc. 13
16:45 Gotowe na wszystko odc. 14 s. 
  4 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 6 s. 6 - serial
18:15 Singielka odc. 25
18:45 Singielka odc. 26
19:20 Doradca smaku odc. 16 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 47 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 13
21:00 Uczciwa gra - dramat
23:15 Big Brother Nocą odc. 11
23:50 Wpadka - komedia
02:30 Moc magii odc. 444

06:00 Buffy: postrach wampirów 

  odc. 5 - serial

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 78 - serial

07:35 Dragon Ball Super odc. 3 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 83

09:00 Septagon odc. 55 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 

 odc. 56

11:25 Anatomia głupoty odc. 8 - serial

11:55 Galileo odc. 735

13:00 Detektywi w akcji odc. 151 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 79

15:00 Policjantki i policjanci odc. 516 

 - serial

16:00 Gliniarz i prokurator odc. 53 

 - serial

17:00 Joker odc. 53 

18:00 Septagon odc. 56 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 517 

 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 279 - serial

21:00 Uciekający pociąg - film

23:15 Traffik - thriller

01:25 Żona dla milionera odc. 7

06:00 Słodka miłość odc. 13

07:00 Zbuntowany anioł odc. 191

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 173 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 22 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 37 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

  odc. 12 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 

  s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 12 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 49 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 38 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 22 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 23 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 173 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 174 s. 4 - serial

20:00 Nikomu ani słowa - thriller

22:15 Akt odwagi - film

00:20 Code Black: Stan krytyczny 

  odc. 17 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Zdarzenie - film

08:45 Polska Kronika Non-Camerowa 

  nr 2 - film

09:10 Wróżby kumaka - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 7 - serial

12:05 Noce i dnie odc. 8 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Konie narowiste - piosenki 

  Włodzimierza Wysockiego

14:30 Przypadki Piotra S. - film

16:15 W sumie rodzina  

  - komediodramat

18:00 Ziggy Dust

18:55 Teledyski

19:25 Chuligan literacki odc. 121

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Park - dramat

22:10 Pegaz odc. 122

22:45 Pod opieką wiecznego słońca 

  - film

00:45 Litania - muzyka 

 Krzysztofa Komedy

06:50 Był taki dzień odc. 521
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Czarne chmury odc. 3 - serial
08:40 Ale nam się wydarzyło... Jan 
  Paweł II odc. 11 
08:55 Archiwum zimnej wojny odc. 1
09:35 Jan Paweł II i jego przyjaciel - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 170
11:00 Święty uśmiechnięty - film
12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 9
12:20 Czas honoru odc. 13 - serial
13:20 Wszystkie kolory świata 
 odc. 26 - serial
14:25 Ira Goetz - film
15:25 Wojna stuletnia odc. 2 - serial
16:30 Wielcy znani i nieznani 
 odc. 1 - film
17:45 Było, nie minęło - kronika 
  zwiadowców historii
18:15 Niezwykłe dwudziestolecie. 
  Historia gospodarcza II RP 
 odc. 5 - serial
18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 9
18:55 Czarne chmury odc. 4 - serial
20:00 Tajne akta III Rzeszy odc. 2 
  - serial
21:00 Szkocki sen o Kanadzie - film
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
  odc. 2 - serial
22:40 Polana pośród brzeziny - dramat
00:20 Sensacje XX wieku odc. 6

08:15 Polski punkt widzenia

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

10:55 Świat na wyciągnięcie ręki  

 odc. 23 - serial

11:25 Myśląc Ojczyzna 

11:40 Prosto o gospodarce

12:20 Serce bohatera - film

14:05 Jan Paweł II - papież, który 

  tworzył historię - serial

16:10 Na zdrowie

16:30 Filmowe życiorysy 

17:00 Po stronie prawdy

17:55 40 dni ze św. Gerardem 

19:25 Święty na każdy dzień 

19:30 Przygody Mobilków odc. 8 

  - serial

20:50 Myśląc Ojczyzna

22:00 Miłość odnajdzie cię wszędzie 

  - film

23:30 Promień z Fatimy

05:55 M jak miłość odc. 1434 - serial
06:50 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 32 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 22
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
  odc. 329
11:25 Rodzinka.pl odc. 146 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2035 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 57 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1434 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
  rozdział odc. 66 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:10 Więzień miłości odc. 32 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport
18:40 Rodzinka.pl odc. 40 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 23
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 30
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 98
19:35 Barwy szczęścia odc. 2035 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2036 
  - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
  i „Na sygnale” odc. 42 - serial
20:55 Na dobre i na złe odc. 738 
  - serial
21:55 Na sygnale odc. 226 - serial
22:35 Uziemieni - komedia
00:15 O mnie się nie martw odc. 122 
  s. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4

07:50 Doradca smaku odc. 18 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2426

11:00 Ukryta prawda odc. 1017 - serial 

12:00 Szpital odc. 906 - serial 

13:00 Szkoła odc. 669 - serial 

14:00 19+ odc. 370 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 3

15:30 Szkoła odc. 670 - serial 

16:30 19+ odc. 371 - serial 

17:00 Szpital odc. 907 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 1018 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5632

20:10 Doradca smaku odc. 19 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2852 - serial

20:55 Milionerzy odc. 250 

21:30 Agent - gwiazdy odc. 6 s. 4

22:30 Dziewczyna z tatuażem - film

01:40 American Horror Story: Murder 

  House odc. 9 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 694 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 695 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
  odc. 109 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 872 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 153 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 854 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2856 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 900 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4121
16:30 Na ratunek 112 odc. 323 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 313 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2857 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 90 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
  odc. 545 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. All Together 
  Now odc. 13 s. 2
22:05 Ślad odc. 50 - serial
23:25 44 minuty - film
01:05 Nasz nowy dom odc. 59

14:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

15:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Noce i dnie 10:30 Sensacje XX wieku

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

Dziennikarz Mikael Blomkvist przyjmuje prywatne 
zlecenie. Zamożny przemysłowiec zleca mu 
wyjaśnienie ponurej tajemnicy rodzinnej. Pomaga 
mu Lisbeth, dziewczyna skrywająca mroczną 
przeszłość.

Nieznani sprawcy porywają córkę cenionego 
nowojorskiego psychiatry. W zamian za jej 
uwolnienie żądają, by wydobył on bezcenne dla 
nich informacje od jednej ze swoich pacjentek.

