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Tragedia w Dylewie
Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku drogowego 
w Dylewie. Doszło tam do zderzenia samochodu oso-
bowego i ciężarowego. 5 osób zostało przewiezionych 
do szpitali, niestety jedna z nich zmarła.

Gmina Rypin

W piątek (15.03.19) o godzinie 
11.23 dyżurny policji otrzymał zgło-
szenie, że na drodze wojewódzkiej 
nr 560 w miejscowości Dylewo 
doszło do zderzenia samochodu 
osobowego i ciężarowego. Na-
tychmiast udali się tam policjanci, 
którzy zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia i pomagali w akcji ratow-
niczej. Dwie kobiety oraz trzech 
mężczyzn w wieku od 16 do 20 lat, 
którzy podróżowali samochodem 
osobowym, zostali przetranspor-
towani do szpitali.

– Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynikało, że 20-letni 
kierowca skody octavia na mokrej 
nawierzchni nie dostosował pręd-

kości do warunków panujących 
na drodze, na łuku drogi stracił 
panowanie nad pojazdem, zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i do-
prowadził do zderzenia czołowego 
z samochodem ciężarowym sca-
nia z naczepą. Obaj kierowcy byli 
trzeźwi – mówi st. asp. Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Niestety w wyniku odniesio-
nych obrażeń 20-letni kierowca 
skody zmarł w szpitalu. Rypińscy 
policjanci prowadzą, pod nadzo-
rem prokuratora czynności zmie-
rzające do wyjaśnienia wszystkich 
okoliczności tego tragicznego zda-
rzenia.

(ak), fot. KPP Rypin

Przypomnijmy, że do tra-
gedii doszło w lipcu 2017 roku, 
podczas udrażniania studzienki 
kanalizacyjnej w Sosnowie. Po-
magający im strażak-ochotnik 
poszedł uzupełnić wodę po-
trzebną do prac, chwilę później 
mężczyźni byli już nieprzytom-
ni. Mimo reanimacji nie udało 
się uratować ich życia. Śledczy 
ustalili, że przyczyną śmierci 54- 
i 62-latka było zatrucie gazem. 
Stężenie siarkowodoru w stu-
dzience znacznie przekraczało 
dopuszczalne normy.

– Po przybyciu ratownicy 
zmierzyli miernikiem wieloga-
zowym stężenie w studzience 

– mówił wówczas mł. bryg. To-
masz Sokołowski z PSP w Rypi-
nie. – Okazało się, że stężenie 
siarkowodoru było bardzo wy-
sokie. Ratownicy wydobywali 
poszkodowane osoby przy wy-
korzystaniu sprzętu do ochrony 
układu dróg oddechowych oraz 
za pomocą liny. Studzienka nie 
była duża, trudno było się do 
niej dostać. Mężczyzn udało się 
wydobyć, ale będący na miejscu 
zespół karetki pogotowia w obu 
przypadkach stwierdził zgon.

Wójt i urzędnik oskarżeni
Sprawą natychmiast za-

jęła się rypińska prokuratura. 
W efekcie postępowanie zakoń-

czyło się sporządzeniem aktu 
oskarżenia m. in. przeciwko 
Barbarze N. Prokurator zarzucił 
ówczesnej wójt niedopełnienie 
obowiązków służbowych po-
przez zaniechanie opracowania 
i sporządzenia bądź polecenie 
opracowania i sporządzenia 
formalnych zasad prowadzenia 
szkoleń BHP i szczegółowej in-
strukcji bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Oskarżony został rów-
nież gminny urzędnik Leszek K., 
który usłyszał zarzut nieumyśl-
nego spowodowania śmierci. 
Mężczyzna bez pisemnego ze-
zwolenia zlecił wykonanie prac 
szczególnie niebezpiecznych. 
Urzędnik zaniechał też osobiste-
go nadzoru nad pracownikami. 
Zabrakło także odpowiedniego 
sprzętu i urządzeń zapewniają-
cych bezpieczeństwo dla życia 
i zdrowia.

Usłyszeli wyroki
Wyrok dotyczący tragicz-

nego w skutkach zdarzenia wy-
dał Sąd Rejonowy w Rypinie. 
Barbara N. została skazana na 
pół roku pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na rok, a Leszek 
K. na rok pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na dwa lata. Wy-
rok jest nieprawomocny.

Dokończenie na str. 30
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coraz popularniejszy e-Pit
RYPIN  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie informuje, iż usługa Twój e-PIT jest coraz bardziej 
popularna i stosowana przez podatników z powiatu rypińskiego

Do tej pory swoje zeznania po-
datkowe za pośrednictwem usłu-
gi Twój e-PIT złożyło ponad 2.300 
podatników, co stanowi około 40 
% wszystkich złożonych zeznań. 
Dużym zainteresowaniem cieszą 
się również organizowane w każdą 
środę dyżury dla podatników oraz 
przygotowane dla nich stanowi-
sko komputerowe z możliwością 
skorzystania wejścia na platformę 
Twój e-PIT. Naczelnik US w Ry-
pinie, mając na uwadze fakt, iż 
wśród podatników są ludzie starsi 
oraz tacy, którzy nie mają dostępu 
do internetu, umożliwił złożenie 
e-PIT-u w tut. urzędzie. Podatnicy 
mogą przyjść do urzędu, gdzie pra-
cownik, jeśli będzie taka potrzeba, 

pomoże zalogować się na portal, 
nanieść zmiany i zatwierdzić e-PIT.

– Przypomnieć należy, iż 
w tym roku jedną z nowości dla 
klientów urzędów skarbowych jest 
sposób składania zeznań podat-
kowych przez osoby fizyczne (PIT-
37 i PIT-38). Od 15 lutego dostępny 
jest na Portalu Podatkowym ,,Twój 
e-PIT’’ – rozliczenie podatkowe za 
2018 rok wykonane przez Krajową 
Administrację Skarbową. Na wspo-
mnianej stronie podatnik widzi 
swoje rozliczenie, wszystkie swoje 
przychody (z przekazanych PIT-ów 
przez płatników), ponadto może 
zweryfikować sporządzone przez 
Krajową Administrację Skarbo-
wą zeznanie podatkowe: zmienić 

formę opodatkowania, wspólnie 
z małżonkiem lub jako osoba sa-
motnie wychowująca dzieci, wska-
zać nr KRS wybranej Organizacji 
Pożytku Publicznego, której chce 
przekazać 1 procent podatku na-
leżnego, odliczyć przekazane da-
rowizny, poniesione wydatki na 
cele rehabilitacyjne, z tytułu użyt-
kowania sieci internet i inne. Jeśli 
podatnik nie zechce nic zmieniać 
w przygotowanym przez Krajową 
Administrację Skarbową zeznaniu 
rocznym, to wystarczy zatwierdzić 
zeznanie i wysyłać. Jeśli nie zechce 
skorzystać z usługi Twój e-PIT, to 
wystarczyć kliknąć odrzuć zeznanie 
i rozliczyć się samodzielnie z urzę-
dem podatkowym, czy to poprzez 
e-deklaracje, czy w wersji papie-
rowej – informuje Tomasz Gliń-
ski, naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Rypinie.

Osoby, które do 30 kwietnia 
,,nic nie zrobią” – czyli nie sko-
rzystają z usługi Twój e-PIT, ani 
nie złożą zeznania podatkowego 
w urzędzie skarbowym, automa-
tycznie będą miały zaakceptowane 
zeznanie podatkowe w wersji przy-
gotowanej przez KAS, co będzie 
równoznaczne ze złożeniem zezna-

nia rocznego przez podatnika. Na 
portalu Twój e-PIT będzie można 
również nanieść zmiany, jeśli cho-
dzi o dane podatnika, np. zmianę 
rachunku bankowego czy adresu 
zamieszkania.

– Aby umożliwić wszystkim 
podatnikom skorzystanie z tej wy-
godnej i bezpiecznej formy rozli-
czenia podatkowego organizujemy 
dodatkowe dyżury pracowników 
Urzędu Skarbowego w urzędach 
gmin – dodaje Gliński.

I tak dyżury w najbliższych 
dniach odbędą się:

• 27 marca 2019 roku w godzi-
nach od 9:00 do 11:00 w siedzibie 
Urzędu Gminy Brzuze, 

• 27  marca 2019 roku w godzi-
nach od 12:00 do 14:00 w siedzibie 
Urzędu Gminy w Wąpielsku,

• 28 marca 2019 roku w godzi-
nach od 9:00 do 11:00 w siedzibie 
Urzędu Gminy w Skrwilnie,

• 28 marca 2019 roku w godzi-
nach od 12:00 do 14:00 w siedzibie 
Urzędu Gminy w Rogowie.

Podczas dyżuru pracowni-
cy przedstawią nową usługę Twój 
e-PIT, skierowaną do podatników 
rozliczających się za 2018 r. na for-
mularzu PIT-37 i PIT-38. Podatnicy, 

którzy będą chcieli skorzystać z tej 
usługi, będą musieli się uwierzytel-
nić wpisując swoje dane: pesel, (albo 
NIP i datę urodzenia); kwotę przy-
chodu z zeznania podatkowego za 
2017 r.; kwotę przychodu z jednej 
z informacji od pracodawców (np. 
PIT-11) za 2018 r.; kwotę nadpłaty 
lub kwotę podatku do zapłaty z ze-
znania podatkowego za 2017 r.

– Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o zabranie ze sobą 
dowodu osobistego, informacji 
o dochodach oraz pobranych za-
liczkach na podatek dochodowy 
(PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-8C). 
Podatnicy, którzy będą chcieli sko-
rzystać z ulg podatkowych, powin-
ni posiadać także dokumenty, na 
podstawie których prawo takie im 
przysługuje. Zachęcamy do składa-
nia zeznań PIT drogą elektroniczną, 
gdyż termin ewentualnego zwrotu 
nadpłaty wynikającej z zeznania 
elektronicznego wynosi do 45 dni, 
a nie do 3 miesięcy – kończy na-
czelnik rypińskiej skarbówki.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerami telefonów: 
54 280 45 10 wew. 24 lub 27.

(ak)
fot. ilustracyjne

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

Region

Jarosław Gowin spotka się 
z mieszkańcami regionu w Osa-
dzie Karbówko w Elgiszewie (gmi-
na Ciechocin, pow. golubsko-do-
brzyński) o godz. 17.30. Wszyscy 
zainteresowani mogą przyjść na 

spotkanie z wicepremierem, aby 
porozmawiać o ważnych spo-
łecznie sprawach i omówić istot-
ne dla nich kwestie. Spotkanie 
będzie mieć charakter otwarty.

(red)

Rypin

Zaprezentowali piątkę PiS-u
Nowa „piątka” PiS, czyli propozycje rządu Prawa i Sprawiedliwości dla Polaków. 
Szerokiej publiczności przedstawił je wicewojewoda Józef Ramlau. Rypin znalazł 
się na trasie busa #NowejPiątki.

We wtorek sala konferencyj-
na rypińskiego magistratu była 
miejscem spotkania z zespołem 
#NowejPiątki, podczas którego 
omówiono założenia najnow-
szej podstawy programowej 
Prawa i Sprawiedliwości. Zało-
żenia „piątki” to między innymi: 
rozszerzenie programu 500+ na 
pierwsze dziecko, „trzynastka” 
dla emerytów, a także brak po-
datku PIT dla młodych pracow-
ników do 26. roku życia.

– Uważam, że wszystko co 
wspiera nasze społeczeństwo 
jest godne pochwały. Mam na-
dzieję, że szczegóły tych pro-

gramów poznamy podczas dzi-
siejszego spotkania – powitał 
zgromadzonych burmistrz Paweł 
Grzybowski.

Na spotkaniu pojawili się m. 
in. mieszkańcy, przedstawiciele 
władz samorządowych, mediów 
lokalnych oraz radni. Piątka roz-
pisana jest według punków: 1. 
Rodzina, 2. Młodzi, 3. Praca, 4. 
Starsi i słabsi, 5. Infrastruktura. 
W przeważającej części rządowe 
propozycje związane są z założe-
niami polityki społecznej.

– Bardzo się cieszę, że sko-
rzystaliście państwo z zaprosze-
nia i spotykamy się w Rypinie, 

który wdzięcznie i aktywnie re-
aguje na wszystkie propozycje 
rządu. Znajduje to odzwiercie-
dlenie we wzorowej współpracy 
urzędu z agendami rządu. Celem 
tego spotkania jest zaznajomie-
nia państwa z propozycjami rzą-
du – mówił wicewojewoda Józef 
Ramlau. – Te propozycje i szanse 
na ich realizacje to wynik dobrej 
polityki gospodarczej.

Już w czerwcu i w lipcu 
będą prezentowane jeszcze inne 
punkty programu, na powyższe 
propozycje PiS przeznacza  łącz-
nie od 35 do 40 mld zł.

(mr), fot. UM Rypin

Rypin

Remonty na Cichej
Najdroższa planowana inwestycja drogowa planowa-
na na ten rok przez magistrat już trwa.

Ulica Cicha to droga częściowo 
gruntowa. Koszt modernizacji tego 
odcinka to ponad 770 tys. zł. Projekt 
przewiduje demontaż istniejącej 
nawierzchni, w miejsce której po-

wstanie jezdnia oraz jednostronny 
chodnik, a także zjazdy na posesje. 
Pracę obejmą również wykonanie 
kanalizacji deszczowej.

(mr), fot. UM Rypin
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cetki mają nową świetlicę
GMINA RYPIN  Marzenie mieszkańców wsi Cetki o własnej świetlicy właśnie się spełniło. W niedzielę  
17 marca odbyło się uroczyste otwarcie obiektu

Przypomnijmy, budowa świe-
tlicy rozpoczęła się jesienią 2017 
roku. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 280 tys. zł. Środki na ten cel 
pochodziły z budżetu gminy Rypin. 
Pieniądze na wyposażenie obiektu 
pozyskano w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020. Zgodnie z zapowiedziami pra-
ce budowlane zakończono z koń-
cem 2018 roku. Obiekt przeszedł 
pomyślnie odbiory techniczne.

– Mieszkańcy wsi Cetki w la-
tach 70-tych i 80-tych posiadali 
Klub Rolnika. Ten klub przejęły Ry-
pińskie Zakłady Okrętowe, później 

w trakcie prywatyzacji sprzedano 
jego pomieszczenia Koło Gospo-
dyń Wiejskich wraz z radą sołecką 
należą do najbardziej aktywnych w 
gminie Rypin. W znacznym stopniu 
wpłynęło to na decyzję rady gmi-
ny o pobudowaniu nowej świetlicy 
wiejskiej. Uważam, że ta inwestycja 
jest w pełni uzasadniona i wpłynie 
jeszcze bardziej na większą aktyw-
ność wszystkich mieszkańców – 
mówi wójt Janusz Tyburski.

Przestrzeń o powierzchni po-
nad 150 m2 z zapleczem sanitarnym 
oraz kuchennym będzie idealnym 
miejscem do integracji mieszkań-
ców podczas spotkań i imprez. 
Zadowolenia z inwestycji nie krył 
gospodarz obiektu sołtys sołectwa 
Cetki Radosław Więckowski.

– Na tę chwilę mieszkańcy 

naszej wsi czekali wiele lat. Mamy 
swoją świetlicę i tym samym nową 
przestrzeń do wielu interesujących 
aktywności. Obiekt jest dobrze 
doposażony i nowoczesny. Dzię-
ki pozyskanemu dofinansowaniu 
możliwy był zakup stołów, krzeseł, 
naczyń oraz niezbędnego sprzę-
tu kuchennego. Czeka nas jeszcze 
wiele pracy wokół budynku. Trzeba 
przed świetlicą wyłożyć polbruk, 
zrekultywować boisko, dokonać 
nasadzeń. Myślę, że przy pomo-
cy rady gminy i wójta damy radę. 
Świetlica będzie tętnić życiem m. 
in. za sprawą naszego KGW. Panie 
chętnie organizują i angażują całą 
społeczność wsi do spotkań z róż-
nych okazji. Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania 
tego pięknego obiektu – mówi soł-

tys Więckowski.
W uroczystym otwarciu nowej 

świetlicy uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych, radni, 
sołtysi oraz spora ilość mieszkań-
ców wsi Cetki. Wśród zaproszonych 
gości obecni byli m. in. proboszcz 
parafii Św. Trójcy w Rypinie ks. 
dr Andrzej Krasiński, wójt gminy 
Rypin Janusz Tyburski, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Borzyminie 
Małgorzata Cyta, radny rady po-
wiatu Piotr Makowski, przewodni-
cząca rady gminy Rypin Wiesława 
Sokołowska, wiceprzewodniczący 
rady gminy Rypin Mirosław Kowal-
ski. Zwieńczeniem uroczystości był 
poczęstunek przygotowany przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Cetkach.

Tekst i fot. (AdWo)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Rypin/Powiat

STOP wypalaniu traw!
Komendant Powiatowy PSP w Rypinie zwraca się z apelem do wszystkich miesz-
kańców powiatu rypińskiego o niewypalanie traw i pozostałości roślinnych. To 
szybkie działanie profilaktyczne, gdyż wraz z nadejściem wiosny zwykle płonące 
połacie traw to niestety przykra norma.

Niekontrolowany pożar tra-
wy może stwarzać bezpośred-
nie zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia ludzi oraz zwierząt, a także 
przyczynić się powstania dużych 
strat materialnych. Wypalanie 
traw to także bardzo duże zagro-
żenie dla lasów, gdyż łąki wraz 
z terenami upraw rolnych często 
sąsiadują z gruntami leśnymi. 

Ogień z suchych traw porasta-
jących nieużytki może przenieść 
się na obszary leśne, niszcząc 
bezpowrotnie młode drzewosta-
ny, a drzewostany dojrzałe i sta-
rodrzewia poważnie uszkadzając. 
Wskutek pożaru gleba się wyjała-
wia, zahamowany zostaje bardzo 
pożyteczny, naturalny rozkład 
resztek roślinnych oraz asymila-

cja azotu z powietrza.
– Duże zadymienie jakie to-

warzyszy pożarom traw, powo-
duje ograniczenie widoczności 
na szlakach komunikacyjnych 
i może prowadzić do powstania 
groźnych w skutkach kolizji oraz 
wypadków drogowych. Mając na 
uwadze bezpieczeństwo, ape-
luję o rozważne obchodzenie 
się z ogniem podczas wiosen-
nych porządków na własnych 
posesjach oraz podczas prac 
na łąkach, pastwiskach i polach 
uprawnych. Przypominam, że za 
nieprzestrzeganie zakazu wypa-
lania traw grożą kary porządko-
we w postaci grzywny, aresztu 
lub nagany, określone w przepi-
sach szczególnych – mówi ko-
mendant powiatowy PSP w Ry-
pinie st. bryg. mgr inż. Grzegorz 
Łydkowski.

(ak), fot. archiwum

Natalia wystąpi 
w show Polsatu
w najbliższym odcinku „Śpiewajmy razem. All Togeter 
Now” w telewizji Polsat wystąpi mieszkanka Rypina. 
Naprzeciwko setki jurorów na czele z Beatą Kozidrak 
stanie Natalia Mikołajska.

Rypin

Natalia to licealistka zafascy-
nowana muzyką i fotografią, które 
pozwalają jej wyrazić własną este-
tykę. Śpiewa wraz z kolegami w ze-
spole Fever Pitch. Jej muzyczna 
przygoda rozpoczęła się, gdy jako 
dziecko zaśpiewała piosenkę „Mo-

delka” Ewy Farnej. Wtedy mama 
powiedziała jej, że „coś będzie z tej 
muzyki”. Znajomi mówią, że nawet 
jeśli nie lubią jakiejś piosenki to 
w wykonaniu Natalii brzmi cieka-
wie.

Muzyka jest dla niej „innym 
światem, do którego ucieka co-
dziennie. Uzależnieniem, od które-
go nikt jej nie odciągnie i przyjacie-
lem, który nigdy nie zawodzi”. Jej 
przygoda muzyczna zaczęła się od 
Rypińskiego Domu Kultury, gdzie 
kształciła swój głos. Natalia marzy 
o tym, by nauczyć się grać na pia-
ninie.

Premiera odcinka programu 
„Śpiewajmy razem. All Togeter 
Now” z udziałem mieszkanki Rypi-
na już w środę 20 marca o godzinie 
20:30 w Polsacie.

(ak)
fot. nadesłane
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GMINA RYPIN  W sobotnie popołudnie 16 marca druhowie z OSP w Rypałkach Prywatnych spo-
tkali się na zebraniu sprawozdawczym, by podsumować ubiegły rok

Strażacy na plus

Na początku zebrania mi-
nutą ciszy uczczono zmarłych 
druhów, następnie przystąpio-
no do wyboru przewodniczące-
go zebrania. Licznie przybyłych 
gości powitał prezes jednostki 
Wojciech Czapliński. W pod-

sumowaniu uczestniczyli m. 
in.: komendant gminny ZOSP 
RP w Rypinie Jędrzej Zimnicki, 
wiceprezes zarządu gminnego 
ZOSP RP w Rypinie Jan Wysoc-
ki, wójt gminy Rypin Janusz Ty-
burski, radny gminy Rypin Karol 

Wojciechowski, prezes WOSP 
w Zakroczu Ireneusz Wiśniew-
ski. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Rypałkach Prywatnych działa 
od 54 lat. Na wyposażeniu OSP 
posiada samochód lekki Volks-
wagen Transporter T5. Obecnie 

w swoich szeregach skupia 30 
członków. Druhowie jednostki 
biorą udział m. in. w lokalnych 
uroczystościach, obchodach 
świąt państwowych i kościel-
nych. Dochód jednostki w roku 
2018 wyniósł 3,2 tys. zł. Nato-
miast wydatki ukształtowały się 
na poziomie ponad 2,3 tys. zł.

– Jesteśmy małą, ale pręż-
nie działającą i rozwijającą się 
jednostką – przyznaje Wojciech 
Czapliński, prezes OSP Rypał-
ki. – Cieszy mnie, że z roku 
na rok przybywa nam nowych 
członków. Mamy w swoich sze-
regach coraz więcej młodzieży. 
W minionym roku w gminnych 
zawodach sportowo-pożarni-
czych zajęliśmy IV miejsce. Na-
sza druhna Julia Tęgowska była 
uczestniczką VIII Kujawsko-
Pomorskiej Olimpiady Wiedzy 

o Bezpieczeństwie „Bezpieczny 
i przyjazny region”. W klasyfika-
cji generalnej zajęła II miejsce.

Po przedstawieniu spra-
wozdania finansowego i komi-
sji rewizyjnej zarządowi OSP 
udzielono absolutorium za 
okres sprawozdawczy. Oprócz 
podsumowań nie zabrakło tak-
że planów na przyszłość. Dru-
howie za najważniejszy cel 
w 2019 roku stawiają sobie za-
kup sprzętu i umundurowania 
oraz dokończenie rozpoczętego 
remontu kotłowni. Planują tak-
że kontynuować proces dalsze-
go doskonalenia zawodowego, 
działalność prewencyjną, a tak-
że udział w zawodach sporto-
wo-pożarniczych. Spotkanie za-
kończyła kolacja przygotowana 
przez panie z KGW.

Tekst i fot. (AdWo)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Gmina Brzuze

Młodzież poznaje zawody
Do planu zajęć uczniów klas siódmych i ósmych dołączył przedmiot o nazwie 
doradztwo zawodowe. Jego celem jest pomoc w wyborze właściwej ścieżki za-
wodowej. W ramach przedmiotu jest możliwe spotkanie się z przedstawicielami 
różnych zawodów. Uczniów Szkoły Podstawowej w Ugoszczu odwiedzili strażacy.