„Dziewczyna z tatuażem”
(2011r.) TVN 22:30

„Nikomu ani słowa ”
(2001r.) TV Puls 20:00

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

Makaron z owocami morza
Składniki na ciasto (60szt.): 
1 szklanka mąki
1 jajko
szczypta soli
ciepła woda
mieszanka owoców morza
po 1/3 papryki żółtej
czerwonej i zielonej
ząbek czosnku
2/3 cukinii
1/2 szklanki sosu pomidorowego
przyprawy

Sposób wykonania:
mąkę przesiać, zrobić w niej dołek, wsypać 

sól i wlać rozmącone jajko (dodać ciepłą wodę) 
i zagarniając mąkę do środka wyrabiać ciasto aż 
będzie elastyczne, Ok. 15 minut Gotowe ciasto 
przykryć i odstawić na 10 minut. Następnie roz-
wałkować jak najcieniej. Rozwałkowane zostawić 
do przeschnięcia. Następnie wierzch oprószyć 
mąką i składać piętrowo a potem kroić odpo-
wiednio cienko.

Gotować w osolonej wodzie z dodatkiem 
oleju ok. 5 minut.

Mieszankę owoców morza rozmrozić. Na 
patelni usmażyć posiekany czosnek, dodać owo-
ce morza. Smażyć ok. 3-5 minut. Dokonać obrób-
ki wstępnej papryki i cukinii. Pokroić warzywa 
na drobne paseczki. Na osobnej patelni poddusić 
papryki i cukinię. Połączyć wszystkie składniki. 
Zalać przygotowanym wcześniej przyprawio-
nym sosem pomidorowym.

Smacznego!

PRZEPIS tygOdnIa
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Przs owie Polskie

W tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że nie będziesz wiedział, w co włożyć ręce. 
Tu ktoś poprosi cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które szybko trzeba nadrobić. Bę-
dziesz zaganiany, zdezorientowany i zdenerwowany. Tylko spokój może cię uratować. 
Zamiast tracić siły na panikowanie, zabierz się do pracy i punkt po punkcie odhaczaj, 
co już zrobiłeś.

Kolejny raz ktoś z pracy próbuje sobie przypisać twoje osiągnięcia. Przyszła pora, by 
na to zareagować. Na chłodno, bez emocji, opracuj plan działania. Jeśli kolejny raz od-
puścisz, twoja frustracja będzie narastać. Czas powodzenia w sprawach finansowych. 
Albo otrzymasz zaległą premię, albo bez kłopotu  i na dobrych warunkach załatwisz 
pożyczkę lub kredyt. 

Energia będzie cię  rozsadzać. Zaczniesz  załatwiać wszystkie sprawy  jednocześnie  i, 
o dziwo, poradzisz sobie doskonale. Na niwie zawodowej zaprezentujesz kilka nowych 
pomysłów,  przekonasz  też współpracowników do  ich  realizacji.  Spodziewaj  się  za-
proszenia na fajną imprezę. Spotkasz tam kogoś, kto zawróci ci w głowie. Wiosenna 
przygoda gwarantowana.

Uważaj na to, co mówisz. Ktoś bacznie nasłuchuje, czym się przechwalasz i za chwilę 
zacznie odkrywać twoje powiązania, co może osłabić twoją pozycję zawodową. Masz 
dużo zalet, nie trzeba  ich pompować, by wyróżnić się na tle pracowników. Trzymaj 
język za zębami.

Doskonały tydzień. Będziesz pełen sił, bez kłopotu poradzisz sobie z każdym zadaniem. 
Zyskasz uznanie zwierzchników, a to może oznaczać nawet premię. Ktoś poprosi cię 
o radę w ważnej dla niego sprawie. Powiedz, co dyktuje ci serce. Pomoże, a ty zyskasz 
wdzięczność.

To, czego ci teraz potrzeba, to zwolnienie tempa. I gwiazdy temu sprzyjają. Zaplanuj 
świąteczny wyjazd i wyłącz telefon, albo po prostu zamknij się w domu i udawaj, że cię 
nie ma. Naładujesz akumulatory. Niedaleko ciebie jest ktoś, kto czeka na okazanie mu 
zainteresowania.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci kłopotów. Uporaj się z nią jak naj-
prędzej,  nie odkładaj niczego na później. Bądź uważny, obowiązkowy  i nadzwyczaj 
dokładny. Rodzina liczy, że wreszcie wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, 
co przecież obiecałeś.

Rozkwitniesz  intelektualnie.  Zaczniesz  interesować  się  nowymi  sprawami,  będziesz 
dużo czytać, dzielić się swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przyda się do roz-
wiązania trudnego zadania, które przed tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W spra-
wach sercowych okazja do gorącego romansu i pokusa zdrady. Zastanów się, ile na 
tym stracisz, a ile zyskasz.

Przełożeni postanowią ocenić twoje postępy zawodowe. Przygotuj się do tego. Jeśli 
kierujesz zespołem, podziel zaległe zadania między współpracowników, by szybko je 
wykonać. Nie bierz wszystkiego na swoje barki. Będziesz miał teraz więcej obowiązków 
domowych niż zwykle. Uważaj, by się nie przepracować. Znajdź choć chwilę na relaks, 
wyjdź na spacer, poczytaj.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydowanie gorszy czas. Nic bardziej myl-
nego. W tych niesprzyjających okolicznościach czai się szansa, ale musisz ją dostrzec, 
by móc wykorzystać. Nie idź na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko się 
ułoży po twojej myśli. Przed podjęciem decyzji upewnij się, że nie kierują tobą tylko 
i wyłącznie emocje.

To dla Ciebie udany czas. Nie zabraknie okazji do radości i zabawy. Poczujesz się wylu-
zowany, zrelaksowany, będziesz o wiele bardziej tolerancyjny i wyrozumiały niż zwykle. 
Ktoś poprosi cię, byś został mediatorem między zwaśnionymi stronami. Dobrze sobie 
poradzisz z tym niecodziennym zadaniem. Nie wątp w swoje siły ani kompetencje.

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmusza cię do pośpiechu, żąda nie-
możliwego – odmawiaj zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na siebie, ani 
do siebie cudzych pretensji. Nie dogodzisz wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie 
z sobą. Ktoś da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją odrzucisz, zastanów się, 
czy nie jest dobra.

Natalia Went, uczennica klasy 2 technikum 
żywienia i usług gastronomicznych ZS w Kowalewie Pomorskim
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Oni tworzyli naszą historię 
KONKURSY  Trwa jedenasta edycja wojewódzkiego konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni 
tworzyli naszą historię”. Do 12 kwietnia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego czeka 
na prace uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz uczniów liceów, techników 
i szkół branżowych z naszego województwa dokumentujące losy nieznanych bohaterów oraz wspomnie-
nia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i regionu. Uczniowie, nauczyciele i szkoły 
mogą liczyć na atrakcyjne nagrody

Ideą konkursu jest upamięt-
nienie profesor Elżbiety Zawac-
kiej, kurierki Armii Krajowej 
i jedynej kobiety wśród cicho-
ciemnych oraz zarażenie mło-
dych ludzi jej pasją: dokumento-
waniem historii. Przedsięwzięcie 
ma zachęcić uczniów do rozwija-
nia wiedzy historycznej o naszym 
regionie oraz dokumentowania 
lokalnych dziejów na podstawie 
wspomnień świadków, a także 
zdjęć i pamiątek z domowego ar-

chiwum. Nauczycieli zaś skłonić 
do krzewienia wiedzy o historii 
regionu.