Na spotkaniu z młodzieżą 
pojawili się mł. bryg. mgr To-
masz Sokołowski oraz mł. asp. 
Jarosław Bieżuński z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Rypinie. Jarosław 
Bieżuński na swoim przykładzie 
opowiedział o ścieżce edukacyj-
nej, jaką trzeba odbyć, by zostać 
strażakiem. Tomasz Sokołowski 
przybliżył ten zawód i zwró-
cił uwagę na okoliczności, któ-
re wykluczają kandydatów do 
odbywania takiej służby. Jest 
to m. in. stan zdrowia, niedo-
puszczalne są choroby układu 
oddechowego, cukrzyca i wady 
serca. Wymagana jest wysoka 
odporność psychiczna, odwa-
ga, gotowość do narażenia wła-
snego zdrowia i życia na rzecz 
pomocy poszkodowanym. Cha-
rakter pracy strażaka wymaga 
także umiejętności współpracy 
i umiejętność podporządkowa-
nia się rozkazom przełożonych. 
Przy okazji strażacy przypo-
mnieli o zasadach bezpieczeń-
stwa w czasie wolnym i prowa-
dzili ogólną profilaktykę.

– Ja akurat na chwilę obec-
ną  swoją przyszłość wiążę 

z liceum ogólnokształcącym 
i profilem humanistycznym, 
a potem jeśli wszystko pójdzie 
dobrze, to z dziennikarstwem, 
ale spotkanie mi się bardzo po-
dobało – mówi ośmioklasistka 
Klaudia Pucińska. – Wielu z nas 
postrzega pracę strażaka  jako 
człowieka tylko gaszącego po-
żary, spokojnie czekającego na 
akcję, a rzeczywistość jest zu-
pełnie inna. Strażacy to osoby 
nie bojące się ryzyka, bardzo 
sprawne fizycznie, no i w 100% 
zdrowe.  Świetnie, bo panowie 
opowiedzieli też o swojej drodze 
edukacyjnej i zawodowej – pod-
kreśla uczennica.

Podczas zajęć z doradztwa 
zawodowego młodzież odkry-
wa swoje słabe i mocne strony, 
do których można dopasować 
branżę oraz poznaje propono-
waną przez szkoły ponadpod-
stawowe ofertę edukacyjną. Na-
uczyciele doradcy przestrzegają 
przed błędami jakie się popełnia 
wybierając szkołę, a w dalszej 
konsekwencji zawód.

(dr)
fot. nadesłane
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Ku pamięci wieszcza – patrona
SKRWILNO  Mówi się, że „Mickiewicz wielkim poetą był”, ale uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrwil-
nie zgodzą się ze stwierdzeniem, że patron ich szkoły „wielkim poetą jest”, gdyż wiersze, ballady i po-
ematy nie są im oraz wszystkim Polakom obce

Adam Mickiewicz należy 
do największych twórców lite-
ratury polskiej. Jego życie jest 
przykładem klasycznej biografii 
romantycznej, typowej dla ca-
łego pokolenia. Określały ją m. 
in. sytuacja panująca w kraju, 
światopogląd romantyczny oraz 
echa powstania.

Uroczystości Dnia Patrona 
w Szkole Podstawowej w Skrwil-
nie odbyły się 12 marca i składa-
ły się z dwóch części. Pierwsza 

część odbyła się w klasach, gdzie 
uczniowie z wychowawcami po-
znawali tajniki życia i twórczo-
ści Adama Mickiewicza. Dzieci 
rozwiązywały krzyżówki, kolo-
rowały podobizny poety i roz-
wiązywały quizy. Druga to część 
artystyczna, które wieńczyła ten 
dzień. Na wstępie wprowadzono 
sztandar szkoły i odśpiewano 
hymn narodowy, a następnie 
uczniowie klas drugich przygo-
towani pod kierunkiem Sylwii 

Jałowiec, Małgorzaty Żelaziń-
skiej oraz Grzegorza Kowalskie-
go zaprezentowali we wspania-
łych strojach i bajkowej scenerii 
utwory Adama Mickiewicza.

Występy wprowadziły gości 
w piękny świat twórczości poety. 
Mali aktorzy pięknie się zapre-
zentowali i zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami za ciekawe 
przedstawienie przygotowane 
na bardzo wysokim poziomie. 
Uroczystość uświetnili swoją 

obecnością goście: inspektor 
ds. oświaty Danuta Szymańska, 
proboszcz parafii skrwileńskiej 
ks. Paweł Waruszewski, a także 
rodzice.

– Postać naszego patrona 
jest niezwykle ciekawa. W szko-
le poznajemy szereg jego utwo-
rów. Mickiewicz zajmował się 
nie tylko twórczością literacką. 
To także działacz polityczny, 
tłumacz, a także filozof. Zapi-
sał się na kartach historii nie 

tylko polskiej, ale także euro-
pejskiej, światowej. Jesteśmy 
bardzo dumni, że nasza szkoła 
nosi imię tego wielkiego czło-
wieka – powiedziała dyrektor 
Zespołu Szkół w Skrwilnie Iwo-
na Jeżewska-Świeżak, a na za-
kończenie zachęciła wszystkich 
do czytania dzieł Adama Mickie-
wicz i zgłębiania jego ciekawego 
życiorysu.

(ak)
fot. nadesłane

Gmina Rypin

Młodzi recytatorzy
12 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej  
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie od-
był się szkolny etap konkursu recytatorskiego, pod-
czas którego uczestnicy recytowali wiersze pocho-
dzące z repertuaru twórczości dziecięcej.

W konkursie wzięło udział 
28 uczniów z klas I-VIII SP. Ko-
misja konkursowa w składzie: 
Umińska Anna, Chojnacka Ma-
rzanna, Mroczyńska Marlena 
przyznała następujące miejsca: 
kategoria klasy I-III: I miejsce: 
Zglinicki Aleksander (klasa II); 
II miejsce: Umiński Franciszek 
(klasa II); III miejsce: Wilczyńska 

Aleksandra (klasa I); kategoria 
klasy IV-VIII: I miejsce: Umińska 
Kornelia (klasa IV a); II miej-
sce: Miksa Jessica (klasa V b); III 
miejsce: Tomaszewska Amelia 
(klasa V a) i Kwiatkowska Zuzan-
na (klasa V b).

Laureaci, którzy otrzymali 
od komisji konkursowej najwyż-
szą notę punktową, tj. Aleksan-

der Zglinicki, Kornelia Umińska 
i Jessica Miksa będą reprezen-
tować Szkołę Podstawową im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Borzyminie podczas XXIII 
Konkursu Recytatorskiego 
Twórczości Dziecięcej 2019 orga-
nizowanego przez Rypiński Dom 
Kultury 21 marca 2019 roku.

(ak), fot. nadesłane
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wywiad  Zastanawiają się rypiński muzealnik Andrzej Szalkowski i dziennikarka „CRY” Jolanta Dołę-
gowska

całować czy nie całować?

– a.S. Minął Dzień Kobiet, któ-
rego geneza ma smutne początki, 
a obecny wydźwięk jest bardzo 
sympatyczny. Dla niektórych to 
święto komunistyczne, dla innych 
miła refleksja oraz wspomnienie 
goździków i rajstop wręczanych na 
tę okoliczność w zakładach pracy. 
Goździk, rajstopy i buch w man-
kiet, czyli całus w grzbiet kobiecej 
dłoni. Obecnie to święto staje się 
obiektem deprecjonowania, a ów 
pocałunek odchodzi w zapomnie-
nie. O archaiczności tegoż gestu 
pisano już lata temu, nazywając go 
cmok-nonsensem. „Całuję twoją 
dłoń, madame” śpiewał Mieczy-
sław Fogg, pan o nienagannym 
wyglądzie i manierach oraz cie-
kawym głosie, ulubieniec naszych 
babć. Po prawdzie, w tym utworze 
śnił o ustach podmiotu lirycznego, 

lecz nie bądźmy drobiazgowi. Czy 
dzisiaj ci, którzy nie odstąpili od 
rzeczonego zwyczaju są niemod-
ni, czy przesadnie ugrzecznieni? 
A może to seksizm? Jakie jest Pani 
zdanie?

– J.d. Grzeczności nigdy nie 
za wiele, więc argument o prze-
sadnym ugrzecznieniu odrzucam. 
Bycie niemodnym jest czasami 
modne, nawet pożądane. Mnie 
ten gest nie przeszkadza, ale też 
go nie oczekuję. Nie uważam, żeby 
był seksistowski. Martwi mnie 
coś zupełnie innego, mianowicie 
zdrowie panów i produkt krajo-
wy brutto. Proszę sobie wyobrazić 
wielu mężczyzn kolejno buchają-
cych jedną dłoń. Któryś może być 
przeziębiony, inny mieć opryszcz-
kę albo początki anginy. Ten na 
końcu zgarnie wargami swymi 

wszystkie bakterie, wirusy i grzyby 
pozostawione przez szarmanckich 
poprzedników. Potem leczenie, 
nawet szpital, niezdolność do pra-
cy i (co najgorsze) nasze PKB leci 
w dół. Aż dreszcz mną wstrząsną. 
Co Pan na to?

– a.S. Pozwoliłem sobie kilka 
dni temu napisać do różnych pań, 
z którymi wiążą mnie przyjaźń, 
znajomość, stosunki zawodowe. 
Wysłałem e-maile również do pa-
nów, co sądzą o całowaniu w rękę. 
Wiele osób, różne przypadki, pro-
fesje i wiek. Wśród odpowiedzi na 
plan pierwszy wysuwa się kwestia 
relacji między osobami – wita-
ną i całowaną w rękę i tą, która 
tę czynność czyni. Jeśli obie stro-
ny się szanują i lubią, to gest ów 
odbierany jest przez kobiety ser-
decznie, a przez mężczyzn skła-
dany życzliwie i chętnie. W sytu-
acji wymuszonej, pojawia się opór 
z obu stron. Ostatecznie wyszło, 
że gdy się cenimy i czujemy wza-
jemną sympatię, to ten akt jest 
miły obu stronom. W kwestii za-
grożeń wynikających z całowania 
damskiej dłoni wolę paść trupem, 
rażony podstępnym  bakcylem, 
niż za życia być prostakiem. W po-
wietrzu mamy tyle paskudztwa, 
które wziewamy, że naprawdę nie 
ma powodów do obaw. Poza tym 
szanujące się damy do powitania 
podają czystą dłoń. W literatu-
rze miłość pchała bohaterów nie 
tylko do całowania rąk swoich lu-
bych. Reymont w „Komediantce” 

pisze, jak Grzesikiewicz „ogarniał 
ją wzrokiem i miał wielką ochotę 
paść przed nią na kolana, całować 
jej ręce, nogi, kraj sukni”. Kiedyś ca-
łowano dłoń księdza, o czym jedna 
z moich respondentek napisała. 
Tradycja pamięta całowanie dłoni 
na znak prośby o wybaczenie, tak 
zrobił ostatnio papież Franciszek. 
Pani zdanie?

– J.d. Jestem pod wrażeniem 
Pana pracowitości w materii za-
sięgania opinii znajomych na po-
ruszany przez nas ważny temat, 
rzekłabym kardynalny. Zgadzam 
się całkowicie, że jeśli wzajemna 
sympatia towarzyszy pocałunko-
wi, jest to miły gest dla obu stron. 
W przeciwnym wypadku może 
być przykrością. Z drugą kwestią, 
czyli poświęceniem swego życia 
bezcennego z błahego powodu nie 
zgadzam się i protestuję. Po pierw-
sze, nie jest prostakiem ten, który 
nie całuje. Zmiana obyczajów w tej 
dziedzinie stała się faktem, nawet 
w kręgach bon tonowo wiodących 
czyli dyplomatycznych. Jeśli tra-
fi się Panu cudzoziemka, może ją 
tenże pocałunek wprawić w kon-
sternację, a jej towarzysza w roz-
juszenie. To, że damy podają dłoń 
dokładnie wyszorowaną nie ulega 
wątpliwości, tylko trudno, aby po 
każdym buchu biegły do toalety 
celem zmycia miazmatów. Podając 
za przykład reymontowskiego bo-
hatera wkroczył Pan w pierwiastek 
miłosny, a to już co innego. W tym 
przedmiocie o uczucia chodzi i po-

całunki padają na cały organizm, 
nawet na te części, o których my-
śląc, płonię się dziewiczym ru-
mieńcem. Całowanie księdza, czy 
dziedzica feudalizmem mi pach-
nie, więc się wzdragam na tę myśl. 
Reasumując, można tak i tak, za-
leży od sytuacji i kontekstu. Jerzy 
Waldorff mawiał „Klasą jest prze-
strzegać etykietę i lekceważyć kon-
wenanse”. Granica między jednym, 
a drugim jest cienka. Może następ-
nym razem zastanowimy się co 
łamać i czego przestrzegać? Jak się 
Pan na taką propozycję zapatruje?

– a.S. Zatem, kto chce niech 
całuje, kto nie chce, wystarczy 
jak uszanuje! Chętnie, podyskutu-
ję z Panią na kolejne tematy. Ży-
cie w społeczeństwie ujmuje nas 
w pewne ramy, jak się w tym nie 
pogubić, oto jest pytanie. Za ko-
lejny temat może weźmy kwestię 
przyjmowania gości, sadzania ich 
przy stole, dopuszczania dzieci do 
stołu z dorosłymi, itp. Co Pani na 
to?

– J.d. Dobrze, spróbujmy 
zmierzyć się z tym zagadnieniem.

Zwrot cmok-nonsens wpro-
wadziła do naszego języka Janina 
Ipohorska, osoba wielu talentów, 
błyskotliwa i dowcipna. Przed laty, 
pod pseudonimem Jan Kamyczek 
prowadziła w tygodniku „Przekrój” 
rubrykę „Demokratyczny savoir-
vivre” i, jak się można domyślić, 
była przeciwniczką całowania ko-
biet w rękę.

(jd), fot. nadesłane

Gmina Rogowo

Wspólne świętowanie Dnia Kobiet
W czwartek 7 marca w Szkole Podstawowej w Rogowie zorganizowano gminne 
obchody Dnia Kobiet. Inicjatorem spotkania był wójt Zbigniew Zgórzyński.

Na zaproszenie włodarza 
gminy Rogowo przybyło ponad 
200 kobiet reprezentujących róż-
ne środowiska. Wszystkich gości 
powitał dyrektor rogowskiej 
szkoły Tadeusz Wąsicki. Obcho-
dy uświetnił występ artystyczny 
uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Henryka Napiórkowskiego 
w Rogowie. Przedstawienie pn. 
„Kobieta zmienną jest” wywoła-
ło wiele radości i uśmiechu. Na-
stępnie przyszedł czas na życze-
nia, które złożyli wójt Zbigniew 
Zgórzyński i przewodniczący 
rady Marek Długokęcki. Paniom 

życzono zdrowia, niegasnącego 
optymizmu i powodzenia za-
równo w życiu prywatnym jak 
i zawodowym. Po części oficjal-
nej przyszedł czas na słodki po-
częstunek.

(adwo)
fot. nadesłane
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Młodzi znawcy sztuki i kultury
RYPIN  Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum, przeprowadzany 
przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, po raz pierwszy został rozstrzygnięty 10 czerwca 2015 roku. Wśród 
laureatów znalazł się Rafał Paliński z Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Cz. Lissowskiego w Rypinie

Konkurs przewiduje trzy etapy 
eliminacji: szkolne, rejonowe i fi-
nalne. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
od początku włączyło się w jego 
organizację, przeprowadzając eli-
minacje rejonowe. W tym roku 
zakwalifikowała się do nich piątka 
gimnazjalistów z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Rypinie: Lidia 
Wojciechowska, Zuzanna Lewan-
dowska, Julia Jankowska, Zuzanna 
Palińska i Jakub Sowiński. Wszyscy 
zostali przygotowani przez Graży-
nę Pniewską.

– Konkurs jest doskonałą for-
mą do obcowania ze sztuką, jej 
świadomego odbierania, zbliżenia 
z instytucjami kultury i przede 
wszystkim do edukacji kultural-
nej. Łączy wiedzę z zakresu pla-

styki, historii, języka polskiego, 
uwrażliwia na piękno. Uczestnicy 
wykazali się znawstwem równym 
historykom sztuki, poruszając się 
swobodnie wśród malarstwa baro-
kowego i renesansowego, tańcząc 
z „Pannami z Awinionu” Picassa 
między korynckimi kolumnami 
rzymskiego Panteonu. Ta dyna-
miczna refleksja niech będzie ob-
razem tego, jak można odnosić 
się do otaczającego nas dorobku 
ludzkości, z jakim szacunkiem na-
leży opowiadać o najmniejszych 
detalach i symbolach, wypracowa-
nych przez minione pokolenia ar-
tystów – podsumował wydarzenie 
Andrzej Szalkowski, dyrektor ry-
pińskiego muzeum i jednocześnie 
przewodniczący rejonowej komisji 

konkursowej. – Niestety likwida-
cja gimnazjów spowodowała spory 
odpływ uczestników, a wręcz zmu-
siła organizatorów do wygaszenia 
konkursu. W tym roku odbyła się 
ostatnia edycja. Myślimy o nowej 
formule dla szkół podstawowych. 
Wszystko w toku przygotowań – 
dodał muzealnik.

„Każdy widzi w sztuce to, co 
wie” twierdzi Anda Rottenberg, 
wybitna historyczka i krytyczka 
sztuki. Młodzi uczestnicy konkursu 
wiedzą dużo i zapewne widzą wię-
cej. Wszyscy zdobyli odpowiednią 
ilość punktów, dającą awans do fi-
nału. Czy zostaną laureatami, do-
wiemy się za kilka tygodni.

(jd), fot. nadesłane

Gmina Rypin

Wykazali się wiedzą pożarniczą
W piątek 15 marca w Urzędzie Gminy Rypin odbyły się eliminacje gminne Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W kon-
kursie wzięło udział 24 uczniów.

Turniej ma na celu populary-
zowanie wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpo-
żarowych oraz zasad postępowa-
nia na wypadek pożaru. Eliminacje 
przeprowadziła  komisja w skła-
dzie: komendant gminny ZOSP RP 
w Rypinie Jędrzej Zimnicki, prezes 
zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP 
RP w Rypinie Tomasz Jezierski, wi-
ceprezes zarządu Gminnego ZOSP 
RP w Rypinie Jan  Wysocki, wice-
prezes zarządu Gminnego ZOSP RP 

w Rypinie Wojciech Czapliński, druh 
OSP Kowalki Mateusz Orędowski.

Zadaniem uczestników było 
rozwiązanie testu składającego się 
z kilkudziesięciu pytań. Uczniów do 
konkursu przygotowali nauczycie-
le: Wiesław Tyszka, Krzysztof Szal-
kowski, Piotr Jurkiewicz, Krzysztof 
Zalewski, Iwona Skórzewska-Kudła. 
Poziom tegorocznych eliminacji 
był niezwykle wysoki. W turnieju 
udział wzięły również dziewczyny, 
które poradziły sobie znakomicie. 

Wśród uczniów szkół podstawo-
wych zwyciężyła Karolina Czajkow-
ska ze Szkoły Podstawowej w Bo-
rzyminie. Wśród gimnazjalistów 
najlepsza okazała się Agnieszka Bi-
licka. Osoby, które zajęły  pierwsze 
miejsca, zakwalifikowały się do eta-
pu powiatowego. Laureaci zostali 
również uhonorowani dyplomami 
oraz statuetkami, które wręczył 
wójt Janusz Tyburski.

(AdWo)
fot. nadesłane

WYNIKI KOŃCOWE
GRUPA WIEKOWA 
(SZKOŁA PODSTAWOWA)
1. Karolina Czajkowska (SP Borzy-
min) – 40 pkt
2. Wiktor Lędziński (SP Starorypin 
Rządowy) – 36 pkt
3. Przemysław Pysiak (SP Starorypin 
Rządowy) – 36 pkt

GRUPA WIEKOWA (GIMNAZJUM)
1. Agnieszka Bilicka – 46 pkt
2. Natalia Błażejewska – 40 pkt
3. Franciszek Drozdowski – 38 pkt

Uczniowie na targach
14 marca 2019 roku uczniowie technikum Pojazdów 
Samochodowych  Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Do-
brzyńskiej w Nadrożu, wraz z opiekunem Łukaszem 
Palińskim odwiedzili III Międzynarodowe Targi Ko-
operacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego 
w Bydgoszczy.

Gmina Rogowo

Wyjazd został zorganizowany 
w ramach nagrody za osiągnięcie 
najlepszych wyników z przedmio-
tów zawodowych przez uczniów 
klas II i III TPS. Zarówno polscy jak 
i zagraniczni wystawcy prezen-
towali szeroką ofertę produktów 
i usług oferowanych w branży. 
Uczniowie z zainteresowaniem 
prowadzili rozmowy z przedsta-
wicielami wystawiających się firm, 
rozmawiali na temat możliwości: 
uczestnictwa w praktyce zawodo-
wej, odbycia staży zawodowych, 
czy ewentualnego zatrudnienia 
w przyszłości w danym przedsię-

biorstwie. 
– Uczniowie naszego techni-

kum wykazali szczególne zainte-
resowanie stoiskom poświęconym: 
drukowi 3D, przetwórstwu polime-
rowemu, spawalnictwu i metrolo-
gii. Niektórzy z naszych uczniów 
dzięki projektowi „Dobry zawód – 
Lepsza przyszłość” posiadają kursy 
spawalnicze, toteż z pełną uwagą 
śledzili nowoczesne technologie 
w tej gałęzi przemysłu jaką było np. 
spawanie mikropęknięć w techno-
logii TIG – mówi Marta Bednarczuk 
z ZS w Nadrożu.

(ak), fot. nadesłane
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Dzień Kobiet członkiń KGw
GMINA RYPIN  W sobotnie popołudnie 9 marca w świetlicy wiejskiej w Rypałkach Prywatnych od-
było się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość dla mieszkanek zorganizowały panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Stawiskach

Każda z kobiet otrzyma-
ła słodki upominek, a impreza 
przebiegła w miłej atmosferze. 
Świętujące panie odwiedził Ma-
riusz Paprocki, sekretarz gminy 
Rypin. Złożył życzenia i podarował 
kwiaty. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli także prezes lokalnej 
jednostki OSP Wojciech Czapliński, 
sołtys sołectwa Stawiska Jarosław 
Sarnowski oraz inspektor ds. pro-
mocji i komunikacji społecznej 
w urzędzie gminy Marzena Zdro-
jewska. W dalszej części spotkania 
wszyscy zasiedli do stołu.

– To dla nas pań bardzo miłe 
wydarzenie, możemy się razem 
spotkać, pośmiać i podyskutować 
o różnych sprawach – przyznaje 

Renata Sarnowska, przewodniczą-
ca KGW w Stawiskach. – Specjal-
nie na tę okazję przygotowaliśmy 
słodki poczęstunek dla naszych 
gości. Oby więcej tego typu inicja-
tyw.

Spotkanie przy kawie i cieście 
było doskonałą okazją do wspól-
nych rozmów i wspomnień.