Organizatorem tegorocznej, 
jedenastej już edycji konkur-
su jest Urząd Marszałkowski we 
współpracy z Kuratorium Oświa-
ty w Bydgoszczy, Fundacją Gene-
rał Elżbiety Zawackiej, Archiwum 
i Muzeum Pomorskim AK, Woj-
skowej Służby Polek  w Toruniu 
oraz Biblioteką Pedagogiczną im. 
gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej 

w Toruniu. Do konkursu można 
nadsyłać prace w dowolnej formie 
wypowiedzi pisemnej o tematyce 
„O ludziach”, „O wydarzeniach” 
lub „Album rodzinny”, w dwóch 
kategoriach: dla uczniów klas VII 
i VII szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych oraz dla uczniów 
liceów, techników i szkół branżo-
wych.

Dla laureatów konkursu przy-
gotowano atrakcyjne nagrody: za 
zajęcie pierwszego miejsca w obu 
kategoriach – do 1 500,00 zł, za 
drugie miejsce – do 1 000 zł, za 
trzecie miejsce – do 500 zł. Szko-
ły, których uczniowie zwyciężą 
w obu kategoriach otrzymają na-
grody rzeczowe. Nagrody trafią 
także do nauczycieli – opiekunów 
autorów zwycięskich prac w obu 
kategoriach.

Prace „O ludziach” powinny 
przedstawiać sylwetki związanych 
z regionem regionu bohaterów 
historycznych wydarzeń: uczest-
ników Powstania Wielkopolskie-
go, kampanii wrześniowej 1939 
r., walki wyzwoleńczej podczas 
II wojny światowej, podziemia 
powojennego, działaczy opozycji 
demokratycznej do roku 1989, 
lub osób spoza regionu biorących 
udział lub będących świadkami 

historycznych wydarzeń na tere-
nie obecnego województwa ku-
jawsko-pomorskiego.

W ramach kategorii „O wy-
darzeniach” uczniowie winni 
natomiast przedstawiać rela-
cje żyjących w naszym regionie  
uczestników i świadków histo-
rycznych wydarzeń: związanych 
z obchodami rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja, walka-
mi Powstania Wielkopolskiego, 
okupacją hitlerowską, walkami 
wyzwoleńczymi i działalnością 
podziemnego państwa polskiego 
podczas II wojny światowej, pod-
ziemiem powojennym, Sierpniem 
1980 r. i powstaniem NSZZ „So-
lidarność”, Bydgoskim Marcem 
1981, działalności opozycji demo-
kratycznej do roku 1989, wybo-
rami kontraktowymi 4 czerwca 
1989 r.

Prace „Album rodzinny” po-
winny zawierać fotografie rodzi-
ny uczestnika konkursu związane 
z wydarzeniami historycznymi 
o randze lokalnej lub ogólno-
polskiej. Fotografie mogą także 
dotyczyć życia codziennego spo-
łeczności lokalnej poprzez uka-
zanie interesujących aspektów jej 
aktywności społecznej, politycz-
nej i gospodarczej. Album powi-

nien zawierać komentarz wstęp-
ny charakteryzujący rodzinę, jej 
historię i aktywność.

Prace należy przesłać na ad-
res: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego; 
Departament Kultury i Edukacji; 
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 
lub dostarczyć osobiście w za-
mkniętej kopercie do Punktu In-
formacyjno-Podawczego Urzędu 
Marszałkowskiego przy Placu Te-
atralnym 2 w Toruniu.

Termin nadsyłania prac kon-
kursowych: do 12 kwietnia 2019 r. 
Data ogłoszenia wyników: do 10 
maja 2019 r. Zachęcamy do udziału 
w konkursie na stypendium sce-
nariuszowe do pełnometrażowe-
go filmu fabularnego na postawie 
biografii generał Elżbiety Zawac-
kiej. Konkurs organizuje funda-
cja jej imienia. Patronem został 
marszałek Piotr Całbecki, który 
ufundował nagrodę dla zwycięz-
cy – roczną umowę stypendial-
ną o wartości 60 tysięcy złotych. 
Więcej informacji na stronie na-
szego Urzędu Marszałkowskiego 
kujawsko-pomorskie.pl.

(red), fot. Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego

Profesor Elżbieta Zawacka, kurierka Armii Krajowej i jedyna kobieta wśród 
cichociemnych, nagrodzona przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zostańcie ambasadorami 
waszych małych ojczyzn
Ruszył interdyscyplinarny konkurs skierowany do uczniów klas I-VII szkół pod-
stawowych naszego regionu. Do udziału Urząd Marszałkowski zaprasza całe kla-
sy. Wybierzemy w nim najlepsze prace prezentujące Kujawsko-Pomorskie jako 
miejsce o wyjątkowych walorach turystycznych i rekreacyjnych. Na zwycięskie 
zespoły czekają nagrody – atrakcyjne całodniowe wycieczki.

Konkursy

Organizatorami konkursu 
„Ambasadorzy Małych Ojczyzn” 
są: Kujawsko-Pomorska Organi-
zacja Turystyczna i Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy we współ-
pracy z Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Kultury w Bydgoszczy. 
Zaproszenie do udziału skiero-
wano do uczniów klas I-VII szkół 
podstawowych. Celem jest za-
interesowanie dzieci i młodzie-
ży historią, kulturą, walorami 
naturalnymi i atrakcjami tury-
stycznymi naszego regionu oraz 
zachęcenie młodych osób do 

promowania województwa.
Do ubiegania się o miano 

„Ambasadora Małej Ojczyzny” 
UM zachęca całe klasy. Konkurs 
odbywa się w trzech katego-
riach: praca plastyczna (dla klas 
I-IV), praca wydawnicza – ulot-
ka, plakat, folder (dla klas IV-VII), 
praca z zakresu sztuk wizualnych 
– film, spot reklamowy, happe-
ning, mural, zdjęcia lub wystawa 
fotograficzna, animacja (dla klas 
IV-VII).