– Dzień Kobiet to wyjątkowy 
czas dla wszystkich pań – przy-
znaje Anna Becmer, mieszkanka 
Rypałk Prywatnych. – To w końcu 
nasze święto i powinniśmy – je-
śli nie robimy tego na co dzień – 
pomyśleć o sobie. Każda kobieta 
zasługuje na to, co najlepsze. Cze-
koladki i kwiaty są miłym gestem, 
ale należy nam się również szacu-

nek i uznanie. Tak naprawdę po-
winniśmy być doceniane nie tylko 
od święta, lecz na co dzień.

– W zakładach pracy był zwy-
czaj wręczania kobietom goździ-
ków – wspomina Teresa Czaplińska 
z Rypałk Prywatnych. – W tym dniu 
panowie byli nad wyraz uprzejmi 
i troskliwi. Miło było dostać ży-
czenia, kwiatek i drobny prezent 
w postaci rajstop w kartonowym 
opakowaniu. Niegdyś owe rajstopy 
były towarem deficytowym, ich 
zdobycie było nie lada wyczynem. 
Większość kobiet w tym dniu cze-
ka na kwiaty, upominek lub inną 
niespodziankę. Mężczyźni powinni 
o tym pamiętać.

Tekst i fot. (AdWo)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Gmina Rogowo

Warsztaty mydlarskie 
w Świeżawach
W piątek 8 marca w świetlicy wiejskiej w Świeżawach odbyły się warsztaty my-
dlarskie.

W zajęciach uczestniczy-
ły panie z KGW z terenu gminy 
Rogowo. Warsztaty prowadzi-
ła Agnieszka Hila z wioski my-
dlarskiej Teodoryk. Uczestniczki 
z zapałem wykonywały pach-

nące, kolorowe mydełka i sól 
do kąpieli. Przemiłe spotkanie 
zakończyło się słodkim poczę-
stunkiem.

(AdWo)
fot. nadesłane



TYGODNIK
REGIONALNY

PROGRAM TV: str. 13-20 ROZRYWKA: str. 21CZWARTEK 21.03.2019r.

Program ochrony zabytków: 
mamy się czym pochwalić więcej na str. 10

RYPIN 
Kolejne próby oszustwa

Okrągła i gruba
więcej na str. 10

Trzeci festiwal dla wyklętych
więcej na str. 22

Wzięli udział w maratonie
więcej na str. 24

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

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

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

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

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

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

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

(ak)
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Program ochrony zabytków: 
mamy się czym pochwalić

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

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

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

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

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

prestiżowe wyróżnienie Europa 
Nostra.

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

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

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

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

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

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

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

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

ski),
– Remont konserwatorski 

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

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

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

(red), fot. Andrzej Goiński

Kultura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(pw)
fot. ilustarcyjne

Ciekawostka

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

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

Posłużymy się przykładem 

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

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

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

(pw)

Dopłaty

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

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

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

ARiMR prześle rolnikom 

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

(pw)
fot. ilustarcyjne

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

Konkursy

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

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

(pw)

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

Uprawy

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

Obecnie, od 24 stycznia mło-

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

(pw), fot. ilustracyjne

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

Uprawy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Maw)
fot. nadesłane

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

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

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

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

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

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

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

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

 Wąbrzeźno
 26 maja 2019 r. o godzinie 18.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na koncert 

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

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

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

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

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

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

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

oprac. (ak)
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06:15 Wieczna miłość

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

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

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

06:00 Słodka miłość odc. 4

07:00 Zbuntowany anioł odc. 182

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 164 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 13 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 28 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3  

 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4  

 s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 3 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 40 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 29 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 13 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 14 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 164 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 165 s. 4 - serial

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

 - komedia

22:05 To już jest koniec - komedia

00:15 Repli-Kate - komedia

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Którędy po sztukę odc. 39

08:40 Broken Tale - film

08:55 Słoneczny zegar - film

11:00 Trzecia granica odc. 5 - serial

12:00 Trzecia granica odc. 6 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Taśmy Kultury odc. 3

13:30 Taśmy Kultury odc. 4

13:50 Miasto z morza - film

16:00 Legenda Tatr - dramat

18:00 Przeżyjmy to jeszcze raz. Plakat  

 w PRL - film

18:50 Teledyski

19:20 Pegaz odc. 120

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Ciemnoniebieski świat - dramat

22:15 Koło pióra odc. 3

22:45 Świątynie kultury odc. 3 - serial

23:30 Scena klasyczna odc. 34

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

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków odc. 6 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Chłopcy z Namugongo - film
14:00 Serce bohatera - film
15:45 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”
17:05 Procesja dziejów
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
  odc. 12 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Przyroda i ludzie
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 11 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2417

11:00 Ukryta prawda odc. 1008 - serial

12:00 Szpital odc. 897 - serial

13:00 Szkoła odc. 660 - serial

14:00 19+ odc. 361 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2

15:30 Szkoła odc. 661 - serial

16:30 19+ odc. 362 - serial

17:00 Szpital odc. 898 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1009 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy - komunikat 

19:50 Uwaga! odc. 5619

20:10 Doradca smaku odc. 12 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2845 - serial

20:55 Milionerzy odc. 243

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 19

22:30 Chłopaki nie płaczą - komedia

00:30 Odwróceni - ojcowie i córki 

 odc. 4 - serial

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

13:40 Sąd rodzinny 16:55 Policjantki 
i policjanci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06:00 Słodka miłość odc. 5

07:00 Zbuntowany anioł odc. 183

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 165 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 14 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 29 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 4  

 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5  

 s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles odc. 4  

 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 41 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 30  

 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 14 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 165 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 166 s. 4 - serial

20:00 Kroniki Riddicka - film

22:20 Odwet - film

00:15 Bez litości odc. 3 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Nauka - film

09:00 Legenda Tatr - dramat

11:00 Trzecia granica odc. 7 - serial

12:10 Trzecia granica odc. 8 - serial

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Waldbühne 2017 - Legendy  

 reńskie - koncert

15:10 Zbrodnia i kara - film

15:40 Którędy po sztukę odc. 39

15:55 Fachowiec - dramat

18:00 Chińskie van Goghi - film

19:30 Koło pióra odc. 3

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 132

20:25 Pan Klein - dramat

22:35 Amerykański epos odc. 3 - serial

00:10 Tygodnik kulturalny

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

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
  odc. 12 - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Wenezuela - San Félix 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Opowieść o Zbawicielu 
  odc. 2 - film
13:40 Święty na każdy dzień
13:45 Bł. Maria Teresa Ledóchowska  
 - film
14:45 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
14:55 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia  
 z Koronką do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
  - serial
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali  
 odc. 2
17:20 Adoracja w Kalkucie - film
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… w mijającym  
 tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 16 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna Felieton
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej  
 Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 26 - serial
22:40 Wystarczy sobą być
23:35 Mama Lima - film

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 12 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2418

11:00 Ukryta prawda odc. 1009 - serial

12:00 Szpital odc. 898 - serial

13:00 Szkoła odc. 661 - serial

14:00 19+ odc. 362 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2

15:30 Szkoła odc. 662 - serial

16:30 19+ odc. 363 - serial

17:00 Szpital odc. 899 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1010 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy

20:00 Szybcy i wściekli V - film

22:45 Jupiter: Intronizacja - film 

01:20 Kuba Wojewódzki odc. 17 s. 13

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

13:40 Sąd rodzinny 11:55 Mecenas 
Lena Barska

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

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

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

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

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

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

10:30 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

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

05:20 Ukryta prawda odc. 515 - serial

06:30 Mango - Telezakupy

08:35 Brzydula odc. 235 - serial

09:10 Big Brother odc. 1

10:05 Big Brother odc.2

11:05 Big Brother odc. 3

12:05 Ukryta prawda odc. 297 - serial

13:05 Ukryta prawda odc. 298 - serial

14:05 Alexander: Okropny, straszny,  

 niezbyt dobry, bardzo zły dzień 

 - komedia

15:45 Naga broń - komedia

17:35 Książę w Nowym Jorku 

  - komedia

20:00 Big Brother Raport odc. 1

20:35 Batman - film 

23:10 Big Brother Nocą odc. 1

23:45 Nędznicy - musical

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

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

07:05 Informacje kulturalne

07:25 Dziewczyny, bądźcie dla 

  nas dobre na wiosnę

08:30 Karino odc. 13 - serial

08:55 Klub profesora Tutki  

  odc. 1 - serial

09:20 Tygodnik kulturalny

10:15 Bjork - film

11:20 Jutro wstanę rano i oparzę 

  się herbatą - komedia

13:05 Cała prawda o Wacławie  

 Felczaku

14:15 Historia kina w Popielawach  

 - film

16:00 One. Kobiety Kultury odc. 3

16:35 Matnia - dramat

18:35 Dranie w kinie odc. 51

19:15 United Kingdom of Pop 

  odc. 2 - film

20:20 Pan Turner - film

23:00 Just Let Go: Lenny Kravitz  

 Live - film

00:10 Długi weekend - horror

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

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
10:00 Informacje dnia
10:15 Święty na każdy dzień
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… w mijającym  
 tygodniu 
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
14:00 Kraina Boga - film
15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia
16:10 Historia PL - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej  
 Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Historia królowej Estery 
 odc. 9 - serial
22:50 Iluminator - film
23:45 Dinozaury z Krasiejowa - film

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

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1145

11:00 Na Wspólnej odc. 2842 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2843 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2844 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2845 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 3 s. 4

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

15:25 Efekt domina odc. 3 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 19

17:00 Dorota inspiruje odc. 2 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 4 s. 5

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy 

19:45 Uwaga! odc. 5621

20:00 Kac Vegas III - komedia

22:05 Sąsiedzi - komedia

00:10 Szybcy i wściekli V - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:45 Tarzan i Jane - film

10:15 Ewa gotuje odc. 355

10:15 Ewa gotuje odc. 355

10:45 Sekrety rodziny odc. 7 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 8 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 9 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

  odc. 35 - serial

14:25 Świat według Kiepskich 

  odc. 42 - serial

15:05 Świat według Kiepskich 

  odc. 44 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 53

17:45 SuperPies odc. 16

18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 152

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

  odc. 413 - serial

20:05 Smerfy II - film

22:20 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 102 s. 11

00:35 Obsesja zazdrości - thriller

08:35 Brzydula 10:35 Policjantki 
i policjanci

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

przepisy

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

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

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

„Kac Vegas w III”
(2013r.) TVN 20:00

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



Niedziela, 24 marca 2019

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3454
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia  
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 117
09:05 Ziarno odc. 700
09:35 Puchar Świata w Planicy  
 Loty narciarskie
10:00 Puchar Świata w Planicy Loty  
 narciarskie
12:00 Między ziemią a niebem
12:10 Anioł Pański
12:25 Między ziemią a niebem
12:45 Misja w Afryce odc. 8 - serial
13:05 Z pamięci - rozmowy  
 z Andrzejem Doboszem 
 odc. 19
13:15 Niedźwiedzie w krainie śniegu  
 - film
14:10 Wokół mórz odc. 3 - serial
14:45 To był rok! odc. 3
16:00 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 71
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Ojciec Mateusz odc. 267 
  s. 21 - serial
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Polska - Łotwa: studio Piłka  
 nożna
20:35 Polska - Łotwa Piłka nożna
23:00 Paszporty Paragwaju - film
00:05 Bezpieczna przystań

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 24 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 25 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 26 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 27 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 26 - serial

08:40 Flintstonowie odc. 27 - serial

09:10 Dzielna Mysz odc. 13 - serial

09:30 Tom i Jerry: Magiczna fasola - film

10:30 Galileo odc. 731

11:30 Galileo odc. 732

12:40 Marmaduke - pies na fali 

 - komedia

14:30 Air America - film

16:50 Ja Cię kręcę odc. 4 s. 1

19:00 Galileo odc. 733

20:00 Obcy - ósmy pasażer „Nostromo”  

 - film

22:35 Wywiad z wampirem - horror

01:00 Ameryka pod ostrzałem 

 odc. 1 - serial

05:35 Flash odc. 11 - serial

06:15 Flash odc. 12 - serial

07:10 Przygody Merlina odc. 13 

 s. 3 - serial

08:10 Przygody Merlina odc. 1 s.  

 4 - serial

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

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

10:50 Żandarm się żeni - komedia

12:25 Dzieciak - komedia

14:35 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - film

15:45 Góra czarownic - film

17:40 Skarb narodów: Księga tajemnic  

 - film

20:00 W obronie własnej - film

21:50 Litewski przekręt - komedia

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

00:50 Dyżur odc. 6

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 39

07:45 Dranie w kinie odc. 51

08:30 Wszystkie stworzenia  duże  

 i małe odc. 12 s. 3 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 6

10:45 Najdzielniejszy z rycerzy Opera 

12:00 Trzeci punkt widzenia odc. 281

12:40 Pan Turner - film

15:10 Chuligan literacki odc. 119

15:45 Ravel/Cherkaoui/Verbruggen  

 - film

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 534

18:05 Recital Ireny Santor

18:45 Koncert na 707 ulic - film

19:35 Jej portret - recital Ireny Santor  

 odc. 20

20:25 O jeden most za daleko - dramat

23:20 Scena alternatywna odc. 81

23:50 Trzeci punkt widzenia odc. 281

00:30 Nawet nie wiesz, jak bardzo cię  

 kocham - film

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

08:00 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 17 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym  
 Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków - serial
14:00 Albert Schweitzer - powołanie 
  do Afryki - film
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
15:10 Dzieje Apostolskie odc. 2 - serial
16:00 Informacje dnia
17:00 Gorzkie żale
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja
21:45 Kaplica Pamięci
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy - z daleka  
 widać lepiej
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2027  

 - serial

06:25 Barwy szczęścia odc. 2028  

 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1430 

  - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:45 Wielkie koty w domu  

  odc. 3 - serial

11:50 Zawodowcy - western

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Rodzinka.pl odc. 254 - serial

15:45 Dance Dance Dance odc. 7

16:55 Dance Dance Dance odc. 8

17:55 Zainwestuj w marzenia 

  odc. 3 - serial

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport

18:35 Paszporty Paragwaju - film

19:30 Rodzinka.pl odc. 255 - serial

20:05 Pan i pani Killer - komedia

21:55 Dzikie historie - komedia

00:05 Głośniej od bomb - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1146

11:00 Efekt domina odc. 4 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 894

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

13:00 Miłość od kuchni odc. 1

14:00 Evan Wszechmogący - komedia

16:00 Dobry dinozaur - film

18:00 Big Brother Tydzień odc. 1

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy

19:45 Uwaga! odc. 5622

20:00 MasterChef Junior odc. 4 s. 4

21:35 Iron Man III - film

00:10 Big Brother Tydzień odc. 1

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Asterix na olimpiadzie - komedia

11:15 Piorun - film

13:30 Smerfy II - film

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

  odc. 102 s. 11

17:45 Nasz nowy dom odc. 134

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 308

20:00 W rytmie serca odc. 44 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 54

23:05 A więc wojna - komedia

01:05 Avatar - film 

05:25 Ukryta prawda odc. 516 - serial

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Big Brother odc. 4

09:35 Big Brother odc. 5

10:35 Zakochani po uszy odc. 37 - serial

11:05 Zakochani po uszy odc. 38 - serial

11:35 Zakochani po uszy odc. 39 - serial

12:05 Zakochani po uszy odc. 40 - serial

12:40 Podróż na sto stóp - komedia

15:15 Batman - film

17:50 Zaplątani - film

20:00 Big Brother Arena odc. 2

21:30 Niezgodna - film

00:25 Człowiek tai chi - film

10:35 Zakochani po uszy 10:30 Galileo

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

10:10 Okrasa łamie 
przepisy

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

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

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

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

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



Poniedziałek, 25 marca 2019

14:00 Elif

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

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

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

06:00 Słodka miłość odc. 6

07:00 Zbuntowany anioł odc. 184

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 166 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 30 

  s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 5 

  s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 

  s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 5 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 42 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 31 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 15 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 16 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 166 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 167 s. 4 - serial

20:00 Nieobliczalny - film

22:00 Pod ścianą - film

00:00 W obliczu ciemności - film

01:45 Taki jest świat odc. 12 s. 4

07:00 Teledyski

07:35 Rzecz Polska odc. 2

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Wdech – wydech -film

08:55 Fachowiec - dramat

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 1 - serial

11:55 Tajemnica Enigmy odc. 2 - serial

12:45 Studio Kultura - rozmowy

13:05 Spotkania z muzyką odc. 6

14:15 Syzyfowe prace- -film

16:10 Zmruż oczy - komedia

17:45 Solo na ugorze - film

18:00 Dejmek - film o Kazimierzu  

 Dejmku - film

19:05 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 65,

19:40 Videofan odc. 104

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Nocny recepcjonista  

  odc. 4 - serial

21:15 Fale - dramat

22:45 Antyfonie odc. 8 - serial

23:20 Na Zachodzie bez zmian 

  - dramat

01:40 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 512

06:55 Dziennik telewizyjny

07:50 Chłopi odc. 8 - serial

08:55 Ex libris

09:25 Honor generała - film

10:30 Sensacje XX wieku odc. 153

11:05 Opowieści o Yellowstone 

  odc. 3 - serial

12:05 Polska Kronika Filmowa odc. 7

12:20 Czas honoru odc. 6 - serial

13:20 Cesarskie cięcie - komedia

15:15 Afryka odc. 4 - serial

16:10 Spór o historię odc. 193

16:45 Londyńskie dni generała 

  Sikorskiego - serial

17:55 Było, nie minęło - kronika  

 zwiadowców historii

18:30 Flesz historii 

18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 8 

19:05 Chłopi odc. 10 - serial

20:10 Historia w postaciach zapisana 

  odc. 9 - serial

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 14

22:35 Marzyciele odc. 23

23:10 Wojna stuletnia odc. 1 - serial

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

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia
09:30 Wizyta papieża Franciszka  
 w Loreto w Sanktuarium  
 Świętego Domu
09:45 Msza św. Pod przewodnictwem  
 papieża Franciszka
11:00 Zrozumieć wartość życia 
 - rozmowa z dr Wandą  
 Półtawską
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria - syryjska mozaika
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Cioteczka Reportaż 
12:50 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Lato marzeń - film
15:30 Zrozumieć wartość życia 
 - rozmowa z dr Wandą  
 Półtawską
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej  
 Górze 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
23:00 Słuszna walka 

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

05:50 Uwaga! odc. 5622

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

  odc. 4 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 4

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2419

11:00 Ukryta prawda odc. 1010 - serial

12:00 Szpital odc. 899 - serial

13:00 Szkoła odc. 662 - serial

14:00 19+ odc. 363 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2

15:30 Szkoła odc. 663 - serial

16:30 19+ odc. 364 - serial

17:00 Szpital odc. 900 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1011 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy

19:50 Uwaga! odc. 5623

20:10 Doradca smaku odc. 13 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2846 - serial

20:55 Milionerzy odc. 244 

21:30 Odwróceni - ojcowie i córki 

  odc. 5 - serial

22:30 Śmiertelna głębia - thriller

00:55 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 19

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

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

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

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

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

„Psy”
(1992r.) TVN 7 21:00

„Avatar”
(2009r.) Polsat 20:10
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07:05 Elif

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

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

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

06:00 Słodka miłość odc. 7

07:00 Zbuntowany anioł odc. 185

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 167 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 16 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 31 

 s. 2 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 6 

  s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 7 

  s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 6 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 43 s. 2 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 32 

 s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 16, - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 17 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 167 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 168 s. 4 - serial

20:00 Krwawa rozgrywka -film

22:10 W obronie własnej - film

00:10 Pod ścianą - film

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Wycieczka chóru - film

08:40 Doradcy króla Hydropsa - film

09:15 Zmruż oczy - komedia

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 3 - serial

11:50 Tajemnica Enigmy odc. 4 - serial

12:45 Studio Kultura - rozmowy

13:05 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 534

13:55 Braciszek - film

15:50 Rozmowy istotne odc. 60

16:25 Tatarak - dramat

18:00 Fabryka hitów odc. 4 - serial

19:00 Teledysk 

19:25 Antyfonie odc. 8 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Royal Opera House: Norma

23:15 Wesele w Sorrento - komedia

01:10 One. Kobiety Kultury odc. 3

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

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:40 Zrozumieć wartość życia 
 - rozmowa z dr Wandą Półtawską
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy  
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 20 lat dla świata
12:00 Pielgrzymka WSKSiM na Jasną 
 Górę
13:10 Sanktuaria polskie
13:30 Mały Katyń - Obóz NKWD 
 w Trzebusce
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 115 - serial
14:50 Nieznani bohaterowie - film
15:40 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ostateczne rozwiązanie - dramat
23:45 Toliara - film

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 13 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2420

11:00 Ukryta prawda odc. 1011 - serial

12:00 Szpital odc. 900 - serial

13:00 Szkoła odc. 663 - serial

14:00 19+ odc. 364 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2

15:30 Szkoła odc. 664 - serial

16:30 19+ odc. 365 - serial

17:00 Szpital odc. 901 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1012 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy

19:50 Uwaga! odc. 5624

20:10 Doradca smaku odc. 14 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2847 - serial

20:55 Milionerzy odc. 245

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 18 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1154

00:05 36,6 °C odc. 4 s. 5

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

15:40 Szpital 12:55 Detektywi w akcji

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

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

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

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

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

„Mr Brooks”
(2007r.) TVN 7 21:00



Środa, 27 marca 2019

14:00 Elif

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

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

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

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

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Dzień listopadowy - dramat

09:20 Tatarak - dramat

11:00 Tajemnica Enigmy odc. 5 - serial

11:55 Tajemnica Enigmy odc. 6 - serial

12:40 Studio Kultura - rozmowy

12:55 Czy te oczy mogą kłamać

14:00 Śmierć jak kromka chleba 

  - dramat

16:15 Hania - film

18:00 Sol Gabetta - Część mojej 

  duszy - film

19:05 Teledyski Program muzyczny 

19:25 Chuligan literacki odc. 120

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Cierpkie mleko - dramat

22:00 Pegaz odc. 121

22:45 Lo i stało się. Zaduma 

  nad światem w sieci - film

00:30 Jazz & the Philharmonic

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

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
  Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna  
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 22 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Oratorium średniowieczne „Ordo 
 Virtutum” św. Hildegardy 
 z Bingen
13:40 Wenezuela - San Félix
14:00 Ostateczne rozwiązanie - dramat
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie 
17:00 Po stronie prawdy
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków odc. 7 
  - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
  udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej  
 Górze 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Szlif księżnej - film
23:40 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
23:50 Kazembe - film

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

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 14 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2421

11:00 Ukryta prawda odc. 1012 - serial

12:00 Szpital odc. 901 - serial

13:00 Szkoła odc. 664 - serial

14:00 19+ odc. 365 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2

15:30 Szkoła odc. 665 - serial

16:30 19+ odc. 366 - serial

17:00 Szpital odc. 902 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1013 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy

19:50 Uwaga! odc. 5625

20:10 Doradca smaku odc. 15 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2848 - serial

20:55 Milionerzy odc. 246

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

22:30 Amok - thriller

00:45 American - Horror Story: Murder  

 House odc. 8 -serial

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

14:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

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

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

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

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

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

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

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

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Efekt 500+

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

Inne zmiany

To jednak niejedyne zmiany. Projekt, który znajduje się 

właśnie w konsultacjach społecznych, zakłada m.in. 

wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – 

liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wnio-

sku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone 

dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwaran-

towało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia 

narodzin dziecka. Proponowane jest też wprowadzenie 

rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zacho-

waniem ciągłości – świadczenia wychowawczego dru-

giemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, 

któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł 

przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. – Obecnie, 

w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców 

prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest 

to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające 

dziedziczeniu – tłumaczy szefowa resortu rodziny.