W każdej kategorii jury przy-
zna nagrodę główną oraz jedno 

wyróżnienie. Nagrodą dla zwy-
cięskiej klasy będzie atrakcyjna 
całodniowa wycieczka. Wyróż-
nieniem będą warsztaty w na-
grodzonej szkole. Prace należy 
przesłać do 10 maja 2019 r. pocz-
tą (na adres: Kujawsko-Pomor-
ska Organizacja Turystyczna, al. 
Kard. S. Wyszyńskiego 54, 85-620 
Bydgoszcz) lub mailowo (konkur-
s@k-pot.pl). Regulamin konkursu 
oraz informacje dostępne są na 
stronie KPOT, gdzie znajdują się 
także dokumenty do pobrania.

(red), fot. Łukasz Piecyk
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Prawie 10 milionów 
uprawnionych

Szefowa resortu rodziny zapowie-
działa, że z tego „jednorazowego 

dodatku w wysokości minimalnej 

emerytury 1100 zł, a netto – na rękę 

888,25 zł, skorzysta liczna grupa 

uprawnionych emerytów i rencistów 

niezależnie od tego, jakie otrzymuje 

świadczenie i otrzymają to świadcze-
nie również te osoby, które otrzymu-
ją niewielkie emerytury”. Uprawnio-
nych do „Emerytury+” będzie 9 mln 

800 tys. osób.

Wypłata bez konieczności 
składania wniosku

„Emerytura+” to jednorazowe świad-
czenie pieniężne dla emerytów i ren-
cistów w wysokości najniższej emery-
tury, czyli 1100 zł brutto. Co ważne, 
pieniądze będą wypłacane „z urzędu”, 
a nie na wniosek.

Ustawa na dniach

Jak zapewniła podczas konferencji prasowej minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, projekt ustawy ma być procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
– Emeryci i renciści mogą spać spokojnie. Plan wprowadzenia jednorazowych dodat-ków pieniężnych dla emerytów i rencistów w 2019 r. jest realizowany zgodnie z przy-jętą mapą drogową. Dziś przyjęła ten pro-jekt Rada Ministrów i zostanie ten projekt skierowany do parlamentu. I na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie procedowany – podkreśliła minister Elżbieta Rafalska.

Radość premiera  

– Z ogromną radością mogę 
przekazać tę informację, że 
Rada Ministrów przyjęła projekt 
dotyczący „Emerytury+” – po-
informował we wtorek premier 
Mateusz Morawiecki. – Dzisiaj 
chcemy w ramach możliwości, 
na które państwo stać, przeka-
zać emerytom pewne dodatkowe 
środki – minimalną emeryturę, dla 
każdego w tym samym wymiarze – 
mówił premier.

Coraz bliżej „Emerytury+” 

We wtorek Rada Ministrów przyjęła pro-
jekt ustawy o świadczeniu „Emerytura+”. 
– Emeryci i renciści mogą spać spokojnie. 
Plan wprowadzenia jednorazowych dodat-
ków pieniężnych dla emerytów i rencistów 
w 2019 r. jest realizowany zgodnie z przyję-
tą mapą drogową – mówiła podczas wspól-
nej konferencji z premierem Mateuszem Mo-
rawieckim minister Elżbieta Rafalska.

Koszt ponad 10 miliardów zł

– Koszt sfinansowania tych dodatkowych emerytur to 
10 mld 800 mln zł – zaznaczyła minister. Terminy wy-
płat dodatkowego świadczenia będą tożsame z tymi 
świadczeniami, które emeryci i renciści otrzymują co 
miesiąc, a pieniądze mogą trafić do części osób już pod 
koniec kwietnia. – W związku z tym, że 1 maja mamy 
święto, część z tych osób może otrzymać to świad-
czenie w ostatnich dniach kwietnia. Ale będą również 
te świadczenia, które będą wypłacone na początku 
czerwca. Dotyczy to np. zasiłków i świadczeń przed-
emerytalnych, bo wtedy one są wypłacane, czy jeżeli są 
wypłacane kwartalnie, to na początku lipca – tłumaczyła 
minister Elżbieta Rafalska.
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KALENDARIUM
Czwartek 28 marca
1778 – Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych: gen. Ka-

zimierz Pułaski rozpoczął w Baltimore formowanie swojego legionu 
wchodzącego w skład Armii Kontynentalnej

1970 – Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2 stopnia w skali Richtera 
zniszczyło miasto Gediz w zachodniej Turcji, w wyniku czego zginęło 
1086 osób, a 1260 zostało rannych.

1996 – W Gdańsku rozpoczął się proces oskarżonych o sprawstwo 
kierownicze śmierci 44 osób w grudniu 1970.

2010 - Po raz pierwszy padła główna wygrana w polskiej edycji te-
leturnieju Milionerzy.

Piątek 29 marca
1899 – Pionier radia Guglielmo Marconi przeprowadził pierwszą 

transmisję za pomocą telegrafu bezprzewodowego między Wielką Bry-
tanią a kontynentem europejskim.

1899 – Pionier radia Guglielmo Marconi przeprowadził pierwszą 
transmisję za pomocą telegrafu bezprzewodowego między Wielką Bry-
tanią a kontynentem europejskim.

1989 - Dwóch czeskich nastolatków porwało w Pradze samolot wę-
gierskich linii lotniczych Malév żądając lotu do USA. Samolot ostatecznie 
wylądował we Frankfurcie nad Menem.

2008 - Na lotniczych przejściach granicznych zaczął obowiązywać 
Układ z Schengen.

Sobota 30 marca
1944 – W nocy z 29 na 30 marca oddział UPA dokonał mordu na 56-

140 polskich mieszkańcach wsi Wołczków koło Stanisławowa.
1952 – W Paryżu reprezentacja Francji w piłce ręcznej mężczyzn 

przegrała w swym pierwszym, oficjalnym meczu z RFN 7:28.
1971 – Uratowano górnika KWK „Rokitnica” w Zabrzu Alojzego 

Piontka, uwięzionego pod ziemią od czasu katastrofy 23 marca.
1975 – W Hamilton w amerykańskim stanie Ohio 30-letni James 

Ruppert zamordował w domu matki 11 członków swej rodziny (matkę, 
brata, jego żonę i ich ośmioro dzieci w wieku od 4 do 17 lat).

Niedziela 31 marca
1903 – Według zeznań świadków nowozelandzki konstruktor Ri-

chard Pearse odbył lot maszyną z napędem cięższą od powietrza (około 
8 miesięcy przed braćmi Wright).

1930 – Wszedł w życie Kodeks Haysa (ang. United States Motion 
Picture Production Code of 1930), który narzucał ścisłe wytyczne co do 
traktowania scen dotyczących seksu, zbrodni, religii i przemocy w fil-
mach amerykańskich. Kodeks ten obowiązywał wytwórnie filmowe 
w USA przez następne 40 lat.

1955 – Prof. Wiktor Bross przeprowadził w II Klinice Chirurgii we 
Wrocławiu pierwszą w Polsce komisurotomię mitralną palcem nie-
uzbrojonym w uśpieniu dotchawicznym według pomysłu Antoniego 
Arońskiego.

2009 - Cała czteroosobowa załoga zginęła w katastrofie należącego 
do Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej samolotu An-28 Bryza-2RF 
na lotnisku wojskowym w Gdyni-Babich Dołach.

Poniedziałek 1 kwietnia 
1886 – We Wrocławiu odkryto tzw. skarb zakrzowski. W piaskow-

ni we wrocławskiej dzielnicy Zakrzów w trakcie wydobywania piasku 
natrafiono na komorę grobową pochodzącą z IV wieku, w której obok 
zwłok kobiety i mężczyzny znalezione zostały przedmioty pochodzące 
z Cesarstwa Rzymskiego.

1975 - W japońskiej telewizji wyemitowano premierowy odcinek se-
rialu animowanego Pszczółka Maja.

1976 - Radio BBC w ramach żartu na prima aprilis poinformowało 
o mającym tego dnia wystąpić jowiszowo-plutonowym efekcie grawita-
cyjnym redukującym ziemskie ciążenie. W telefonach do stacji wystąpie-
nie tego zjawiska potwierdziły setki słuchaczy.

Wtorek 2 kwietnia
1940 – W odwecie za zabicie dwóch żołnierzy niemieckich rozstrze-

lano w Palmirach około 100 osób (w tym 27 kobiet), przywiezionych 
z Pawiaka i więzienia mokotowskiego.

1970 – Premiera komedii filmowej Jak rozpętałem drugą wojnę 
światową w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego.

1991 – Z krateru filipińskiego wulkanu Pinatubo na wyspie Luzon 
zaczęły się wydobywać kłęby pary, co było początkiem największej 
erupcji wulkanicznej w XX wieku w dniu 15 czerwca tego roku.

1997 - Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP.
1998 - Został wyniesiony na orbitę teleskop kosmiczny TRACE, słu-

żący do badania związku między polem magnetycznym Słońca a struk-
turami jego plazmy.

Środa 3 kwietnia
1927 – Rozpoczął się 1. sezon najwyższej ligi piłkarskiej.
1980 – Sejm PRL powołał rząd Edwarda Babiucha.
1922 – Józef Stalin został sekretarzem generalnym Rosyjskiej Partii 

Komunistycznej (bolszewików).
1938 – W rewanżowym meczu eliminacyjnym do III Mistrzostw 

Świata w Piłce Nożnej we Francji reprezentacja Polski przegrała w Bel-
gradzie z Jugosławią 0:1. W pierwszym meczu w Warszawie wygrali Po-
lacy 4:0 dzięki czemu po raz pierwszy w historii awansowali do turnieju 
finałowego.

1995 – Została utworzona rosyjska Federalna Służba Bezpieczeń-
stwa.

2007 - Francuski pociąg TGV V150 pobił światowy rekord prędkości 
(574,8 km/h).

Źródło: wikipedia.org

Sukcesy naszych 
na igrzyskach 
w Abu Dhabi

SPORT  Siedem medali na Letnich Światowych Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi zdobył bydgoski gimnastyk 
Paweł Czizmowski. Wcześniej w stolicy Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich dwukrotnie triumfowała pingpongistka Małgo-
rzata Królik trenująca w klubie Jeżyki Mgoszcz w powiecie cheł-
mińskim

Sukces podczas Letnich 
Światowych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych w Abu Dhabi odniósł 
mieszkaniec naszego regionu, 
absolwent Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej 
w Bydgoszczy, reprezentant Klu-
bu Olimpiad Specjalnych „Tacy 
sami – Bydgoszcz” - gimnastyk 

Paweł Czizmowski. W konku-
rencjach gimnastycznych zdo-
był łącznie 7 medali: dwa złote 
(w w ewolucjach na kółkach 
i ćwiczeniach wolnych) oraz pięć 
srebrnych, w tym jeden za kla-
syfikację wielobojową. 

Wśród medalistów znala-
zła się także 39-letnia Małgo-
rzata Królik, która przygodę ze 

sportem rozpoczęła jako wy-
chowanka Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego  
nr 3 w Bydgoszczy, trenując łyż-
wiarstwo szybkie. Efektem jej 
pracy i regularnych treningów 
było uczestnictwo w Zimowych 
Światowych Igrzyskach Olim-
piad Specjalnych w Toronto 
w Kanadzie w 1997 roku. W 2002 
roku zamieszkała w Domu Po-
mocy Społecznej w Mgoszczu 
(powiat chełmiński), gdzie za-
częła trenować tenis stołowy. 
Od wielu lat reprezentuje pla-
cówkę w różnych zawodach 
sportowych, zarówno lokalnych, 
jaki i krajowych i międzynaro-
dowych. Należy do klubu Olim-
piad Specjalnych Jeżyki Mgoszcz. 
Poza tenisem stołowym uprawia 
hokej halowy i piłkę nożną.

(ak), fot. Krzysztof Woj-
taszek/Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego
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Powiatali wiosnę
KiKół  Pierwszy dzień wiosny w Szkole Podstawowej w Kikole 
przebiegł niezwykle ciekawie

W programie obchodów tego 
wyjątkowego i długo wyczekiwa-
nego dnia (po trzech godzinach 
lekcyjnych wg planu) były roz-
grywki sportowe, zumba, kon-
kurs na najładniejszą marzannę i 
najciekawsze przebranie z moty-
wem wiosny. Punktem kulimina-
cyjnym było oczywiście wspólne 
wyjście nad jezioro oraz spalenie 
Marzanny i powitanie wiosny.

(ak), fot. Józef Myszkowski

Noworodki

Jan PietrzaK
 urodził się 18 mar-

ca, ważył 3,2 kg i mierzył  
52 cm. Jest synem Prze-
mysława i Joanny z Wło-
cławka, ma siostrę Zosię

Fot. Lidia Jagielska

OsKar WiśnieWsKi
 urodził się 22 marca, wa-

żył 4,2 kg i mierzył 62 cm. 
Jest synem Piotra i Joanny 
ze Skępego, a bratem Wik-
tora i Estery

syn irKa i agnieszKi 
KOWalsKich
 z Chalina urodził się  

20 marca, ważył 3,5 kg 
i mierzył 55 cm. Ma siostrę 
Natalkę

FraneK siWaK
 urodził się 19 marca, ważył 

3,2 kg i mierzył 56 cm. Jest 
synem Józefa i Moniki z Lip-
na, a bratem Dominiki, Oliwii 
i Alicji

alan Pyra
 urodził się 18 marca, ważył 

3,7 kg i mierzył 58 cm. Jest sy-
nem Piotra i Izabeli z Lipna, 
a bratem Dominika i Doriana

Witajcie na świecie!