Korzysta co drugie dziecko

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

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

zł rocznie na dziecko.

Nowe otwarcie

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

Rodzina to inwestycja  

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

Co nowego w programie „Rodzina 500+”? 

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

Wnioski w lutym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: wikipedia.org

wzięli udział 
w maratonie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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Maszynista pierwsza klasa
POSTAĆ  Dobry szofer jest bardzo dużo wart dla każdej ważnej persony. VIP-y w II Rzeczpospolitej miały 
swojego zaufanego maszynistę. Był człowiekiem bardzo doświadczonym i niezwykle odważnym. Dzięki 
niemu ocalono życie wielu osób w katastrofie kolejowej pod Białymstokiem w 1931 roku

Ludwik Grąbczewski to 
postać, której próżno szukać 
w podręcznikach do historii. Był 
skromnym maszynistą. Przygo-
dę z zawodem rozpoczął jeszcze 

jako 16-latek. Początkowo pra-
cował w warsztatach kolei pań-
stwowych. Później przeniesiono 
go na parowóz. Został maszy-
nistą pierwszej klasy. Woził Jó-

zefa Piłsudskiego, prezydentów 
Wojciechowskiego i Mościckie-
go, króla Rumunii, króla Afga-
nistanu i prezydenta Estonii. 
W 1920 roku prowadził pociąg 
naczelnego wodza, który nadzo-
rował sytuację na froncie walk 
z bolszewikami. Za 47 lat służby 
otrzymał od samego prezydenta 
srebrny krzyż zasługi.

Przez całą karierę unikał 
wypadków. Ten kiedyś musiał 
się jednak zdarzyć. 7 sierpnia 
1931 roku na ósmym kilometrze 
przed Białymstokiem zdarzyła 
się katastrofa. Zginęły 4 osoby, 
a 17 zostało rannych. Pociąg rela-
cji Warszawa – Wilno wpadł na 
pociąg osobowy 721. Ten drugi za-
blokował tory, ponieważ zepsuła 
się w nim lokomotywa. Dopiero 
potem okazało się, że winny ka-
tastrofie był telegrafista, który 

przekazał błędną informację.
Grąbczewski feralnego dnia 

kierował pociągiem z Warsza-
wy do Wilna. Nakazano mu 
oszczędzać gruby węgiel, po-
nieważ następnego dnia miał 
przewozić prezydenta. Maszy-
nista dostrzegł stojący nieru-
chomo pociąg na 120 metrów 
przed zderzeniem. Mimo użycia 
wszystkich hamulców nie uda-
ło się wytracić wiele prędkości. 
Grąbczewski miał jeszcze rzucić 
do kolegów słowa „Trzymajcie 
się, bo śmierć idzie!”. Impet ude-
rzenia był olbrzymi. Zmiażdżył 
dwa ostatnie wagony stojącego 
na torach składu i wykoleił pa-
rowóz. Grąbczewski znalazł się 
pod zwałami miału węglowe-
go, który wysypał się na tory. 
Maszynistę ocalił podróżujący 
pociągiem oficer – rotmistrz 

Skrzyniecki. Węgiel odgarniał 
także znany wileński aktor Wy-
rwicz-Wichrorski i wiele innych 
osób.

Grąbczewski nigdy nie prze-
wiózł już prezydenta. Przez pół 
roku po katastrofie leczył rany. 
Odniósł także wstrząs psychicz-
ny, który utrudniał mu prowa-
dzenie parowozów. – „Nawet nie 
zbliżam się do lokomotywy od 
czasu rozstania z moją 116-tką” 
– przyznał po kilku latach Grąb-
czewski.

W swoim ostatnim kursie 
Grąbczewski wykazał się nie-
zwykłą odwaga. Mógł wyskoczyć 
z parowozu, ale zamiast tego zdał 
się na najgorsze. Zabezpieczył 
jeszcze kocioł przed wybuchem 
i do końca hamował skład.

(pw)

XVIII wiek

Powietrze wygoniło sejmik
W większości przypadków sejmiki ziemi dobrzyńskiej odbywały się w Lipnie. 
Bywały od tej zasady nieliczne wyjątki. Jeden z nich wydarzył się 31 stycznia 
1709 roku.

Sejmiki ziemskie mia-
ły w czasach Rzeczpospolitej 
Szlacheckiej wielkie znaczenie. 
Zbierały się cyklicznie, by wy-
bierać posłów na sejm walny 
pod Warszawą. Ziemia dobrzyń-
ska delegowała dwóch posłów. 
Wyposażano ich w instrukcje, 
czyli postulaty, które mieli za-
łatwić podczas obrad sejmu 
walnego. Sejmiki dobrzyńskie 
odbywały się w Lipnie, ale ten 
w 1709 troku odbył się w Skę-
pem. Przyczyną było „grasujące 
w Lipnie powietrze”. Oznaczało 

to, że Lipno było narażone na 
epidemię.

W 1709 roku rozpoczęła się 
epidemia dżumy. Jej przyczyną 
było przemieszczanie się du-
żych mas ludzkich po wybu-
chu tzw. III wojny północnej. 
Walki toczył się na olbrzymich 
terytoriach, w tym także w na-
szych okolicach. Chorobę prze-
nosili wojskowi. Dodatkowo 
nasze okolice były doszczętnie 
zrujnowane na skutek działań 
wojennych. Nikt nie dbał o hi-
gienę. Choroba miała burzliwy 

przebieg. Chory dostawał po-
czątkowo objawów grypopodob-
nych, ale wkrótce pojawiały się 
wrzody na skórze. U niektórych 
osób bywało tak, że choroba 
prowadziła do niekontrolowa-
nych napadów szału.

Sejmik ze stycznia 1709 
roku nie trwał długo. Musiał 
zostać limitowany, czyli wpro-
wadzono przerwę pierwotnie 
do marca. Ostatecznie kolejny 
raz szlachta spotkała się już 
w Lipnie w czerwcu 1709 roku.

(pw)

XX wiek

Dziwne wybory
W 1957 roku odbyły się wybory do sejmu Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej. Wybory to dużo powie-
dziane, ponieważ obywatele wyboru nie mieli. 
Z naszych okolic do sejmu trafił nauczyciel i dwóch 
rolników.

Wybory z 1957 roku był pozo-
rowane. Zwykły obywatel, który 
udał się do lokalu wyborczego, 
miał tylko jeden wybór – poprzeć 
lub nie poprzeć przedstawionych 
kandydatów należących do Fron-
tu Jedności Narodu. Do frontu na-
leżeli członkowie komunistycz-
nej Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, Działacze Zjedno-

czonego Stronnictwa Ludowego 
i Stronnictwa Demokratycznego. 
W całej Polsce startowało raptem 
kilkudziesięciu bezpartyjnych 
kandydatów oraz nikt z opozy-
cji. W efekcie w wyborach padały 
śmieszne rezultaty. W naszym 
okręgu, który obejmował Brodni-
cę, Golub, Rypin i Wąbrzeźno fre-
kwencja wyniosła 96,8%. Posła-

mi zostali trzej panowie. Feliks 
Baranowski z PZPR uzyskał 90% 
głosów na tak. Mieczysław Pacz-
kowski z ZSL otrzymał 93,6%, 
a Bronisław Owsianik 94,2%.

Feliks Baranowski był na-
uczycielem pochodzącym z Fa-
bianek koło Włocławka. Jeszcze 
przed wojną działał w partiach 
lewicowych. Zrobił karierę w po-
lityce. Został ministrem oświaty, 
potem był także ambasadorem 
w NRD. Mieczysław Paczkowski 
pochodził ze wsi Ostrowie w po-
wiecie wąbrzeskim. Był posłem 
aż trzech kadencji, chociaż nie 
miał wyższego wykształcenia. 
Bronisław Owsianik z naszym 
regionem związany był poprzez 
przyjazd tu po wojnie. Był także 
rolnikiem i wieloletnim posłem 
PRL.                                          (pw)

Krnąbrny „gimbus”
W 1931 roku, podczas uroczystej akademii z oka-
zji imienin marszałka Piłsudskiego, w Wąbrzeź-
nie doszło do skandalu z udziałem pewnego gim-
nazjalisty.

XX wiek

Aby zrozumieć tę historię, 
należy nieco więcej napisać o po-
lityce tamtych dniach. W 1931 
roku pełnia władzy w Polsce 
należała do zwolenników Pił-
sudskiego. Zaczęły się elementy 
kultu jednostki. Niemal do ran-
gi święta państwowego urosło 
obchodzenie imienin Józefa. 
Odbywały się msze, akademie, 
marsze itd. W opozycji do obo-
zu rządowego stały partie opo-
zycyjne. Te umiarkowane były 
skutecznie tłamszone. Coraz 
silniejszą pozycję miały partie 
skrajne, w tym nacjonalistycz-

ne. Jednym z takich ugrupowań 
był Obóz Wielkiej Polski. Znaj-
dował on poparcie u wielu mło-
dych Polaków, ponieważ przed-
stawiał proste rozwiązania 
zaczerpnięte z faszystowskich 
Włoch. W Wąbrzeźnie także ist-
niało koło OWP. Rządzący obe-
lżywie nazywali OWP „Obozem 
Warcholstwa Polskiego.

W imieniny Józefa  
w 1931 roku w Wąbrzeźnie zorga-
nizowano mszę i występ arty-
styczny. W kluczowym momen-
cie na scenie pojawił się uczeń  
7 klasy gimnazjum. Do występu 
zgłosił się sam. Miał wydekla-
mować wiersz o Piłsudskim, ale 
zamiast tego wygłosił wiersz 
chwalący generała Józefa Halle-
ra, którego OWP stawiała sobie 
za wzór.

– „Opiekunowie i wycho-
wawcy młodzieży nie mają 
słów uznania dla tego „męż-
nego serca” i tej „bohaterskiej 
duszy”, która w sposób pod-
stępny dopuściła się zwyczaj-
nego chamstwa, za które musi 
ponieść założoną karę” – pisano 
w sprzyjającym rządowi czaso-
piśmie „Dzień Pomorski”. 

Karą za taki występ dla 
gimnazjalisty było wyrzucenie 
ze szkoły.

(pw)
fot. ilustracyjne
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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!
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Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam 3,93 ha ziemi w miejscowo-
ści Ośmiałowo, gm. Lipno, pow. lip-
nowski, woj. kujawsko-pomorskie, nr. 
działek 29 i 31, 3 km od Lipna, teren 
płaski bez utrudnień w uprawianiu, tel. 
501 688 439

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

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

Kupię ziemię rolną, tel. 792 544 684 

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysz-
tof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

Doradztwo/inwestycje

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

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

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

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

Finanse/bankowość

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

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

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

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

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

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

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637
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O G Ł O S Z E N I E

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

Zdrowie
Poradnie

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

Rehabilitacja

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

Różne
Sprzedam przyczepę drewnianą 3,5T stan dobry, 
śrutownik, kamienie duże, silnik 7,5KW, zasyp-
nik 300kg, tel. 783 036338

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39
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Pomagają chorym dzieciom z afryki
GMINA BRZUZE  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem aktywnie włączyli się do akcji UNICEF, 
tworząc lalki na licytację.  Zebrane środki umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkających w najbiedniej-
szych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio

Szkolna akcja UNICEF 
w Ostrowitem przebiegła pod 
hasłem „Wszystkie Kolory Świa-
ta”. Jej celem było wsparcie pro-
gramów szczepień dla dzieci 
w najuboższych krajach świata. 
Zadaniem uczniów było projekto-
wanie i szycie szmacianych lalek. 

Najbardziej zaangażowani w akcję 
byli uczniowie klas: V, VI, VII i I. 
Oni wraz z rodzicami i dziadka-
mi przy wsparciu wychowawców 
przygotowali lalki. Koniec lutego 
przyniósł ze sobą licytację, na 
którą zostały zaproszone rodziny 
dzieci oraz lokalna społeczność. 