„Syrenka” już działa
Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji „Syrenka” Kikół 
wspólnie z Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół zorgani-
zowało „Powitanie Wiosny” nad jeziorem w Kikole.

Kikół

Na wspólnie powitanie Wio-
sny w czwartkowy wieczór przy-
byli licznie mieszkańcy gminy 
Kikół. Zarząd stowarzyszenia 
dziękuje wszystkim, którzy 
włączyli się w przygotowanie 
pierwszej imprezy nad kikol-
skim jeziorem. Stowarzyszenie 
chce podejmować kolejne ini-
cjatywy angażujące młodzież 
do realizacji wyznaczonych ce-
lów regulaminowych. Szczegól-
ne podziękowania dla Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Kikole za 
wsparcie finansowe.

Stowarzyszenie Kultury 
i Rekreacji „Syrenka” Kikół to 

nowe kikolskie stowarzyszenie 
założone w styczniu br. przez 
sympatyków działań sportowo-
kulturalnych, którzy w szcze-
gólności chcą promować sporty 
wodne i kikolskie jeziora. Będzie 
się ono zajmować szkoleniem 
młodzieży i dorosłych w zakre-
sie bezpieczeństwa na wodzie, 
udzielania pierwszej pomocy, 
nauki bezpiecznego pływania 
na żaglówce, kajakach, nartach 
wodnych i innych jednostkach 
pływających, a także włączania 
się w organizację różnych im-
prez na terenie gminy Kikół.

(ak)
fot. nadesłane
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OOMarket  w sezonie budowlanym 

otwarty do godz. 18.oo!

Tu kupisz
NA RATY!

W ofercie posiadamy również 
inne panele ogrodzeniowe.

R E K L A M A
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R E K L A M A
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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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 510 
503 510 

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

Sprzedam samochód marki VW Passat 2.0TDI 
Variant Common rail. Rok produkcji 2009, 
przebieg 198000km. Dwa komplety opon. Bez-
wypadkowy i niemalowany. Auto na bieżąco ser-
wisowane. Nowe sprzęgło i wiele innych rzeczy. 
Zapraszam. Lipno, tel. 693 738 600

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płacimy 
Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 510 
503 510 

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 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

Sprzedam nowy domek, 70 m2, w pobliżu las, 
sklep i jezioro. Cena 120 000 zł, tel. 661 387 
788

Praca
Poszukuję kierowcy kategorii C+E. Wyjazdy To-
ruń i okolice 2-3 razy w tygodniu. Wszystko do 
uzgodnienia. Pół etatu. Tel. 795 701 701.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Praca na terenie kraju, codziennie w domu, 
przewóz styropianu, tel. 609 558 987

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam kurczaki brojlery do uboju, 13 kwiet-
nia, Kowalewo Pomorskie, tel. 693 110 176 

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

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

Sprzedam zboże, żyto 70 zł, pszenżyto 80 zł, 
jęczmień z pszenicą jarą 90 zł i siano kostka 4 
zł. Sprzedam działkę rolną 3,38 ha nad stawem 
na Lisaku, tel. 532 204 100 

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

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

Profesjonalne usługi geodezyjne Rach-
Geo Jarosław Wróblewski, Nowogród k/ 
Golubia-Dobrzynia, tel. 601 883 514

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udzielę  bez BIK na raty od 1500 zł do 
20 000 zł. Szybko i dyskretnie. Również 
na dowód. Dojazd do klienta, tel. 572 
148 143

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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WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

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

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

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Tygodnik Regionu
LiPnoWSkiego

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada 
za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Redakcja:
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 22 
tel. 662 061 331
e-mail: redakcja@wpr.info.pl

Redaktor naczelny:
Andrzej Korpalski
tel. 535 170 961
a.korpalski@wpr.info.pl

Dział reklamy i ogłoszeń:
tel. 608 688 587
e-mail: reklama@wpr.info.pl 

Wydawca: 
WPR Sp. z o.o.
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 20 

Druk:
GRUPA WM Sp. z o.o.  
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Kolportaż prasy:
tel. 535 584 565

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

R E K L A M A

R E K L A M 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
Przyjmę ziemię  do wyrównania terenu  
w Rypinie, duże ilości, dodatkowe in-
formacje na tel. 601 665 400

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
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Kolejne wyróżnienie dla podstawówki
KIKÓŁ  26 lutego w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Szkoły 
Dialogu organizowana przez fundację Forum Dialogu. Podczas Gali uhonorowano uczestników, podzię-
kowano za ich ciężką pracę oraz nagrodzono najlepsze projekty. Wyróżnienie zdobyła Szkoła Podstawowa 
im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole

– „Forum Dialogu już od 11 
lat wspiera uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawo-
wych w odkrywaniu osobistych 
losów dawnych członków ich 
społeczności lokalnej. Dzięki 
temu Szkoła Dialogu stworzyła 
ogromną bazę przewodników 
po swoich miejscowościach, 
ale zarazem przewodników po 
Polsce wieloetnicznej, wielo-
wyznaniowej i wielokulturowej. 

To wy jesteście prawdziwymi 
kustoszami pamięci o naszej 
niedawnej historii, jednak przy-
wracając pamięć, udaje się wam 
osiągnąć znacznie więcej – dla-
tego, że ideą Szkoły Dialogu jest 
budowanie więzi między waszy-
mi miejscowościami a Żydami ze 
świata. Dzięki temu stajecie się 
ambasadorami Polski otwartej, 
tolerancyjnej…” – tymi słowami 
przywitał zgromadzonych w Te-

atrze Wielkim – Operze Narodo-
wej w Warszawie prezydent m. 
st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Podczas gali podsumowano 
działania w ramach projektu 
Szkoła Dialogu 2018 oraz wrę-
czono tytuły honorowe Szkoły 
Dialogu dla szkół z całej Polski, 
które w ubiegłym roku wzię-
ły udział w programie funda-
cji i w swoich miejscowościach 
zrealizowały społeczny projekt 

upamiętniający byłych miesz-
kańców pochodzenia żydowskie-
go, przybliżając jednocześnie 
zawiłe dzieje historii i relacji 
polsko-żydowskich w ujęciu lo-
kalnym.

– Po zeszłorocznym zwycię-
stwie w kategorii „Odkrywanie 
Historii” i nominacjach w pozo-
stałych, uczniowie z Kikoła nie 
spoczęli na laurach tylko kon-
tynuowali działania projektowe. 

Przedstawiciele Szkoły Podsta-
wowej im. Ignacego Antoniego 
Zboińskiego w Kikole odebrali 
podziękowania od wicemarszał-
ka Senatu Bogdana Borusewi-
cza, dyplomy oraz tytuł Szkoły 
Dialogu 2018. Placówka wzboga-
ciła się o 95 książek o tematyce 
historycznej – informuje Irene-
usz Bednorz z SP w Kikole.