Zebrane w ten sposób środki są 
przeznaczone na szczepienie 
w krajach, gdzie dzieciom zagra-
żają m.in. gruźlica, odra, tężec czy 
polio.

Oprócz licytacji goście obej-
rzeli program artystyczny, który 
pod okiem nauczycieli przygoto-

wali uczniowie klasy I i VII oraz 
zespół muzyczny i taneczny. Nie 
zabrakło również występów so-
lowych, gdzie zaprezentowała 
się Olga Bodenszac. Główną or-
ganizatorką występów była na-
uczycielka Beata Stefańska przy 
współpracy z Katarzyną i Piotrem 
Bodenszacami i Anną Rafińską. 
Anna Rafińska jako koordynator 
Klubu Szkół UNICEF była też od-
powiedzialna za oprawę plastycz-
ną uroczystości, w tym ekspozy-
cję pięknych lalek.

W kolejnych dwóch dniach 
była możliwość kupienia słodko-
ści przygotowanych przez rodzi-
ców. W sprzedaż ciast zaangażo-
wały się opiekunki samorządu 
uczniowskiego Renata i Monika 
Gadomskie.

– Zebraliśmy 1760 zł. Ta kwota  
pozytywnie nas zaskoczyła. Tylko 

dzięki ludziom o wrażliwym sercu 
udało się  zebrać hojną darowiznę 
ratującą życie dzieci. Dziękujemy 
– mówią organizatorzy szkolnego 
przedsięwzięcia.

Projekt miał też kształtować 
wśród dzieci i młodzieży postawę 
tolerancji i otwartości na inne kul-
tury i uświadomić, że pomaganie 
jest przyjemne. W poprzednich 
edycjach akcji „Wszystkie Kolory 
Świata” uczestniczyło ponad 2,5 
tysiąca szkół z całej Polski. W tym 
czasie udało się pozyskać prawie 
2,7 mln zł. Środki wykorzystano 
na ratowanie dzieci w Sierra Le-
one, Czadzie, Sudanie Południo-
wym i Angoli. „Wszystkie Kolory 
Świata” wspiera Majka Jeżowska, 
Ambasadorka Dobrej Woli UNI-
CEF.

(dr)
 fot. nadesłane

Dokończenie ze str. 1
– 21 grudnia zapadł wyrok 

skazujący co do obu oskarżo-
nych. Na chwilę obecną nie jest 
on prawomocny z uwagi na zło-
żone apelacje (środek odwoław-
czy) przez oskarżaną, obrońcę 
oskarżonej i obrońcę oskarżo-
nego – powiedziała nam sędzia 
Katarzyna Więckowska, prezes 
Sądu Rejonowego w Rypinie.

Była wójt gminy Rogowo od 

początku konsekwentnie nie 
przyznawała się do winy. Urzęd-
nik Leszek K. częściowo przyznał 
się do zarzutów, tj. potwierdził, 
że zaniechał osobistego nadzo-
ru nad pracownikami. Sprawa 
śmierci dwóch mężczyzn poru-
szyła cały region. Jeden z nich 
był stałym pracownikiem urzę-
du, drugi zatrudnionym doryw-
czo.

(AdWo), fot. archiwum

Rypin

Była wójt Rogowa 
usłyszała wyrok



Czwartek 21 marca 2019 sport 31  RYPIN–CRY.PL

Lech zaprezentował swoje drużyny
PIŁKA NOŻNA/HOKEJ NA TRAWIE  W czwartek 14 marca w Rypińskim Centrum Sportu zaprezentowa-
ły się zespoły klubu RKS Lech Rypin. Pokazały się sekcje piłki nożnej oraz hokeja na trawie

Sekcja piłki nożnej obejmuje 
kilka zespołów. Drużyny piłkar-
skie Lecha to: Naborowa z trene-
rem Krzysztofem Zanieckim, Żak 
z trenerem Szymonem Moszczyń-
skim, Orlik z trenerem Krzyszto-
fem Zanieckim, Młodzik z trere-
nem Kamilem Brylem, Trampkarz 
z trenerem Bartoszem Sobieraj-
skim, Junior Młodszy z trenerem 
Maciejem Niedbalskim, Junior 
Starszy z trenerem Szymonem 
Mosczyńskim oraz Senior z tre-
nerem Tomaszem Paczkowskim. 
Piłkarze grają na różnych szcze-

blach rozgrywkowych. Dodajmy, 
że ekipa seniorów Lecha Rypin 
gra w IV lidze piłkarskiej i jest to 
najwyższy szczebel rozgrywek 
seniorskich wśród ekip z powiatu 
rypińskiego oraz ościennych po-
dobnej wielkości.

Od sierpnia 2018 r. do klubu 
należą również dziewczęta – ju-
niorki. Z nich składa się sekcja 
hokejowa. Zawodniczki reprezen-
tują RKS Lech Rypin na szczeblu 
ogólnopolskim. Trenerem i koor-
dynatorem drużyny jest Jarosław 
Nowak.

– W weekend rozpoczynamy 
rundę rewanżową sezonu. Za-
praszamy do śledzenia naszych 
działań na naszej stronie interne-
towej lech-rypin.pl, tam zamie-
ścimy terminarze poszczególnych 
rozgrywek – mówi wiceprezes 
klubu Krzysztof Bartnicki.

My zapraszamy przede 
wszystkim do kibicowania 
wszystkim drużynom rypińskiego 
Lecha. Więcej zdjęć z prezentacji 
znajdziecie na naszym portalu 
rypin-cry.pl.

Tekst i fot. (dr)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Lech przegrał na inaugurację
PIŁKA NOŻNA  Nieudany start rundy wiosennej w czwartej lidze zanotowali piłkarze Lecha Rypin, którzy 
przegrali u siebie 2:3 z BKS Bydgoszcz. Już w najbliższy weekend przed naszą ekipą bardzo ważny w kon-
tekście walki o utrzymanie mecz we Włocławku

Przed spotkaniem piłka-
rze, trenerzy i oczywiście kibi-
ce w Rypinie uczcili minutą ci-
szy zmarłego niedawno byłego 
zawodnika, trenera i działacza 
Lecha – ś.p. Włodzimierza Gó-
reckiego. Od początku rypinia-
nie prowadzili grę, starali się 
dominować, mieli kilka sytuacji 

na strzelenie goli, jednak brako-
wało skutecznego wykończenia. 
Pierwsza połowa zaczęła sie od 
ataków gospodarzy czego efek-
tem był gol z rzutu karnego Bu-
chalskiego w 6. minucie. Chwilę 
póżniej mógł on podwyższyć 
wynik, lecz nie trafił praktycz-
nie do pustej bramki głową. Go-

ście oddali trzy strzały, z czego 
jeden z rzutu karnego w 29. mi-
nucie i wszystkie były niestety 
celne. Przed przerwą ładnym 
uderzeniem popisał się R. Le-
wandowski jednak minimalnie 
chybił, ponadto M. Trędewicz 
przegrał pojedynek sam na sam 
z golkiperem gości. Do przerwy 
było 1:2.

Druga połowa ponownie 
zaczęła się od zdecydowanych 
ataków gospodarzy. Na boisku 
w 58. minucie pojawił się debiu-
tujący Adrian Kowalski i powra-
cający do Lecha Mariusz Rut-
kowski, który po dośrodkowaniu 
Jankowskiego trafił przewrotką 
w spojenie słupka z poprzeczką. 
Nasz zespół nie miał szczęścia 
do wykorzystywania akcji. W 64. 
minucie Lech stracił gola na 1:3. 
Po tym ciosie Lechici nie pod-
łamali się i z większym animu-

szem zaatakowali przeciwnika, 
czego efektem była bramka Ko-
walskiego. Do końca próbowali 
wyrównać, jednak się nie udało. 
Brawa należą się dla zespołu za 
ambitną walkę do końca. Teraz 
Lecha czeka ważny wyjazd do 
Włocławka i pojedynek z tam-
tejszą Włocłavią. Rypinianie z 23 
punktami są na 11. miejscu w ta-
beli. Włocłavia ma 19 punktów 
i jest 15.

Skład Lecha z meczu z BKS 
Bydgoszcz: Osiecki – Baranow-
ski, Rybka, Buchalski, J. Tręde-
wicz, Fodrowski, P. Lewandowski 
(M. Rutkowski), R. Lewandowski, 
Jankowski, M. Trędewicz, Jasie-
niecki (Kowalski).

Ponadto warto dodać, że 
przy okazji czwartkowej pre-
zentacji (więcej o tym na str. 32.) 
Lech podał kadrę seniorów na 
rundę wiosenną IV ligi. Oto ona:

BRAMKARZE: Osiecki Da-
niel, Orędowski Piotr.

OBROŃCY: Baranowski 
Marcin, Trędewicz Jakub, Bu-
chalski Piotr, Rybka Radosław, 
Gawryszewski Dawid, Więckow-
ski Bartosz.

POMOCNICY: Jankowski 
Maciej, Rutkowski Andrzej, Le-
wandowski Paweł, Fodrowski 
Radosław, Moszczyński Szymon, 
Kowalski Adrian, Lewandowski 
Radosław, Rutkowski Mariusz, 
Wrzosiński Jakub.

NAPASTNICY: Jasieniecki 
Daniel, Trędewicz Martyn, Sta-
siak Kornel.

TRENER – Tomasz Pacz-
kowski; fizjoterapeuta-masa-
żysta – Sylwester Ziontkowski; 
pomoc medyczna – Krzysztof 
Zaniecki.

(ak) za lech-rypin.pl; 
fot. archiwum

Mito Spedycja 
z Pucharem Burmistrza
W sobotę 16 marca odbyły się mistrzostwa Rypina w piłce halowej o Puchar Burmi-
strza. Udział w turnieju wzięło 8 drużyn, które rywalizowały w dwóch grupach

Piłka nożna

W grupie z późniejszymi 
zwycięzcami znalazły sie ekipy 
Matbet, FC Antki oraz Underart 
Wąbrzeźno. Po dwóch zwycię-
stwach i remisie z grupy ekipa 
Mito Spedycja wyszła na drugim 
miejscu z siedmioma punktami. 
W półfinale spotkali się z druży-
ną Dream Team, z którą pewnie 
wygrali 3:1. Finał to powtórka 
z ubiegłego roku, gdzie spotka-
li sie z drużyną Straży. W ubie-
głym roku po bezbramkowym 
remisie finał przegrali po rzu-
tach karnych. Tym razem mecz 
był również wyrównany, ale to 
zespół Mito Spedycja po bramce 
Nicgórskiego wygrał 1:0 i zdobył 

mistrzostwo.
– Poraz kolejny gramy bar-

dzo dobrze w obronie, przez cały 
turniej tracimy zaledwie jedną 
bramką z rzutu karnego, jest to 
zasługa całej drużyny. W bramce 
fenomenalnie spisywał sie Ko-
złowski, który został wybrany 
najlepszym bramkarzem turnie-
ju – podają na swoim profilu na 
Facebooku zawodnicy mistrzów 
Rypina.

Poniżej wyniki Mito Spedycja 
oraz skład zwycięskiej drużyny, 
a także strzelcy bramek w po-
szczególnych meczach.

Mito Spedycja – Matbet 
1:0

(Rucinski)
Mito Spedycja – Fc Antki 

2:0
(Rucinski, Gadomski)
Mito Spedycja – Underart 

0:0
Mito Spedycja – Dream 

Team 3:1
(Rucinski, Rygielski, Ada-

mowski)
Mito Spedycja – Straż 1:0
(Nicgórski)
Skład: Kozłowski Paweł, Ru-

ciński Cezary, Rygielski Radosław, 
Adamowski Marek, Nicgórski Ja-
kub, Gadomski Rafał oraz Taczyń-
ski Marek i Krystian Żbikowski.

(ak), fot. UM Rypin