(ak)
fot. nadesłane

Piłka nożna

7 goli w meczu Mustanga
23 marca o godz. 15.30 w Baboszewie UKS Mustang Wielgie rozegrał przedostatni 
sparing z Orlętami Baboszewo przed rozgrywkami o mistrzostwo III ligi kobiet.

Od początku spotkania oba 
zespoły nastawiły się na grę pił-
ką, co utrudniał im silny wiatr. 
W 23. minucie nasz zespół stracił 
bramkę po zamieszaniu i strzale 
z 10 metrów. Tuż przed przerwą 
wyrównała Monika Pikos po ak-

cji środkiem boiska. Do przerwy 
było 1:1.

Po przerwie nasz zespół grał 
z wiatrem i stwarzał sobie więcej 
sytuacji niż przed przerwą, czego 
efektem były 2 bramki Anity Mać-
kiewicz i po jednej Eweliny Czuba-

kowskiej i Magdaleny Żebrowskiej. 
Zespół z Baboszewa stać było na 
jeszcze jedną bramkę i ostatecz-
nie mecz zakończył się wynikiem 
5:2 dla Mustanga. Ostatni sparing 
UKS zagra 31 marca w Toruniu 
z drugoligową Gwiazdą Toruń.

Skład drużyny: Olkiewicz, Fy-
dryszewska (Ostrowska), Leśniew-
ska, A. Żebrowska (Wenderilch), 
Kamińska, Kwiatkowska, Wilińska 
(Przyborowska), Czubakowska 
(Raczkowska), Pikos, Maćkiewicz, 
M. Żebrowska. Trenerem zespołu 
jest Michał Ziemiński.

(ak)
fot. archiwum

Mistrzostwa Polski 
w Lipnie
Za sukcesami sportowymi często idą także sukcesy 
organizacyjne. Tak jak w przypadku lipnowskich ka-
rateków. Lipnowski Klub Kyokushin Karate będzie 
gospodarzem imprezy rangi mistrzostw kraju.

Sporty walki

27 kwietnia 2019 r. w Lipnie 
odbędą się 46. Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów Karate Kyokushin. 
Będzie to najważniejsza impre-
za sportowa rozgrywana w kra-
ju z ramienia Polskiego Związ-
ku Karate. Organizatorami są:  
Lipnowski Klub Kyokushin Ka-
rate oraz Powiat Lipnowski.  
Patronat honorowy objął sta-

rosta lipnowski Krzysztof Ba-
ranowski. Głównym sponsorem 
mistrzostw jest Powiat Lipnow-
ski. Patronem medialnym im-
prezy jest tygodnik CLI.

Patronat Honorowy 46. Mi-
strzostw Polski Seniorów Karate 
Kyokushin objął Polski Komitet 
Olimpijski.

(ak)
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Świetny początek oriona. 
Victoria na kolanach

PIŁKA NOŻNA  Wspaniale rozpoczęli ligę w tym roku piłkarze z Popowa. Orion pokonał w niedzielę 3:1 
Victorię Smólnik i awansował w tabeli grupy II A-klasy na siódme miejsce.

Choć to rywale szybko objęli 
prowadzenie, później domino-
wali wyłącznie piłkarze Oriona. 
Wyrównał Michał Kowalski, któ-
ry wykorzystał idealne podanie 
Krystiana Szpanelewskiego. Na 
prowadzenie Popowo wyszło po 
strzale Kamila Chojnickiego. Ry-
wale od czasu do czasu groźnie 
atakowali, mimo wszystko nasza 
drużyna była lepsza i potwier-

dziła to drugim golem Kamila 
Chojnickiego. Ostatecznie Orion 
wygrał 3:1.

Dla Oriona była to trzecia 
wygrana w sezonie. Zespół ma 
na koncie 12 punktów i awanso-
wał na siódme miejsce w tabeli. 
Jeśli piłkarze z Popowa utrzyma-
ją dobrą formę, możliwy jest dal-
szy awans. W najbliższą niedzielę 
Orion zagra na wyjeździe z ósmą 

w tabeli Skrwą Skrwilno.
Skład Oriona: Rutkowski – 

Milewski, Pniewski, Bartczak 
Rafał, Jesionowski – Kowalski 
(70’ Słomczewski), Bartczak Ma-
teusz, Domagalski, Szpanelewski 
– Szychulski, Chojnicki Kamil. Na 
zmiany: Chojnicki Patryk, Gabry-
szewski, Bętlewski Rafał, Bętlew-
ski Jakub.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Piłka nożna

Pechowa inauguracja Wichra
Od falstartu rozpoczął grę w A-klasie w tym roku Wicher Wielgie. Nasz zespół prze-
grał 1:2 z GKS Fabianki, ale nawet mimo to pozostaje na drugiej pozycji w tabeli.

Wicher nadal swoje mecze 
w roli gospodarza musi rozgrywać 
na obcych boiskach, tym razem 
we Włocławku. Powodem jest mo-
dernizacja stadionu w Teodorowie. 
Początek pierwszego meczu na 
wiosnę był niedobry. Wicher już 
w 3. minucie stracił gola. Na domiar 

złego w pierwszej połowie kontuzji 
doznał podstawowy obrońca – 
Pawlicki. Mimo to gracze z Wielgie-
go śmielej atakowali i mnożyły się 
sytuacje podbramkowe. Po strzale 
Kosowskiego jeszcze golkiper GKS 
sparował piłkę na poprzeczkę, ale 
w 40. minucie wyrównał Leszek 

Raniszewski. Wicher do przerwy 
mógł prowadzić, ale dobrej okazji 
nie wykorzystał Ziemiński.

W drugiej odsłonie obie eki-
py walczyły o pełną pulę. Więcej 
szczęścia, albo skuteczności, miał 
GKS. W 87. minucie rywale strze-
lili na 2:1 i wygrali mecz. Wicher 
mimo porażki pozostał na drugim 
miejscu w tabeli, ale jego strata do 
Mienia Lipno wzrosła do 7 punk-
tów. W najbliższej kolejce piłkarze 
z Wielgiego zagrają w Skępem ze 
Skompensisem, który wygrał na 
inaugurację 4:2 z Grotem Kowalki. 
Jeśli Wicher chce jeszcze liczyć się 
w walce o podium i gonić Mień Lip-
no, musi ten mecz wygrać. Relacja 
oczywiście w kolejnym CLI.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Zawód w Tłuchowie
Na zdecydowanie więcej liczyli kibice z Tłuchowa, 
którzy w pierwszym meczu A-klasy na wiosnę obej-
rzeli porażkę Tłuchowii 1:3 z Kujawiakiem Kruszyn.

Piłka nożna

Goście znakomicie zaczę-
li mecz, wykorzystując błędy 
w obronie gospodarzy i wyprowa-
dzając składne kontry. Już po 10 
minutach i dwóch takich akcjach 
było 0:2. Tłuchowia się przebudzi-
ła i już 8 minut później zdobyła 
bramkę kontaktową. Do przerwy 
było 1:2.

Fani z Tłuchowa mieli nadzieję 
na dobry wynik i odrabianie strat 
po przerwie. Niestety zamiast 
tego rywale dołożyli trzecią bram-
kę i ostatecznie wygrali 3:1. Nasz 

zespół nadal jest trzeci w tabeli, 
ale traci do prowadzącego Mienia 
już 8 punktów. W sobotę Tłucho-
wia zagra na wyjeździe z Victorią 
Smólnik.

Skład z meczu z Kujawiakiem: 
Witkowski, Uczciwek, Sieciński 
K, Ostrowski, Małkiewicz, Gaul, 
Gapiński, Dzikowski, Czyżewski, 
Sieciński D, Paszyński, Olaszew-
ski, Kwiatkowski, Rykaczewski, 
Bednarski, Krakowski, Orszak, Sul-
kowski.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL
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Mień wygrał na inaugurację
PIŁKA NOŻNA  Skończyła się przerwa zimowa dla piłkarzy A-klasy. Dobrze ułożyła się pierwsza kolejka grupy 
II dla piłkarzy z Lipna, którzy pokonali 1:0 Skrwę Skrwilno i powiększyli przewagę nad resztą stawki w tabeli

Po dobrej jesieni Mień jest naj-
większym faworytem do wygrania 
grupy II włocławskiej A-klasy i tym 
samym zapewnienia sobie prawa 
do gry o ligę okręgową. W sobotę 
od godz. 15.00 lipnowianie grali ze 
Skrwą Skrwilno. Goście od począt-
ku nastawieni byli na kontry, Mień 
przeważał. Jedna z akcji przyjezd-
nych omal nie zakończyła się jed-
nak bramką, gdy z piłką po wyjściu 
poza własne pole karne minął się 
bramkarz i zza szesnastki na pustą 

bramkę uderzał napastnik Skrwy. 
Na nasze szczęście piłka odbiła się 
od poprzeczki.

Dalsze ataki Mienia przyniosły 
skutek w 35. minucie, gdy gola zdo-
był Kempiński. Okazało się, że było 
to jedyne trafienie w meczu. Mień 
wygrał 1:0 i wobec porażek Wichra 
i Tłuchowii powiększył przewagę 
nad grupą pościgową do odpo-
wiednio 7 i 8 punktów. Lipnowianie 
w 11 meczach zdobyli 30 punktów 
na 33 możliwe. Strzelili 34 gole, tra-

cąc tylko 8. Sytuacja w tabeli już po 
pierwszej wiosennej kolejce jest dla 
Mienia znakomita, acz nie oznacza 
to, że awans wywalczy się sam.

W najbliższej kolejce Mień pau-
zuje. W pierwszy weekend kwietnia 
zagra w derbowym meczu z Orio-
nem Popowo w Wichowie. Rela-
cja z tego jak i z innych meczów 
A-klasy tradycyjnie w CLI oraz na 
naszym portalu lipno-cli.pl.

Tekst i fot. (ak)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
LIPNO-CLI.PL

Rekreacja

Strażacki unihokej
W niedzielę 24 marca w Dobrzyńskim Centrum Spor-
tu i Turystyki odbył się Turniej Unihokeja Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. Nowa inicjatywa spotkała 
się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonał burmistrz Piotr Wiśniew-
ski oraz prowadzący całe zawody 
przewodniczący Komisji Oświaty 
Kultury i Sportu Łukasz Wasilewski. 
Ponadto w otwarciu uczestniczyli 
zaproszeni goście: m. in. komen-
dant Państwowej Straży Pożarnej 
w Lipnie Piotr Rutkowski, prezes 
Związku OSP w Lipnie Zbigniew 
Agaciński, wiceprezes Miejsko-
Gminnego OSP Bogdan Bruliński, 
sekretarz OSP Stanisław Piekar-
ski oraz wiceprzewodnicząca rady 
miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą 
Jadwiga Grudzińska.

Do rozgrywek przystąpiły trzy 
Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze dziewcząt: Dobrzyń nad Wisłą, 
Siecień i Wielgie oraz pięć drużyn 

chłopców: Chlebowo, Dobrzyń nad 
Wisłą, Krojczyn, Mokowo i Siecień. 
W obu kategoriach grano w sys-
temie „każdy z każdym”, z tym że 
dziewczęta zagrały mecz i rewanż. 
W sumie odbyło się 16 spotkań.

W kategorii dziewcząt bez-
konkurencyjne okazały się zawod-
niczki z Wielgiego, które odniosły 
komplet 4 zwycięstw. Tuż za nimi 
uplasowały się druhny z Dobrzynia 
nad Wisłą, a trzecia lokata przy-
padła ekipie z Siecienia. Wśród 
chłopców najwyższe umiejętności 
prezentowały drużyny z Dobrzynia 
nad Wisłą i Chlebowa. Oba zespoły 
wygrały po trzy mecze, a w bez-
pośrednim i pełnym twardej walki 
pojedynku padł remis 0:0. Dzięki 
lepszemu bilansowi bramkowemu 

zasłużenie zawody wygrali gospo-
darze.

Na zakończenie turnieju minu-
tą ciszy uczczono pamięć tragicznie 
zmarłej członkini MDP w Dobrzy-
niu nad Wisłą W. Sztarbowskiej. 
Podziękowano też inicjatorom tego 
niecodziennego turnieju: Kamilowi 
Rutkowskiemu i Łukaszowi Wasi-
lewskiemu. Trzy najlepsze druży-
ny w każdej kategorii otrzymały 
pamiątkowe medale i puchary. 
Ponadto każdemu uczestnikowi 
wręczono okolicznościowy kubek. 
Nagrody wręczał burmistrz Piotr 
Wiśniewski, mł. bryg. PSP w Lip-
nie Andrzej Myśliwiec, wiceprezes 
Miejsko-Gminnego OSP Bogdan 
Bruliński oraz przybyli radni.

(ak), fot. DCSiT

KlASyfIKACjA KOńCOwA 
DzIewCząT:

I – MDP Wielgie
II – MDP Dobrzyń nad Wisłą
III – MDP Siecień

KlASyfIKACjA KOńCOwA 
ChŁOPCów:

I – MDP Dobrzyń nad Wisłą
II – MDP Chlebowo
III – MDP Mokowo
IV – MDP Siecień
V – MDP Krojczyn


